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hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
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yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesin
hesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/216, 3/453) 417, 

428,448,463:466 
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Başkanlığı tezkeresiyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 
Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
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luş ve Görevleri hakkında Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/565) 419:428,440,448,479:482 

9. —. İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı ve 
Ekonomi ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/640) 428:430 

10. — Kars Milletvekili Tezer Taşkı-
ran ve Urfa Milletvekili Suut Kemal Yet
kin'in, Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitini 
Komisyonu raporu (2/214) 430:43<5,444:445 

11. —• Karaisalı İlçesi eski kaymakamı 
Süleymanoğlu İbrahim Argun'un hüküm
lü olduğu cezanın affı hakkında Adalet 
Komisyonu raporu (5/114) 430,435:439 

12. — İşsizlik hakkındaki 2 numaralı 
Milletlerarası Sözleşmenin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu (1/669) 439 

1. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 

Milletvekilleri Seçimi Kanfunu tasarısının 
maddelerinin görüşülmesine devam olundu. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 
maddeleri görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 

Tasanlar 
. 1 . — Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kıs-

Suyf» 
13. — Milletlerarası Denizde Can Em

niyeti Konferansı Nihai Anlaşmasının (B) 
işaretli ekini teşkil eden «Denizde Çatış
mayı Önleme Tüzüğü» nün onanmasına 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu mütalâasiyle Ulaştırma Komisyonu ra
poru (1/613) 439:440 

14. —• 4353 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sü
renin iki yıl uzatılması hakkındaki 5163 
sayılı Kanun hükmünün bir yıl uzatılması
na dair Kanun tasarısı ve Maliye ve Ada
let Komisyonları raporları (1/673) 440:444 

15. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-
zancıoğlu ve üç arkadaşının, Yusufeli İl
çesi merkezinin öğdem'den Ahalt 'a kal
dırılması ve bu merkeze Yusufeli adı ve
rilmesi hakkında Kanun teklifi ve îçişleri 
Komisyonu raporu (2/221) 445 

16. — öz-el teşebbüs müstahdemleri 
"hakkında Kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/666) 445:447 

ÖZETÎ 

birinci görüşülmesi bitirildi. 
Avukatlık Kanununun 5 nci maddesinin kal

dırılması hakkındaki Kanun teklifinin reddine 
dair olan Adalet Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

11 . II . 1950 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C. A km 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
H. öztarhan 

ııımda değişiklik yapılması hakkında Kanun ta
sarısı (1/700) (İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ı • mmm 11 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı ka
nunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve 
Vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/70.1) 
(Bütçe Komisyonuna); 

Tezkere 
3. — 60 ncı Piyade Alayı 12 nci Bölük erle-

1&50 0 : 1 
rinden Mehmetoğlu Murat Özdemir ile Mustafa-
oğlu Ahmet Seri'nin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/483) 
(Adalet Komisyonuna); 

Rapor 
4. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması1 hakkında Kanun teklifleri ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/217, 218, 219) (Gündeme). 

BÎEÎNOÎ OTUBUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Cenab Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

« • * 

J3AŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim; önümüzdeki günlerde Bütçe mü

zakeresi bağlıyacaktır. Soruların büyük bir kıs
mı bütçe müzakeresi esnasında tasfiye olunur. 

Soruların müzakeresini bırakarak gündemin 
diğer maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

S. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiy
le Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı 
hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/458,1/667) [1] 

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

Orman Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi 9 324 923 lira 05 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

[1] 165 sayılı basmayan tutanağın sonunda-

kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi 9 417 122 lira 85 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen; yok. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekten yılı içinde harcan-
mıyatı ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 1 479 273 lira 73 kuruş yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen; yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

- 415 — 
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2. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 

Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı Keshı-
hesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/456, 1/110) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
29 896 700 lira 30 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle birlikte kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü aynı yıl geliri ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 32 846 808 lira 
36 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1944 yılı içinde ödenek üstün
de harcanan ve (A) cetvelinin özel sütununda 
gösterilen 27 938 lira 20 kuruş, tamamlayıcı öde
nek olarak kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Ödeneklerden 1944 Bütçe yılı 
içindt harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 4 120 445) lira 33 kurtış yok-
edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

[1] 166 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

.im O : İ 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesdbı 
hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/454, 1/676) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADE 1. —. Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı gideri ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 527 411 
lira 17 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1944 Bütçe yılı geliri, ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi 693 882 lira 71 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekten yılı içinde harcan
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 110 283 lira 45 kuruş yokedilmiştir. 

BAKSAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

[1 ] 168 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (1/216, 3/453) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında sete 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1944 Bütçe yılı 'gideri, ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 821 945 lira 70 
kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1944 Bütçe yılı geliri, ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 1 052 248 lira 71 
kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 240 122 lira 14 kuruş yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

[1] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

. 1950 Ö j İ 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna daiç Sayştay Başkanlık tezkere* 
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesin
hesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (1/678, 3/452) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 5 099 616 lira 03 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 5 285 925 lira 79 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş-, 
tir. 

MADDE 3. — Ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 421 471 lira 32 kuruş yok 
edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinde 1944 Büt
çe yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte, 
ilişik (O) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
5 698 399 lira 49 kuruş ve hayrat vakıflara ait 
satış hasılatı geçen yıldan devriyle birlikte 
137 406 lira 17 kuruştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinde 1944 Büt
çe yılında yapılan giderler ilişik (D) işaretli 

[1] 171 sayılı basmayazı tutanağın sonun 
dadır. 
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cetvelde gösterildiği gibi İ57 578 lira 34 kuruş 
ve hayrat vakıflara ait satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan giderler 38 307 lira 54 kuruş
tur. 

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

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1944 Büt
çe yılı içinde harcanmıyan ve (D) cetvelinin ay
rı bir sütunda gösterilen 5 540 821 lira 15 ku
ruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatından 

; aynı yıl içinde harcanmıyan 99 098 lira 63 ku
ruş gelir ve ödenek bakiyesi 1945 Bütçe yılına 

< devrolunmuştur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

'Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
;yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-

Tum. 

6. -- Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/675, 
3/459) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında s&z 
istiyen var nıı? 

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

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı gideri, ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 2 743 534 lira 
64 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 172 say ıh basmayam tutanağm sonmdadır. 
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j var .mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su-
| nuyoi'um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

•edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 3 290 3.15 lira 
24 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su-

J nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere, 3010 sayılı Kanun gereğince 

I avans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 586 080 lira, ödenekten 

I mevkuf tutulmuştur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde 'harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 432 749 lira 47 kuruş yok-

I edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

I var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I. MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş-
I 'tırma Bakanları yürütür. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

I 7. — Devlet Demiryolları ve Limanları îşlet-
I me Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhe-
I bina ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet De-
I miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür-
I lüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun ta-
I sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/107, 

3/455) [1] 

11] 173 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I MADDE 7, — Bu kanunu Maliye ye Ulaş

tırma Bakanları yürütür, 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oya sunuyorum. 
BAŞKAN — Danıştaya Birinci Daire Baş

kanı ile bir üye seçimi vardır, rapor-dün dağı
tılmıştır, aradan 24 saat henüz geçmemiştir. Ge
lecek toplantıda görüşülecektir. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

• istiyen var mı"? Maddelere geçilmesini kabul 
edönler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşlttme Genel 
Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği gibi 140 869 521 lira 25 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

« 
MADDE 2. --- Devlet Demiryolları ve Li

manları İşletmt Genel Müdürlüğü 1944 yılı ge
liri, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
182 155 472 lira 40 kuruştur. 

BAŞKAN —- Malde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... Ka
bul. etmiyenler... Kabul tdilmiştir. 

MADDE 3. —- Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere, 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen 120 000 lira ödenekten mev
kuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 5 926 017 lira 84 kuruş yokedilmiş-
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1944 yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 
. BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

8. — Yollar Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun tasarısı ve Bayındır
lık ve Bütçe Komisyonları raporları (î/565) [1] 

BAŞKAN — îkinci görüşülmesidir. Madde
leri okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun 

I - Genel hükümler 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığına bağlı, 
tüzel kişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile ida
re edilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Bu idareyi Genel Müdür temsil 
eder. 

BAŞEAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler>, Etmiyenler., Madde kabul edil
miştir. 

II - Görevler 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün görevleri şunlardır: 

A) Bu kanunun tarifine göre Devlet yol
ları ağına giren yol ve köprüleri seçip teklif 
etmek, yol güzergâhlarını tâyin ve tesbit eyle
mek veya değiştirmek, hazırlıyacağı plânlara 
göre yollan ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, 
onarmak ve emniyetle kullanılmasını sağlıyacak 
şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, 

B) i l yolları ağlarının yapım, ıslah ve ba
kım programlarını inceliyerek onanmasını Ba
yındırlık Bakanlığına teklif etmek ve denetle
mek, illeree yaptırılacak yol ve köprü, proje 
ve keşiflerini incelemek, onamak ve kabul iş
lemlerinde üye bulundurmak, 

C) Bütün yol ağlarının inşası, onarımı, ba

ti] Birinci görüşülmesi 37, 38 ve 39 ncu Bir
leşim tutamğvndadvr. 
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kimi ve diğer hususlar hakkında teknik esas* j 
larla vasıl ve şartları tesbit etmek, 

D) Yol inşa ve bakımına lüzumlu malzeme, 
makine ve teçhizat ile taşıtlarını seçmek, sağ
lamak, depo etmek, onarmak, kullanılır durum
da bulundurmak ve gerekli tamir atelyeleri ve 
tesisleri kurmak, 

E) Yollar İdaresinin görevi içinde bulunan 
işlerin yapılmasına lüzumlu arazi ve gayrimen-
kulleri kanunlara göre geçici olarak işgal et
mek veya kamulaştırmak ve satmalmak, 

F) Yolların yapım, onarım ve bakımına ve 
emniyetle işlemesine muktazi garaj ve atelyele
ri, makine ve malzeme ambar ve depolarını, ida
re binalarını ve servis ve akaryakıt tesislerini 
ve bakım emniyetini sağlıyacak radyo verici is
tasyonlarını, Kara Yollan Genel Müdürlüğü 
görevlerinin verimli yönetimine yarıyacak di
ğer her hangi tesisleri yapmak, teçhiz etmek, 
kiralamak ve bakımlarını sağlamak, 

G) Yolların kullanılışına, teknik emniyet 
ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit et
mek ve yürütmek ve münasip göreceği yol işa
retlerini tesis etmek, 

H) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün ça
lışmasına ait bütün bilgileri toplamak ve yayın
lamak, 

î ) Yol ağlariyle ilgili diğer bütün işleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
ti*, 

MADDE 3. -—• İkinci maddede yazılı işler Ge
nel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür 
bu işleri yetki ve sorumluîuklariyle birlikte 
kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcısı
na, daire başkanlarına veya bölge müdürlerine 
yaptırabilir. Ancak bu husus, Genel Müdürün 
sorumluluğunu, ortadan kaldırmaz. 

BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
ti*. 

T T F - Kuruluş 

MADDE 4. ~ Karayolları Genel Müdürlüğü 
bir genel müdürün idaresi altında olmak üzere 
merkezde: 

Bir Genel Müdür Yardımcısı ile, 
İdari İşler Dairesi, 

.1050 0 : 1 
Teknik ve İktisadi Etüd İşleri Dairesi, 
Yapım ve Bakım İşleri Dairesi, 
Başkanlıklarından ve Hukuk Müşavirliği ile 

Saymanlık Müdürlüğünden ve illerde Bölge 
Müdürlüklerinden, 

Teşekkül eder. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İdari İşler Dairesi Başkanlığı: 
Teknik hesaplar, 
Personel, 
Malzeme, 
İdari işler, 
Şubelerinden teşekkül eder. # 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teknik ve İktisadi Etüd İşleri 
Dairesi Başkanlığı: 

Plânlaşma ve programlaşma, 
Yol Etüd ve proje, 
Köprü Etüd ve proje, 
Araştırma, 
Fen heyetlerinden teşekkül eder. 
BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka-

' bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Yapını ve Bakım Dairesi Baş
kanlığı : 

Yol yapımı, 
Köprü yapımı, 
Bakım, 
Makine, 
Fen heyetlerinden teşekkül eder. 
BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş-
tiı\ 

MADDE 8. — Hukuk Müşavirliği aşağıda, 
yazılı işleri görür: 

A) Genel Müdürlüğe ait dâvaları her safha
sında kovuşturmak; 

B) Memurların vazifelerinden doğan kanu
ni kovuşturmalara nıütaallik işlemleri yapmak; 

C) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili ol
mak üzere ait olduğu kuruluş tarafından ha
zırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik projelerini; 

D) Genel Müdürlük kuruluşunun tertip ve 
tanzim edeceği her türlü bağıtlan ve şartname 
projelerini; 
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E) Genel Müdürlük kuruluşu ile başkaları 

arasında her türlü uyuşmazlıkları, 
F) Genel Müdürlüce sorulacak işleri; 
Inceelyip hukuki mütalâasını bildirmek. 
Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıtlı 

avukat da kullanabilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

MADDE 9. — Genel Müdürlüğün illerdeki 
kuruluşu, YollaT Bölge Müdürlükleri tarafından 
idare edilir. 

Bölge çevre ve merkezlerini karayolları Genel 
Müdürlüğü teklif ve Bayındırlık Bakanı tâyin 
eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluşuna ait aylıklı memurların kadrosu bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddede adı geçen bir numaalı cetve

lin üçüncü ve dördüncü dereceleri hizasında ve 
görevin çeşidi sütununda yazılı (Yüksek mühen
dis) ibaresinin yanına (veya mühendis) ibaresi
nin de ilâvesini arz ve teklif ediyoruz. 

Urfa Kars 
S. G. Yetkin Tezer Taşkıran 
Denizli Denizli 

Kemal Cemal öncel Cemil Çalgüner 
Kars • Niğde 

Akif Eyidoğan İbrahim B. Soyer 
Bursa Elâzığ Manisa 

Aziz Duru Mustafa Arpacı Yaşar özey 
Tunceli İstanbul 

Mahmut Tan Ali Rıza Arı Okunamadı. 
Balıkesir İsparta Çanakkale 

Eminittin Çeliöz Şevki Yalvaç Nurettin Ünen 
Çorum Manisa Ankara 

Edip Alpsar Hilmi öztarhan N. C. Akkerman 
Denizli Samsun Kocaeli 

Hulusi Oral Hüseyin Berk Cenap Aksu 
' Diyarbakır tzmir Kırşehir 

Fazıl Ahmet Aykaç Sait Odyak Nihat Erdem 
Zonguldak Ordu Trabzon 

Orhan Seyfi Orhon Dr. V. Demir A. Sarıalioğlu 
Siird Kars 

Ali Rıza Esen Abdürrahman Sürmen 
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Diyaırbakır istanbul Zonguldak 

Feyzi Kalfagil Ali Rıza Arı Sabri Koçer 
(Mükerrer) 

Niğde Bitlis 
Hüseyin Ulusoy Ziya Geboloğlu 

Rize Trabzon 
Dr. Fahri Kurtuluş Z. Dranaz 

Seyhan Kırklareli Yozgad 
Sinan Tkelioğlu Şevket Ödül Celâl Arat 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; yüksek huzurunuzu işgal etmemek 
için, teklifimiz 10 ve 11 nci maddelere aittir; 
ikisini birden arzedeeeğim. 

Muhterem arkadaşlar; onuncu ve on birinci 
maddeye bağlı olan cetvellerde yüksek mühen
dislere nazaran mühendislerin vazife ve salâhi
yetleri tahdit edilmiştir. Bu kadro cetvellerine 
göre üst vazifeler münhasıran yüksek mühendis 
unvanını taşıya mühendislerce başarılabilecek 
ve sadece mühendis unvanını taşıyalarea başa-
rılamıyacak işler olarak telâkki edilmiştir fik
rini vermektedir. 

Yurdumuzun her tarafında vazife başında 
bulunan 1600 mühendisin tekâmül, inkişaf ve 
mesleklerine bağlılık ve güvenleri ile ilgili gör
düğümüz ve çok önemli bulduğumuz bu hü
kümlerin kaldırılması dileği ile yüksek huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Muhterem arkadaş
larımızla verdiğimiz önerge de bu düşünce ile 
sunulmuştur. 

Meseleyi yüksek huzurunuzda açıklıyabilmek 
için yüksek mühendis ve mühendislerin menşe
leri, tahsilleri ve salâhiyet hudutları bakımın
dan kısaca bir tahlilini yapmıya çalışacağım. 

Memlekette her ikisi de mühendislik tahsili 
veren ve İstanbul'da bulunan Teknik Üniversite 
ve Teknik Okulu vardır. Teknik üniversite beş 
yıllık tahsil verir ve talebesini lise mezunları 
arasından alır. Teknik ,okul dört yıllık tahsil 
verir ve talebesini lise mezunları ile lise mua-

f dili meslek okulu mezunlarından alır. Beş yıl
lık tahsilden sonra teknik üniversiteden çıkana 
yüksek mühedis, dört yıllık yüksek tahsilden 

1 sonra teknik okuldan çıkanlara mühendis un
vanı verilir. Bu suretle teknik okulun tahsil 
müddeti bakımından bir yıl teknik üniversite
den «ksik olduğu görülür. 

Ancak her iki okuldan mezun olanlar yük
sek tahsil görmüşlerdir ve bundan dolayı Ba-
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rem Kanunu ahkâmına aynen tabidirler. 

Bu sureti* menşeleri ve tahsillerini kısaca 
arzettikten sonra kendilerine verilen işlerde 
yüksek mühendislerle 'mühendisler arasında sa
lâhiyet 'bakımından bir ayırma lâzımgelip gel
mediğini ele alalım. Bu hususta 1941 tarihinde 
Bayındırlık Bakanlığından sorulan bir soruya 
cevap olarak; en salahiyetli 'bir makam 'olan 
profesörler heyetinin ittifakla yazdığı «bir ra
pordan 'bâzı noktaları arzedeyirn : 

«Yüksek mühendislerle, mühendisten her bi
rini yetiştiren mekteplerin tedrisatında seneden 
seneye vukuu inkâr edilemiyen inkişaf ve te
rakkide bugün çizilen hududun yarın tehdilini 
icabettirecektir. 'Tâli mühendis mekteplerinden 
neşet eylediği halde fennî malûmatını tevsi ve 
terakki ettirmiş öyle liyakatli mühendisler var
dır ki, Ibunların o çizilen hududun haricindeki 
meseleleri Ihalledemiyeceğini mutlak olarak 
kanul etmek doğru olmaz. Bütün Ibu mülâhaza
larla içtimaa iştirak eden 18 âza aranılan hudu
dun çizilmesine im'kân bulunmadığı kanaatini 
raüttefikan izhar eylemiştir.» 

«Yeni mektepten çıkmış Ibir yüksek mühen
disin elindeki diploma onun icraatında hiçjbir 
kusur Ibulunmryaeağını tekeffül edemiyeceği 
gibi Ibunun hazırlıyacağı her projenin tecrübe 
görmüş !.bir mühendisin yapacağı projeden her 
zaman daha mükemmel olaeağı da inkâr edile
mez.» 

Avrupa ve Amerika'nın 'birçok (memleketle
rinde mühendislik için muhtelif dereceden mek
tepler mevcut olduğuna ve her sahada mühen
dis mevcutları 'bize nispetle çok fazla bulundu
ğuna rağmen, tâli ve yüksek mekteplerden çı
kan mühendislerin vazife ve salâhiyetleri için 
hudutlar çizilmemiştir. Bu vaziyette hududun 
tâyinine imkân ve belki de ihtiyaç bulunmadı
ğına delâlet eder.» 

«Memur olan mühendislere gelince : Bunla
rın memuriyet dereceleri azten mezun oldukla
rı mekteplerin yüksek olup 'olmadığına göre 
Barem Kanunu ile tahdit edilmiştir. Avrupa'da 
muhtelif mekteplerde]] çıkan mühendislerin sa
lâhiyet hudutları ayrılmadığı gibi 'şahsi mesai 
ile elde edilen ilimi, tecrübe ve melekeye o ka
dar ehemmiyet verilmiştir ki, Fransa'da, Alman
ya'da ancak küçük mühendis mekteplerinden 
mezun olduğu halde yüksek mühendis mektep-
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Ierinde profesörlük eden mühendislere tesadüf 
edilmektedir.» 

Görüldüğü üzere 18 profesörün ittifak ile 
yazdığı (bir raporda 'böyle bir salâhiyet tahdidi
nin imkânsız, 'lüzumsuz ve hattâ zararlı olabi
leceği açık hir şekilde ifade edilmektedir : 

Bunlar rapordan alınmış aynen fikirlerdir. 
Burada salâhiyet bakımından en yüksek makam
ların neler düşündüklerini tam bir sarahatle gö
rülmekte ve böyle bir ayrılmanın on sekiz pro
fesörün tam bir ittifakla verdiği bir rapora gö
re imkânsız, lüzumsuz ve hattâ zararlı olabile
ceği de açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı da elimizdeki kanuna 
gelinceye kadar teknik elemanlara dair bütün 
yönetmeliklerinde daima yukarda arzedilen 
profesörler heyetinin anlayışına benzer bir 
zihniyetle hareket etmiş ve yüksek mühendis
lerle beraber mühendislere de yer vermiştir. 

1949 da ve 7275 sayılı Resmî Gazetede neşre
dilen bir yönetmeliğin birinci maddesinde «Yük
sek mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühen
disler büyük, küçük her nevi binaların mesu
liyetini kabul ve deruhde edebilirler» demek
tedir. 

Bu duruma göre elimizdeki kanunda mühen
disler aleyhine yeni hükümler mevcut demek
tir. Çünkü, Ysksek Kamutayın geçen oturumla 
tasvip buyurmuş olduğu genel müdürlükte bir 
yüksek mühendisin bulunması üzerinde durmı-
yarak müdür yardımcısı, daire başkanı, fen he
yeti müdürü, bölge müdürünün neden dolayı 
yalnız yüksek mühendislere inhisar ettirildiği
ni anlamak biraz güçtür. Liyakatli bir mühen
dise de bu imkânı açmakta ne zarar vardır 1. 

Bugün birçok resmî dairelerimizde, fabrika 
ve müesseselerde üst mevkie gelmiş birçok mü
hendisler vardır, başarı ile çalışıyorlar. 

Zaman zaman Bursa'da Süleyman Çelebi 
Anıtının proje müsabakasında olduğu gibi, bir 
mühendisin diğer bir çok yüksek mühendisler 
arasında birinciliği kazanması mümkündür ve 
vâkidir. Ankara'da belediyece açılan bir şehir
cilik müsabakasında bir mühendisin kazandığı 
da vakıadır. 

Şu halde prensip itibariyle unvanlardan zi
yade liyakatlara değer vermek yerinde olur dü
şüncesindeyim . 

Kaldı ki, her hangi bir işe namzetler arasın
da hem yüksek mühendis, hem de üstün başarı-
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lı birisi bulunur a, daima o tercih edilecektir. 
Zaten kanunda ve teklifimiz de yüksek mü
hendis daima evvelâ yazılmakta ve onun yanma 
mühendis kelimesi eklenmektedir. 

Bu suretle şahıs kabiliyeti ve liyakati oldu
ğu halde yüksek mühendis unvanını taşımıyaıı-
larm sırf bundan dolayı inkişaflarına engel koy
mamış olacağız ve onların meslekelerine emni
yet ve sevgi ile bağlanmalarına hizmet eylemiş 
bulunacağız. 

önergemizin kabulünü arz ve istirham ey
lerim. 

BAŞKAN — Bütçe Komsyonu , 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CAVÎT 

EKÎN (Diyarbakır) — Efendim, tasarının bi
rinci görüşülmesinde bu mevzu üzerinde hayli 
konuşuldu ve noktai nazarlar tebellür etmişti. 
Bendeniz de o gün burada konuştuklarımı tek
rar hatırlatmak için iki kelime ilâve edeceğim. 
Demiştim ki ; Hükümetin teklifi ve ihtisas Ko
misyonunun kabul ettiği şekil vardı. Bütçe Ko-

!syonu bunu olduğa gibi muhafaza etmekle 
şu fikre dayanmıştı: » 

Yollar Umum Müdürlüğünün daire başkan
lıkları, bu Genel Müdürlüğün erkânı harbiye-
sidir. Bu itibarladırki burada yüksek mühen
dis kaydının mevcut olmasında fayda vardır. 
Geçenki maruzatımda genel müdürlüğün daire 
başkanlıkları üzerinde mâruzâtımı teksif etmiş 
ve mucip sebebini de bu şekilde ' arzetmiştim. 
şimdiki değiştirge üzerindeki takdir, Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KÂZIM AYI)AR (İsparta) .— Efendim, Ba
yındırlık Komisyonu, Karayolları Umum Müdü
rünün yüksek mühendis olması hakkında kara
ra varmıştı, bendeniz de onu müdafaa ettim. 
Sonra diğer nafıa müdürlüklerini de, halen mev
cut kadroya göre, üç yüksek mühendis olarak 
tesbit etmiştir Ve ona göre de üç numaralı cet
vel yapılmıştır. 

Diğerleri hakkında Bütçe Komisyonu müta
lâasını bildirdi, bizim diyeceğimiz başka bir şey 
yok. 

BAŞKAN — İbrahim Refik Soyer. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Vaz 

geçtim. 
(Tezer Taşkıran'ın önergesi tekrar okundu). 
NAİM AT AL AY (Çorum) — Bu okunan 

önerge kaç imzalıdır? 

BAŞKAN — 42 imzalıdır. 10 neu maddede 
geçen bir numaralı cetvelin üçüncü ve dördün
cü dereceleri hizasındaki ve görevin eşidi sütu
nundaki yazılı yüksek mühtndis kelimelerinin 
yanma «veya mühendis» kelimelerinin ilâvesi 
isteniyor. Bu önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. (Alkış-

Komisyon da muvafakat ediyor mut 
KOMİSYON ADINA CAVİT EKİN (Diyar^ 

bakır) — Ediyoruz. • 
BAŞKAN — Filhal komisyon da muvafa

kat ediyor. 
Bu ilâvelerle maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiytnler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar Bayındırlık Bakanlığı 
kuruluş kadrolarından çıkarılmış ve bunun ye
rine (3) sayılı cetveldeki kadrolar Bayındır
lık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı 
kadrolarına eklenmiştir. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — 10 ncu mad
dedeki değiştirgemizin esbabı mucibesi bu mad
de için de varittir. Aynı esbabı mucibeye müs
teniden Ibir önerge veriyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddede adı geçen 3 numaralı cetve

lin 4 ncü derecesi hizasında ve görevin çeşidi 
sütununda yazılı (Yüksek mühendis) ibaresinin 
yanma (Veya mühendis) ibaresinin de ilâvesi-
ni arz ve teklif ediyoruz. 

Urfa Kars Denizli 
S. K. Yetkin T. Taşkıran C. Çalgüner 

Kars Denizli Niğde 
A. Eyidoğan K. C. öncel 1. R. Soyer 

Bursa Seyihan Manisa 
A. Duru S. Tekelioğlu Y. Özey 

Elâzığ Yozgad Aydın 
M. Arpacı C. Arat S. Akın 
İsparta Çorum Çanakkale 

Ş. Yalvaç E. Alpsar N. Ünen 
Ankara Samsun Balıkesir 

N. C Akkerman H. Berk Eminittin Çeliköz 
Denizli Diyarbakır Kocaeli 
H. Oral F. A. Aykaç O. Aksu 

îzmir Kocaeli Zonguldak 
S. Odyak F. Balkan O. S. Orlkm 
Kırşehir " Ordu Trabzon 
N. Erdem Dr. V. Demir A. Sarıalioğlu 
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Kırklareli Kara Siird j 
Ş. Ödül A. Sürmen A. R. Esen 
Manisa istanbul Niğde 

H. öztarhan A. R. Arı H. Ulusoy 
Zonguldak Trabzon 
S. Koçer Z. Dıranaz 

Bitlis Rize 
Z. Ge'holoğlu Dr. F. Kurtuluş 

BÜTÇE K. ADINA CAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon da muvafakat ediyor. (Veya mü
hendis) tâbirini cetvele ilâve ediyoruz. Bu ilâve 
ile maddeyi reye sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Genel Müdür, Bayındırlık 
Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile ve 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları, Hu
kuk Müşaviri ve Bölge müdürleri Genel Müdü
rün teklifi ve Bayındırlık Bakanının onaması 
ile tâyin, nakil, terfi edilir. Bunların dışında ka
lan aylıklı memurlarla bütün hizmetlilerin tâ
yin, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından 
yapılır. Saymanlık Müdürü ve Saymanlık Mü
dürlüğü memurları Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Karayolları Genel Müdürü, 
merkez ve taşra kuruluşunda aylık veya ücretle 
çalışmakta bulunan her hangi bir memur veya 
hizmetliyi, ifası Genel Müdürlüğe ait bir iş için 
orada Genel Müdürlük kuruluşu ve açık bulu
nup bulunmadığı ile kayıtlı olmaksızın kadroda 
gösterilen ödenek ile ve tâyindeki usulüne uyu
larak merkez veya taşrada dilediği yerde kul
lanabilir. I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

IV - Yol ağları 

MADDE 14. — Yollar üç sınıfa ayrılmıştır: 
A) Devlet yolları, 
B) i l yolları, 
O) Köy yolları, I 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 15. — Devlet yolları; önemli bölge 
ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon, 
iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlıyan bi
rinci derecede ana yollardır. 

Bu yol ağı, Karayolları Genel Müdürlüğü ta-̂  
rafından tesbit ve Bayındırlık Bakanlığı Yük
sek Fen Heyetince incelenip Bakanın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca onandıktan sonra 
uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve ekle
meler aynı usule bağlıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 16. — îl yolları ağları, bir il sınırı 
içindeki ikinci derece Önemi haiz yolları ihtiva 
eder. î l yolları ağlarına giren yollar; şehir, ka
saba, ilce ve bucak merkezlerini birbirine ve il 
merkezine ve komşu ildeki yakın ilce merkez
lerine, Devlet yolları ağİarma yakın demiryolu 
istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve ka
mu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlı
yan "yollardır. 

Her hangi bir il yolları ağlarına girecek yollar, 
kamu faydası, Millî Savunma ve bu ağların geliş
mesine tesir eden ekonomik âmiller göz önünde 
tutulmak suretiyle il genel meclislerince kabul 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üze
rine Bayındırlık Bakanı tarafından onandıktan 
sonra il özel idarelerince yapılır. İl yolları ağ
larında yapılacak düzeltme, değiştirme ve ekle
me aynı usule bağlıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur. 

MADDE 17. — Devlet ve il yolları ağlarına 
girmiyen diğer bütün yollar, köy yolları sayı
lır. Bu yolların yapım ve bakım işleri Köy Ka
nunu hükümlerine uyularak yapılır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü il yollariyle 
köy yollarına gerek teknik bakımdan, gerek 
malzeme, vermek suretiyle mümkün olan yar
dımları yapar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 18. — Bütün yol ağlarının ıslahı, I 

onarımı, bakım ve işletimi bu kanuna ve bu 
kanunda sarahat olmıyan yerlerde kendi özel 
kanunlarında yazılı hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

V - Gelirler 

MADDE 19. — Karayolları Genel Müdür
lüğünün gelirleri şunlardır: 

1.—1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa 
ve ek ve değişikliklerine göre Bayındırlık Ba
kanlığına ayrılan hisse; 

2. Dahilî İstihlâk Vergisi hakkındaki 1718 
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 
sayılı Kanun gereğince akar yakıtlardan alınan 
istihlâk Vergisi; 

3: 5336 sayılı Kanunla benzin ve benzerler-
lerinden alman Yol Vergisi; 

4. Akar yakıtların Gümrük resimleri; 
5. Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar; 
6. Teberrular ve diğer çeşitli gelirler; 
7. Faizler; 
8. Lüzumu kalmıyan veya hurdalaşan yol 

makine ve atelyeleriyle eşyasının ve gayrimen-
kullerinin satışlarından elde edilen gelirler; 

9. Yol işleri mütaahhitlerine sözleşmeleri 
gereğince verilecek malzeme, alât, edevat, depo, 
arazi ve sairenin kira bedelleri; 

10. Taahhütlerini kısmen veya tamamen 
yerine getirmiyen yol işleri mütaahhitlerinden 
alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaah-
hitlerin irat kaydolunan teminat akçeleri. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 19 ncu maddenin 2, 3 ve 4 
numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler 
Hazinece cibayet olunarak gelir bütçesine irat 
kaydolunur. Karşılığında Karayolları Genel 
Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl gelir tah
minleri tutarında Maliye Bütçesine ödenek 
konur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye kanan 
ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu 
miktarlar ertesi yıl ödeneğinin hesabında na
zara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etnıiyenler., Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 19 ncu maddenin (1) nci f ık- | 

.1950 0 : 1 
rasmda yazılı yol parası hissesi, tahsil edildik
çe, Karayolları Genel Müdürlüğü adına açıla
cak bir hesaba kaydedilmek üzere Ziraat 
Bankalarına yatırılır. Ziraat Bankası Merkez 
İdaresi her ay sonunda yatırılan para tutarını 

' Karayolları Genel Müdürlüğün-e bildirir. Ka-
' rayolları Genel Müdürlüğünce bu miktarlar 

bir yandan gelir bütçesinde açılacak özel bölü
me gelir, öte yandan ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul -edilmiştir. 

MADDE 22. — Genel Müdürlüğün gelirleri 
her türlü resim ve vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etnıiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

VI - Çalışma esasları 

MADDE 23. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 15 nci maddeye giren yollara ait olmak üze
re, her yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları ya
pım ve bakım programını hazırlar ve Bayındır
lık Bakanının onamasiyle bu programı uygular. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — İl genel meclisleri, Devlet 
yolları ağı ile ahenkli olarak her yıl sonunda üç 
yıllık il yolları yapım ve bakım programlarını 
hazırlralar. Bu programlar Karayolları Genel. 
Müdürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık Ba
kanlığınca aynen veya değişiklikle, Genel Mü
dürlüğe geldiği tarihten itibaren, en çok üç ay 
içinde onanır ve uygulanmak üzere illere gön
derilir. 

Bu süre içinde onanmıyan programlar ay
nen kabul edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etnıiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — İl yolları ağlarının iş ve ça
lışma programlarının tanzim, onama ve uygula
ma şekilleri Karayolları Genel Müdürlüğünce 
tesbit ve Bayındırlık Bakanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından onanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler.. Madde kabul edil
miştir. 
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MADDE 26. — Mevrut yolların bakımı, ıs

lahı ve plâtformunun genişletilmesi ve husule 
gelen arızaların giderilebilmesi 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 50 nci 
maddesinde yazılı kayıt ve şartlara bağlı ol
maksızın emaneten yaptırılabilir. Bu işler içitı 
gerekli malzeme, ilân edilmeksizin idarece pa
zarlıkla satmalmabilir. 

Emanet suretiyle yapılan yapım, bakım ve 
onarma işleri için mutemetlere (10 000) liraya 
kadar avans verilebilir. Ancak (1 000) liradan 
f^zla avanslar emanet işleri keşif bedelinin % 5 
ini geçemez. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 27. — Yolların inşa ve onarımı 
için yabancı memleketlerden tedarikine zaru
ret görülen her türlü makine, gereç, avadanlık 
ve yedek parçalar yapan fabrikalardan, önce
den Bayındırlık Bakanının muvafakati alınarak 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre teşkil edi
lecek komisyonlar tarafından satın alınabilir. 
Bu alımlarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
îhale Kanununun diğer hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler.. 
Kabul temiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce eksiltmeye konulan işlere girecek istek
lilerden. bu işlere girmek için aranacak malî 
ve teknik yeterlik ve sair şart ve niteliklerin 
esasları Bayındırlık Bakanlığınca belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler.. 
Kabul temiy enler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Genel müdürlük, lüzumlu 
gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabilir. 
Bu atelyeler dışardan da iş alabilir. Genel mü
dür bu atelyelerin her birine yılları bütçelerin
den en çok elli bin liraya kadar döner sermaye 
vermeye mezundur. Bu atelyelere verilecek ser
mayenin toplamı bir milyon lirayı geçmez. Atel- j 
yelere verilecek döner sermayeden ancak umu
mi işletme masrafları ödenir. Bunların memur 
ve daimî hizmetlilerinin kadroları Genel müdür
lüğün memur ve daimî hizmetli kadroları ara
sında gösterilir. Her türlü aylık, ücret, özlük ! 
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haklan ile başka masrafları bütçenin ilgili ter-
tiplerinden ödenil*. 

Safi hasılat veren atelyelerin bu hasılatı 
kendilerine tahsis olunan döner sermayelerinin 
üç misline baliğ oluncaya kadar serm.ayelerin<e 
eklenir ve fazlası Genel müdürlük bütçesine 
irat kaydolunur. 

Döner sermaye işlemlerinden atelye müdürü 
ve sorumlu sayman birlikte sorumludurlar. 

Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Umu
mi Muhasebe Kanunu ve Artırma, Eksiltme r e 
ihale Kanunu hükümleriyle Sayıştay vizesin
den müstesnadır. 

Nakit ve ayniyat hesap işleri döner serma
yeli idareler için mevcut olan hesap ve ayniyat 
usullerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul tdilmiştir. 

MADDE 30. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisat bu-
lunmıyan millî emlâke ait arazi isteği üzerine 
Hazinece parasız olarak Genel müdürlüğe tah
sis olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.., Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 31. — Karayolları Genel Müdür
lüğü ikinci maddenin (F) fıkrasında yazılı te
sislerden; servis istasyonları, akaryakıt satış 
yerleri ve garajlar 29 ncu maddedeki esaslara 
göre döner sermaye ile işletilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 32. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
aşağıdaki fıkralarda yazılı hak ve yetki ere üe 
sahiptir: 

A) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Ge
nel Müdürlük ile Devlet daireleri ve müessese 
ve teşekküller veya gerçek veya tüzel kişiler ara-
s n la çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme 
ve ya icraya intikal etmemiş, olan uyuşmazlıkların 
si İh voliyle hallinde, 

B) Anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilme
linde veya bozulmasında, 

') Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturul-
masmda veya yüksek dereceli merci ve mahke-
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melercce incelenmesini istemekte fayda umul- I 
mıyan dâva ve icra kovuşturulmasından vazge
çilmesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde, 

Tanınacak veya terkin edilcek hak ve işin 
tasammun ettiği menfaatlerin, 

1 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün 
kararı, 

1 001 liradan 10 000 liraya kadar olanları 
Bayındırlık Bakanının kararı, 10 001 liradan faz
la olanları Danıştaym muvafık mütalâası üze
rine alınacak müşterek karar ile, 

Muteber olur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

MADDE 33. -T- Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık Bakanının onaması ile Devlet yolları 
yapımı ye gerekli makine ve malzemesi için her 
yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tutarının yüzde 
50 sini geçmemek şartiyle 5 yıla kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bakanlar Kurulu karariyle iç istikrazlar akdine 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII — Müşterek hükümler 

MADDE 35. — Genel Müdürlük Disiplin Ku
rulu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığı al
tında daire başkanları, hukuk müşaviri ve per
sonel işleri müdüründen teşekkül eder. 

Bu kurul, tâyinleri Genel Müdürlüğe ait me
murların disiplin işleri ile meşgul olur. Tâyin- | 
leri Bayındırlık Bakanlığına ait memurların di- j 
siplin işleri Bakanlık Disiplin Komisyonunda 
görülür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün bütün malları ve döner sermayeye ait bü
tün kıymetler Devlet malı hükmündedir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyen- | 
ler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi I 
ceza görürler.' 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 
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VII — Çeşitli hükümler 

MADDE 37. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluşunda çalışan aylıklı ve aylık ücretli me
mur ve hizmetlilere, ehliyet ve gayret esasına 
ve çalıştıkları işin, yer, ehemmiyet ve nevine gö
re Genel Müdürlüğün teklifi ve Bayındırlık Ba 
kanının tasvibi ile yılda bir defaya mahsus ol
mak ve almakta oldukları bir aylık maaş ve üc 
retleri tutarının üç mislini geçmemek üzere ik
ramiye verilebilir. Bir yıl içinde bu ikramiyeleri 
alacakların sayısı o yılın fiilî kadro sayısının ya-
rısıni geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 1525 sayılı Şose ve Köprüler 
Kanunu ile ek ve değişikliklerinin ve 3611 sayılı 
Nafıa Vekâleti Teşkilât Kânununun Şose ve 
Köprüler Reisliğine ait, bu kanuna aykırı, hü
kümleri kaldırmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bu kanunun gerekli görülen 
hükümlerinin uygulanma şekilleri bir tüzükle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... kabul olundu. 

GEÇtCt MADDE 1. — Yol işleri üe ilgili * 
olarak Bayındırlık Bakanlığınca girişilmiş ta
ahhütler ve bağıtlanmış sözleşmelerle, yol işle 
rinde kullanılmakta olan her türlü menkul mal
lar ve diğer mevcutlar bütün hak ve vecibele
riyle Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — «Devredilir» (mi daha doğru
dur, «Devredilecektir» mi? Bir yanlışlık olma
sın* 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF-
FER AKALIN (Kastamonu) — Bu geçici mad
dedir. «Devredilecektir» olacak. Kanun yürür
lüğe girdikten sonra devredilecektir. 

BAŞKAN — Bu izahla maddeyi oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Umumi Muhasebe 
Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Bakan
lığına tahsis edilmiş olup bu kanunla kurulan 
Oenel Müdürlüğün illeriyle ilgili bulunan «ay-



[11 Birinci görüşülmesi 39 ncu Birleşim-
dedir. 
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rimenkuller parasız .olarak Hazinece bu Genel 
Müdürlüğe temlik olunur. 

Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemleri 
her türlü harç ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kahul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1525 sayılı Şose ve 
Köprüler Kanunu ile ek ve değişikliklerine gö
re alınmakta olan yol parasının Bayındırlık Ba
kanlığı hisselerinden 1949 imali yılı s'onunda il
lerde veya 'bankalarda veya Bayındırlık Bakan
lığında kalan paralar Karayolları Genel Müdür
lüğüne devredilir. 

Şu 'kadar ki, (bu hisselerden 1948 malî yılı 
sonuna kadar tahsil edilip illerin zimmetinde 
kalan paralar illerden istenımez. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kahul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul olundu. 

MADDE 40. — Bu kanunun 12 nci madde
sinde yazılı tâyin işleri 28 . II . 1950 tarihin
de, diğer maddeleri 1 . III . 1950 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul olundu. 

MADDE 41. — Bu kanunu Ba'kanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi' kalbul edenler... Et
miyenler... Kahul olundu. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Bundan evvel açık oya konan 7 tasarıya oy 

vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

9. — işletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkında Kamun tasarısı ve Ekono7ni ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/640) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanun 

MADDE 1. — İşletmeler Bakanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Kurulmuş veya kurulacak Devlet işletme 
ve tesislerinden veyahut İktisadi Devlet Teşek-
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küllerinden kendisine bağlanacakların faaliyet
lerini düzenlemek, denetlemek ve takip etmek; 

b , Devlet sermayesinin iştirakimle kurulmuş 
veya kurulacak ortaklıklardan iligili kanun ve 
statülerinde yazılı yetki ve görevlerin kullanıl
ması ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu kara-
riyle kendisine verilecek olanlar için bu yetki ve 
görevleri kullanmak ve yürütmek; 

c) Devletin tesis ve işletme maksadiyle üze
rine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden kendisi
ne bağlanacakların veya Hükümetçe lüzum görü
lecek bu gibi işlerin plân, program ve etüdlerini 
yapmak. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı işletme, tesis, teşekkül ve or
taklıkların idare ve denetleme veya işletmecilik 
faaliyetlerine ait olarak evvelce başka bakanlık
lara verilmiş bulunan yetki ve görevler işletme
ler Bakanlığına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işletmeler Bakanlığı kuruluşu; 
merkezde, bir müsteşar ile : 

1. Danışmanlık; 
2. özel Kalem Müdürlüğü; 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
4. İşletmeler Dairesi Başkanlığı; 
5. Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı; . 
6. Hukuk Müşavirliği; 
7. özlük İşleri Müdürlüğü; 
8. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü; 
Dairelerini ihtiva eder. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADE 4. — işletmeler Bakanlığı Müsteşarı 
ile kuruluş içindeki dairelerin başlıca görevleri 
şunlardır : 

a) Müsteşar : Bakanın müşavir ve yardımcı
sı olup Bakan adına ve Bakanın direktiflerine 
göre Bakanlığa ait işlerin mevzuat dâhilinde dü
zenlenip yürütülmesini sağlar ve gereken emir
leri -verir; 

b) Danışmanlık; Bakanlıkça lüzum görüle
cek konuları inceliyerek mütalâalarını bildirir 
ve verilen diğer ödevleri yapar; 

c) özel Kalem Müdürlüğü; Bakanlık Ma-
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kamının resmî ve özel işleriyle şifre ve protokol 
işlerini yürütür; 

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Eakanlık dai
relerinde ve Bakanlığa bağlı işletme, tesis ve te
şekküllerde ve Bakanlığın ödevlendirdiği ortak
lıklarda Bakan adına ..gerekli teftiş, inceleme ve 
tahkikleri yapar; 

d) İşletmeler Dairesi Başkanlığı; Bakanlı
ğa bağlı işletme, tesis ve teşekküllerle Bakanlı
ğın ödevlendirildiği ortaklıkların, muhtelif ka
nunlarla verilmiş bulunan yetki ve görevler dâ
hilinde türlü teknik ve ekonomik faaliyetleriyle 
malî ve idari işlerini tetkik, takip ve intaç eder; 
bunlar hakkında Umumi Murakabe Heyetinden 
gelecek raporlar üzerine gerekli işlemleri yapar 
ve lüzumlu tedbir ve tertipleri alır; 

e) Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı; birinci 
maddenin (c) fıkrasında yazılı konular hakkında 
incelemelerde bulunarak tesis ve bu mahiyetteki 
tevsilere mütaallik plân ve programları hazırlar 
ve ilgililerce bu yolda hazırlanan teklif ve plân
ları tetkik eyler; işletme faaliyetlerinin ekono
mik neticelerini tahlil eder; organizasyon ve stan-
dardizasyon konularında lüzumlu etüdleri yapar, 
dokümandasyon, konjonktür ve yayın işleriyle 
meşgul olur; 

f) Hukuk Müşavirliği; Bakanlıkla ilgili işler 
hakkında gereken kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle Bakanlığa ait sözleşme ve şartlaşmaları ha
zırlar veya ilgili daire ve teşekküllerce hazırlan
mış olanları inceler; idari ve adİî kaza işlerinde 
Bakanlığa terettüp eden işlemleri yapar ve ica
bında bu merciler nezdinde Bakanlığı temsil ey
ler; talep vukuunda Bakanlık dairelerine hukuki 
mütalâa bildirir; 

g) özlük işleri Müdürlüğü; Bakanlığın me
mur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis 
gibi her türlü özlük işlerini yürütür; 

h) Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü; Ba
kanlığın her türlü levazım ve ayniyat işleriyle 
Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan evrak ve 
genel arşiv işlerini yapar. 

BAŞKAN —^Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı gö
revlerin yürütülme tarzlarına ve dairelerin çalış
ma ve aralarında iş birliği sağlama usullerine ait 
hususlar bir tüzükte gösterilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Memurlar için kurulacak 
Bakanlık Disiplin Komisyonu Müsteşarın baş
kanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk 
Müşaviri ve daire başkanları arasından Bakan
lıkça seçilecek birisiyle özlük işleri Müdürün
den terekküp eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul • 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir 

MADDE 7. — işletmeler Bakanlığının ay
lıklı kadroları bağlı (1) sayılı, bunlardan uz
manlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvellerde gös
terilmiş ve bunlar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

Bu kadrolardan beşinci ve daha yukarı de
recelerde bulunanlar müşterek karar ile bun
ların başında kalanlarla hizmetliler Bakanlık
ça tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi cet
vellerle birlikte kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• işletmeler Bakanlığının ku
rulmasını mütaakıp Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı Ekonomi ve Ticaret kısımları kadroların
dan tefrik edilerek bu Bakanlığa devredilmiş 
bulunan, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —- Sümerbank, Etibank ve Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü işletmeler Ba
kanlığına bağlanmış ve Türkiye Şeker Fabrika
ları Anonim Ortaklığı işleriyle bu Bakanlık 
öde vl endirilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇÎCÎ MADDE — işletmeler Bakanlığının 
göreceği işlere ait "olarak Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının merkez ve bölgeler kuruluşunda 
bulunan bütün evrak, dosya ve belgeler ve lü
zumu kadar demirbaş eşya ayrılarak işletme
ler Bakanlığında kalır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanun 28 Şubat 1950 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

' yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Tasarının kanunluğunu kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunluğu kabul 
olunmuştur. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, gündemin 
on birinci maddesinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındadır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin on birinci maddesinin öncelik 

ve ivedilikle konuşulmasını teklif ederim. 
Hulki Karagülle 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Daha 
evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Sayın 

arkadaşlar; gündemde küçük, fakat şümulü iti
bariyle çok ehemmiyetli ama münakaşayı mu
cip olmıyacak bir kanun teklifimiz vardır. Bu 
her zaman tam görüşme sırası geliyor, diğer bir 
kanun için öncelik istenerek geri kalıyor. 

Yüksek heyetten istirham ediyorum, bunu 
daha evvel konuşalım, ondan sonraki işlere ba
kalım, bunu bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi muvafakat edi
yorlar mı? 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Muvafık 
efendim. 

BAŞKAN — O halde şimdi Köy Enstitüleri 
Kanununa geçiyoruz. 

10. — Kars Milletvekili Tezer Taskıran ve 
Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in, Köy 
Enstitüleri Kanununun 3 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/214 [1] 

BAŞKAN — Söz istiyenler.. Eminittin Çe-
liköz, Hulusi Oral, Suut Kemal Yetkin.. 

[1] 151 say ilk basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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EMİNiTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, işbu kanun teklifi köy ens
titülerine alınacak olan talebelere dairdir. He
pinizin malûmudur ki köy enstitülerine alman 
talebelerin; köy okullarında okuyan ve köy ço
cukları olan ve köy okullarını bitirmiş bulunan 
talebelerden ilkokul diploması elinde bulunan
lar arasından seçilir. îşbu teklif nüfusu iki bini 
aşmıyan kasabalardan ve o kadar nüfuslu bu
caklardan, belediye teşkilâtı olan yerler çocuk
larından alınmasını istiyor, çok yerindedir. 
Bendeniz şunu arzetmek isterim ki Meclisin bu 
dönemin ilk açıldığı anlarda mevzuubahis edi
len köy enstitüleri o günlerdeki durumda de
ğildir. Bugün çok ileri merhalede ve çok arzu 
edilen, Büyük Meclisin istediği bir şekilde de
vam etmekte olduğuna işaret etmek benim için 
borçtur. Köy enstitüleri, köylerde çocukları ye
tiştirecek olanları, çocuklarımızı köylerde okut
mak yetkisini çok kuvvetle kazandırmaktadır. 
Köy enstitüleri, hakikaten tekemmül etmiş ve 
git gide de inkişaf etmektedir. Artık onlara gü
venebiliriz. 

Bunu arzettikten sonra bu teklifi yapanlar
dan ve Millî Eğitim Komisyonu sözcüsünden bir 
ricada bulunmak istiyorum: öyle çocuklar var
dır ki, köy çocuğudur, canlıdır fakat bir zaru
ret dolayısiyle ilkokulun son sınıfını köyde 
okuyamamış, fakat nüfusu 2 binden fazla olan 
kasaba veya bir şehirde okuyup bitirmiştir. Ken
disi köylüdür, mektebi bitirdikten sonra da yi
ne köyüne dönmüştür, başka mektepte de oku
yamıyor, kabiliyetli, istidatlı, canlı bir çocuk
tur. Böyle olduğu halde sırf ilkokulun son sını
fını nüfusu iki binden fazla olan bir şehir veya 
bir kasabada okuduğu için bunu köy enstitüle
rine alamıy&cağız. Mademki bu teklif ileri bir 
hamledir, bunu nazara almak ve bunu da temin 
etmek lâzımdır. Acaba kanunun bir yerine bu 
şekilde, köy çocuğu olup da ilkokulu bir kasa
ba veya şehirde bitirmiş olan çocukların da alı
nabileceğine dair bir işaret koyamaz mıyız? Be
nim teklifim budur. , 

Bunun nazara alınmasını ehemmiyetle rica 
ederim. 

BAŞKAN — Bu teklif maddeye mütaallik-
tir. Müsaade ederseniz, tasarının heyeti umu-
miyesi hakkında bir itiraz olmadığına göre, 
maddelere geçelim. Maddelere geçilmesini ka-

— 430 — 



B : 44 11. 
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını ve 
nüfusu 2 000 den aşağı olup ilçelerin ilkokulla
rını bitirmiş sihhatli ve müstait köylü ve kasa
balı çocuklar seçilerek alınırlar. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Köylerin kal
kınması hususunda Yüksek Meclis evvelce, ken
di içlerinden yetiştirilecek enstitü mezunlariy-
le, sağlık memurlariyle köylü ve halk psikolo
jisini ele almış ve bir esas kabul etmiştir. 

Arkadaşlarımız, realiteleri göz önüne ala
rak, 2 000 nüfusa kadar olan ve fakat ilce teş
kilâtı, bucak teşkilâtı yapılamıyan yerlerde 
oturanların da alınmasını teklif ettiler. Bu tek
life bendeniz muarız değilim. Yalnız maalesef 
bu kanunun tatbikatında bâzı yolsuzluklar vu
kua gelmiştir. Şehirde yerleşmiş, kasabada yer
leşmiş, fakat köyde kayıtlıdır, diyerek birçok 
çonuklarm enstitülere alındığını ve bu suretle 
köy havasını teneffüs etmiyenlerin enstitüleri 
işgal edilmekte olduğunu çok gördük ve'bili
yorum. Onun için memleketimizin durumu ica
bı, il idaresi kanunu ile belediyesi olan yerle
rin dahi bucak kuruluna dâhil olacağını işa
retle onların köy olduğunu kabul etmiş, iki bin 
nüfusa kadar olan ilçelerin de dolayısiyle, ka
saba olmakla beraber, koy karekterini taşıdığı
nı kanun unutmamıştır, işte buna mütenazır 
olarak arkadaşların getirdiği tasarı doğru gö
rülmüşse de, yine ona, suiistimalden ve yanlış 
tatbikattan korunmak da lâzımdır. Nesil? Ya
zılışta yazılış, 2 000 ni aşık olup ilçelerin ilkokul
larını bitirmiş, sıhhatli müstait köylü ve ka
sabalı çocuklar seçilerek alınır. 

Şimdi, biliyorsunuz, bilhassa doğu illerimiz
de, Anadolunun orta kısımlarında böyle kaza 
ve kasabalar vardır. Bu yerlerde malmüdürü, 
hekim, hâkim ve sair hepsi vardır. Şimdi bu 
yazılış karşısında, bu kanun hükümlerinden, 
köy kâtibinin, nüfus kâtibinin çocuklarının Köy 
Enstitüsüne alınmasını icabettirecek. 

Halbuki kanunun ruhu, köy mahiyetinde 
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i olan yerlerin çocuklarının alınmasın istiyor. 
i O halde, şöyle demeleri muvafık olacağı hatı

rıma geldi: 
I İlce ilkokullarını bitirerek, müstait ve sıh

hatli ve orada sakin ve kayıtlı çocuklardan se-
j çilir, ikamet eden diyemedim; çünkü ikamet, 
j Medeni Kanunda medeni hukukta, yerleşmek 
i niyetiyle oturmak istenilen yerdir. Şu halde 
ı memurun ikametgâhı, oturduğu yerdir. İkamet 

kaydı, bu kanunun tatbikatında müşkülâta se
bep olabilir. 

i O halde; orada bulunan derken, sakin, ol
makla beraber orada kayıtlı bulunmak şartını 

j koyunca tatbikatı kolaylaştırır. 
j Bunun için bendeniz; sakin ve kayıtlı kay-
I dini rica edeceğim. Bunun için bir önerge ver-
j dim. 
[ Bir de sayın komisyondan bir ricada bulu-
| nacağım; teklif sahibi beni tenvir ederlerse 
I memnun olurum. O da şudur; sıhhatli, müstait, 
| orada sakin ve kayıtlı çiftçi çocuklarını içine 

almamakta mıdır, niçin çiftçi kaydını koyma
mışlardır? Sebebi şudur: Buradaki kayda göre 
oradaki berber, kunduracı istisna -edilmiş degil-

j dir, esasen (Çiftçi) tâbiri doğrudan doğruya 
köyde bulunan orada oturan, kayıtlı olan top-
rak, arazi sahiplerine racidir, yoksa bizzat top
rağı süren demek değildir. Ben de çiftçiyim, 
fakat arazimi bizzat kendim sürmem, sürdürü
rüm, berberin de arazisi vardır. Ben bununla, 

I orada oturmakla beraber toprağa bağlı insan
ları kastediyorum. Eğer (Sakin ve kayıtlı) kay
dının içinde, berber, sanatkâr dâhildir, diğer
leri dâhil değildir, derler ve tatbikatta da ko
laylık gösterirler.se, (Çiftçi) kaydının konulma
sına ısrar etmiyeceğim, kastım bu olduğu için, 
bundairvazgeçilmesinde de bir mahzur görmü-

I yorum. Yok, oradaki (Sakin ve kayıtlı) tâbiri 
mutlaktır, bunun içinde şunlar dâhildir diye 
bendenizi tenvir ederler ve tatmin ederlerse, 
yine çiftçi kaydından feragat edebilirim. Sayın 
teklif sahipleriyle konuştuğum zaman, sakin ve 
kayıtlı kaydının aynı ruh ve fikri taşıdığımı 
beyan buyurmuşlardır, çiftçiyi de içine alır de
mişlerdir, eğer burada bunu tavzih buyururlar
sa önergemi o şekilde tashih ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Arkadaşla
rımız büyük bir boşluğu doldurmuşlardır, ken-

i dilerine teşekkür ederim. 
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Yalnız —bu madde bu metinle yazıldığı tak

dirde boşluk kalacağını tahmin ediyorum. De
niyor k i ; Enstitülere tam devreli köy okulları.. 
Malûmu âliniz köylerin iki idari bünyesi vardır. 
Biri Köy Kanununun tatbik edilen, diğeri de be-
belediye tegkilâtı bulunan köylerdir. Bu so
nuncular il idare kurulunda kasaba olarak tarif 
edilmiştir. Bu kanunun şümulüne girmemesi ih
timali vardır. Halbuki ilçelerden talebe aldığı
mıza göre, belediye teşkilâtı olan yerlerden ta
lebe almamaya imkân yoktur. Bendeniz beledi
ye teşkilâtı bulunan köylerin de bunun içine 
alınması şeklinde bir teklif yapıyorum, (kabulü
nü, rica ederim. 

BAŞKAN — Suut Kema Yetkin! 
Komisyon adına mı? 
SUUT KEMAL YETKİN (Urla) — Hayır 

efendim; kendi adıma. 
Sayın arkadaşlar, Hulusi Oral'm bu « sakin 

ve kayıtlı » noktasına teklif sahibi olarak biz de 
iştirak ederiz. Fakat « çiftçi » kelimesini ilâve 
ettiğimiz takdirde o kasabada oturanlardan yal
nız toprağı olanlara bu imkânı vermiş olacağız, 
bunun dışında bakkalık yapan, eskicilikle uğra
şan vatandaşlarımızın çocukları bundan mah
rum kalacaklardır. Onun çin, kendileri de zaten 
o nokta üzerinde ısrar etmediler; müsaade eder
lerse onu oradan çıkaralım. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın teklifine ge
lince; bu mesele Komisyonumuzda görüşüldü. 
tiler Kanununda sarahat olduğu için bu kaydın 
konulmasına lüzum görülmedi, ama konulması
na bir mâni yoktur, metne sarahat verilmiş olur, 
Yüksek Meclis tensip ederse ilâve edilir. 

BAŞKAN — Komisyon birşey söyliyecek mi? 
Şimdi Eminittin Çeliköz, dört senelik tahsili

ni köy mektebinde, yani bu kanunun tarifine gi
ren mmtakada yapmış, fakat sonuncu sınıf] 1rir 
kasaba mektebinde okuyarak diploma almış köy 
sakini çocukların da buraya girmesini teklif edi
yor, Komisyon ne diyor? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Zaten Eminittin 
Çeliköz'ün istediği şey caridir. Bir köy çocuğu 
gitmiş, kasabada okumuş olur. Sen falan yerde 
okumuşsun diye Köy enstitüsüne almamak kaydı 
yoktur. 

BAŞKAN —- Enstitülere, nüfusu iki binden 
aşağı ıOİan kasabalar ki tam devreli ilk okulları 
bitirmiş olan çocuklar giremez mi? 
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| EMÎN SOYSAL (Maraş) — Köy enstitüle

rine bu çocuklar almıyor. 
j TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, 

müsaade ederseniz, arkadaşımızın teklifi lütfen 
{ bir kere okunsun. 
I BAŞKAN — Efendim, Hulusi Oral da (O 
j yerde sakin ve kayıtlı) diyor. Yani hem (Sakin) 

olacak ve hem de (Kayıtlı) 'bulunacak. 
j MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
| GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, iki arkadaşı-
ı 'mızm teklif ettikleri bu kanun, bizim, köy ens-
I titülerine talebe almak hususundaki işimizi bir 
j cihetten kolaylaştırmaktadır. O itibarla kendi-
i 1 erine teşekkür ederim. 

Teklif Köy Enstitüleri Kanununun ruhuna 
j aykırı değildir. Çünkü, köy karakterinde bâzı 
| kaza merkezleri çocuklarını da enstitülere al-
| mayı derpiş etmektedir. Bunun 'güzel bir mâna-
i sı daha vardır. Biz köylü, şehirli diye bir tef-
! rik yapmıyoruz, istediğimiz şey, köyün hayat 
ı şartlarını tanıyan ve 'onlara alışkın olan çocuk-
İ larm enstitülere girmesidir. Kanunun kapsadığı 
| ilce merkezlerinin sayısı halen memleketimizde 
| 1945 sayımlarına nazaran 123 tür. Bu 123 ilce 
j merkezinden 59 u Doğu illerindedir, 64 ü de 
i memleketin her tarafına serpilmiştir. 
I Doğu illerindeki enstitülere talebe bulmak 
| hususunda hakikaten güçlük çekiyoruz. Bu ka-
j nun bu küçük kasabalarda zaten bir müddetten 
i beri mevcut ilkokul mezunlarının köy enstitti-
j lerine alınması imkânını bize verecektir. 
| Hulusi Oral arkadaşımız şehirde okumuş 
| köy çocuklarının bu enstitülere kabulünü teklif 

ettiler. Bu tetkika muhtaç bir meseledir, arka-
I daşlar. Şehride okumuş köy doğumlu çocuğun 
! 'babası Şişli'de kapıcıdır. Çocuk orada büyümüş 
I ve İstanbul'da yetişmiştir, köy yüzü görmemiş

tir. Bu çocuk köy enstitülerindeki (hayatı yadır-
gıyacaktır. Onun için tetkika muhtaç buluyo
rum. Bu kanun vesilesiyle değil, ayrıca mütalâ-

I asım rica edeceğim. 
I Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın istediği ise 
J zaten bir tasrihten ibarettir. 
\ Benim kanun hakkında maruzatım bundan 
I ibarettir. 
j BAŞKAN — Kâtip Cenap Aksu arkadaşımız 
i «öz istiyor. Tüzük mucibince yerinin boş kaî-
; maması için ikinci bir kâtip arkadaşımıza ihti-
; yat} vardır. Binaenaleyh Sait Koksal arkadaşı* 
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imiz lütfen kâtiplik makamına (gelsinler. (Sait 
Koksal kâtiplik yerine geldi). 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, ben
deniz redaksiyona taallûk eden (bir iki noksan 
görüyorum. Burada 3803 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi değiştirilirken köy ile ilçeler alınmak
tadır. Halbuki köy tabiriyle ilce tâbiri teşkilatı 
mülkiyenin kademelerinden birer parçalarıdır. Bu
caklarda nüfusu iki binden aşağı ise filhakika Köy 
Kanunu tatbik edilir ama köy değildir. Binaena
leyh bucak merkezinde okuyacak bir çocuk ens
titülere alınmamak gibi bir tehlike ile karşı 
karşıya bulunmuş olacaktır. Müsaade ederlerse 
«tice ve bucak merkezleri okullarını bitirmiş 
olan» tâbirini de ilâve buyursunlar. Burada bir 
nokta dalha yanlıştır. Nüfusu iki binden aşağı 
olan ilçeler tâbiri iltibasa mahal verir çünkü 
nüfus umumidir binaenaleyh, nüfusu 2 binden 
aşağı olan ilce merkezleri, demek lâzımdır. 

Bundan «başka, nüfusu 2 binden aşağı olan 
il merkezlerimiz de vardır, köy' karakterini ta
şırlar. Bunları 'da acaba hükmün içine alamaz
lar mı? Bunu (bendeniz rica etsem acaba kabul 
ederler mi? 

Bir nokta daha var ilce tâbiri mutlak olarak 
geçmiştir, arkadaşlarımızın endişeleri yerinde 
olabilir (bir çocuk köylü olduğu halde il merke
zinde okumuş olabilir Ibunları almamak gibi bir 
hal olmasın. 

Bu noktaların tasrihini rica edeceğim. 
BAŞKAN — önergeleri okutacağım mevzuu 

birer birer sıraya koyarız. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin aşağıdaki şekilde yazılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Niğdo Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

Köy Enstitülerine, Köy Kanununun tatbik 
edildiği köylerle, belediye teşkilâtı bulunan ka
saba mahiyetindeki köylerin ve merkez nüfusu 
iki binden aşağı bucak ve ilçelerin beş sınıflı 
ilkokullarını bitiren o ilçede sakin ve kayıtlı sıh
hatleri müsait çocuklar seçilerek alınır. i 

I 
Sayın Başkanlığa j 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı üçün- j 
cü maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve \ 
teklif ederim. I 

Denizli Milletvekili j 
Hulusi Oral i 
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«Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını 

ve nüfusu iki binden aşağı ilçelerin ilkokulla
rını bitirmiş o yerde kayıtlı ve sakin, sıhhatli 
ve müstait köylü ve kasabalı çiftçi çocuklar se
çilerek alınır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki 

cümlenin (bitirmiş) kelimesinden sonra eklen
mesini teklif ederim. Saygılar. 

Balıkesir Milletvekili 
îminittin Çeliköz 

İstediğim ek; 
Köy sakini olup zaruret icabı şehir, kasaba 

ilkokullarından diplomalı. 

Yüksek Başkanlığa 
Enstitülere tam devreli ilkokulların ve mer

kez nüfusu 2000 den aşağı bucak ve ilce ilk
okullarını bitirmiş köy ve kasaba çocukları alı
nırlar, 

Şeklinde tâdilinin kabulünü rica ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

BAŞKAN —- Bir şey arzedeyim; vaktimiz 
müsaittir. Bu değiştirgeleri birden komisyon 
alıp incelese ve son şeklini, saat birden evvel, 
getirse zamanımızı- bunun tashihiyle geçirmesek. 
Burada tashihi de zor olacaktır. Gündemde ye
ri mahfuzdur. Bugün çıkarırız. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Müsaade bu
yurur musunuz efendim. " 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımız, Hulusi Oral 
arkadaşımızın da fikirlerini de içine alan bir 
teklif yapmıştır. Bir Ocak kelimesinin ilâvesini 
istemektedir. O eklenir. Sayın Bakan da Emi-
nittin Çeliköz'ün teklifini tetkika muhtaç bulu
yor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN SOYSAL 
(Maraş) — Efendim; Hüseyin Ulusoy arkada
şımızın teklifiyle, Cenap Aksu arkadaşımızın 
bucak kelimesinin ilâvesi hakkında teklifini ka
bul ediyoruz. Yalnız bu vesile ile şunu arzede
yim ki, köy enstitüsüne köy çocuklarının alın
ması meselesi vardır. Köye tâyin edilen mual
lim köyün şartlarına uysun ve orada kalsın 
esasına göre düşünülmüştü. Kanun sureti umu-
miyede bunu derpiş ettiği için komisyonumuz 
bu kanunu memnunlukla karşıladı. Hüseyin 
Ulusoy arkadaşımızın teklifi ise bucak kelime-
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sinin ilâvesi şeklindedir. Bunu da kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Hulusi Oral, siz muvafakat edi
yor musunuz ?. 

IIULÜSÎ ORAL (Denizli) — Çiftçinin çık
masına muvafakat ediyorum, fakat (Sakin ve 
kayıtlı) olması lâzım. 

BAŞKAN — Siz Eminittin Çeliköz1?. 
EMÎNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Fazia 

bir fark yapmaz, esasen köylü çocuğu... 
BAŞKAN — Dört senesini köy mekteplerin

de okumuş, son sınıfı da şehirde okumuş. 
EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Za

ruret: icabı bunlar oluyor. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, köy ens
titüleri müdür ve idarecileri, Çeliköz arkadaşı
nım temas ettiği meselede bâzı müsamaha yap-
maktadıralr. Fakat haddi zatında köyden aile
si göçmüş, büyük şehirlere yerleşmiş, kendisi 
şehirde mukim, sadece nüfus kâğıdında köylü 
olduğu yazılı. Çocuk şehir hayatına alışmıştır. 
Bunları Millî Eğitim Bakanlığı esasen düşün
mektedir. Bu bakımdan komisyon şimdilik Emi-
nittin Çeliköz arkadaşımızın teklifine taraftar 
değildir. 

EMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) - - Efen
dim; çok mühimdir, bu. Esasen çok da tutmu
yor. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkada
şımız komisyon âzasıdır, orada konuşuldu bu. 

EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Devamla) — Doğ
ru, fakat müzakeresinde bulunamadım, Dilekçe 
Komisyonunda idim, onun için mâruzâtta bulu
nuyorum. 

BAKSAN — Usul bakımından yetkisi der-
kârdır. 

EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Devamla) — Esa
sen köylüdür, kanunun aradığı noktalar tama
men kendisinde vardır. Benim şahit olduğum 
meseleler vardır, istidasını dahi yazdıklarım 
vardır. Millî Eğitim Bakanlığı alamam dedi, 
müsamahanın yapılmadığına dair Marif Bakan
lığının elimde cevabi kâğıdı vardır, 3803 sayılı. 

Çünkü diplomasını şehirdeki ilk mektepten 
almıştır dediler. Yazılı maruzatımda şunu söy
lemiştim; mümkünse kendi yetkisini kullansın. 
Bu, olmadı; çocuk ağlaya ağlaya, göz yaşı dö
ke döke âdeta bitap düştü. Bunun çin mâruzâ

tım şudur; köyün yerlisidir, babası ölmüş veya 
anası ölmüş, bir sene için şehirdeki teyzesinin, 
amcasının yanma gidiyor; diplomasını oradan 
alıyor. Bu çocuğu da alalım. Bu zavallı çocuk 
başka ne yapabil i r i Kendisi yine köylü çocu
ğudur. 

Bu münasebetle arzedeyim; türlü hilelere de 
bu yüzden sapılmaktadır. Şehirlidir, şehirde 
okuyor; fakat bir sene köyde okuyarak oradan 
diploma alıyor ve köy enstitüsüne giriyor. 

Emin Soysal Beyin dediği hiç varit değildir. 
İdare ile, müsamaha ile, mektebe kimse alın
maz. Benim teklifim bu. Heyeti aliye kabul et
mez o başka şey. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın. 
ÎIISAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, bu 

madde o şekil aldı ki biz hangi tarafa nasıl rey 
vereceğimizi dahi şaşırdık, sakin, kayıtlı ve sa
ire ve saire. Kafamızı karıştıran birçok şeyler 
söylendi. Onun için komisyon bu maddeyi alsın, 
15 - 20 dakika* içinde incelesin, bütün dilekleri 
ihata edecek bir şekil bulup getirsin. 

Eminittin arkadaşımız konuşurken bana şu 
kanaat geldi. Bizim öyle köylerimiz var ki ka
sabaya 1 - 1,5 saat mesafededir, köy çocukları 
sabahleyin kasabanın mektebine gelir, orada 
okur, akşama köylerine dönerler. 

Şimdi hakikaten bu gibi çocuklar, siz kasaba 
okulunda okudunuz diye, enstitüye alınmıyor
larsa, doğru bir şey olmaz. Bu itibarla arzetti-
ğim gibi komisyon tetkik ederek bir şekil bul
sun ve bize getirsin, biz de sakin bir kafa ile 
reylemirizi kullanalım. Teklifim budur. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
OUOĞLU (Bingöl) — Efendim, arzettiğim gibi 
bu geniş tetkika muhtaç bir meseledir. îhsan 
Yalçın arkadaşımın söylediği gibi, köyden gelip 
kasabada okuyan çocuk da vardır, arzedeceğim 
gibi babası Şişli'de kapıcıdır, çocuk köyde doğ
muştur şehir hayatının içinde yetişmiştir, bu da 
vardır. 

Eminittin Çeliköz arkadaşım da ayırt edici 
bir formül teklif etmemektedir. Binaenaleyh. 
teklifini kabul etmekte mazurum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum: 
(Niğde Milletvekili Hüseyin TJlusoy'un öner

gesi tekrar okundu) 
Ol. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

İzah buyurmadılar. Hakikaten köyde mektep 
yoksa ve yakındaki kasabaya geliyorsa, onu 
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köylü kabul etmeyip kasabalı, mı kabul edece
ğiz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Efendim, köyden ka
sabaya böyle her gün tahsil için gelen çocukla
rımız vardır, ama bunlar daha çok ortaokul ve 
sanat enstitülerine gelirler.. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Merzifon'da böyle bir köy vardır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Kasabaya yakın olan 
köylerden çocuklar gelir. Bunu kanun maddesi 
içerisinde tasrih etmeye imkân görmüyoruz., 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
îlerde nazarı dikkate almanızı rica ederim*. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Tetkik mevzuudur. 
Onun için bu salâhiyeti bize bahşederseniz, o 
mevzuda tekrar çalışırız. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Adalet olur. 

SAKİR UMA (Sivas) — Üç sınıflı köyler de 
vardır. Bunlar dördüncü, beşinci sınıfları ik
mal için kaza merkezlerine gitmektedirler. Bun
ların vaziyeti ne olacaktır?. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Arzettjm, bunun na
mütenahi tenevvürleri vardır. Arkadaşlarımın 
teklif ettiği madde içerisinde bunların toplan
masına imkân yoktur. Âdeta çocuğun tercümei 
halini yapmak lâzımdır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim Hüse
yin Ulusoy arkadaşımız teklifinde belediye teş
kilâtı bulunan bucak merkezleri ve köyleri de 
buna katmak istemektedir. Yalnız bir şeyi unu
tuyorlar. O da- şudur: Nüfusu iki binden aşağı 
olan yerlerde belediye teşkilâtı yoktur. Beledi
ye teşkilâtı olan yerlerin nüfusu behemehal iki 
bin veya daha fazladır. îlce merkezleri hariç 
maksat bundan aşağı olan yerler ise bu teklife 
tezad teşkil etmektedir. Komisyonun nazarı dik
katini eelbederim. Bu cihetin de tavzihi lâzım
dır. 

HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
belediye teşkilâtı bulunan köyler vardır, bucak
lar vardır. Sonra ilçeler vardır. Benim tekli
fim, belediye teşkilâtı bulunan köyler ve bucak
lardır Ozaman bucakların nüfusu 2 000 den 
iazla da olabilir. 2 060 den fazla olmaması tek
lifi, doğrudan doğruya ilçelere şâmildir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, mad

deyi yeniden buyurduğunuz gibi tedvin etmek 
üzere geri alıyoruz. Bugün yetiştireceğiz. 

BAŞKAN — Şuhalde maddeyi önergelerle 
birlikte - Komisyona veriyoruz. 

11. — Karaisalı îlcesi eski Kaymakamı'Süley-
manoğlu İbrahim Argun'un hükümlü olduğu ce
zanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 
(5/114) [1] 

BAŞKAN — Gündemin on birinci maddesi
nin öncelikle müzakeresi hakkında bir önerge var
dır. Tekrar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Hulki Karagülle "nin 
önergesi tekrar okundu). 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
bu öncelikle konuşulması1 istenilen teklif günde
min on birinci maddesidir. Bundan evvel, gün
demde öyle maddeler var ki, bunların da her biri 
memleket ölçüsünde faydalı kanun tasarılarıdır. 
Bu tasarı daha bugün gündeme alınmıştır. Âde
ta idam sehpasına bugün gidecek bir vatandaş 
varmış da, bunu bugün görüşmek mutlaka lazım
mış gibi bir vaziyet ihdas etmek doğru değildir. 

Sonra, zaten bu maddenin daha evvel konu
şulmasına sebep yoktur, çünkü Seçim Kanunu 
gibi acele bîr kanun değil ki acele konuşulması 
lâzımgelsin. Sekiz aya mahkûm olan bir kayma
kam hakkındadır. Bugün gündeme alınmıştır. 
Bütün mühim kanun tasarılarından evvel müza
keresini istemek, af buyursunlar, benim çok ağı
rıma gidiyor. 

BAŞKAN — Bu tasarı ayın 6 smda dağıtıl
mıştır. O günden beri gündemdedir. Bugün gün
deme alınmamıştır. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — E v e t 
ayın 6 smda gündeme alınmıştır, önümüzde de 
Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi mevzuu-
bahistir Onun için öncelikle görüşülmesini rica 
ettim. İvedilik de, arzettiğim sebepten dolayıdır. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Diğerleri 
de daha evvel gündeme alınmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ivedilik şimr 
di mevzuubahis değildir. 

Evvelâ öncelikle görüşülmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Anlaşılmadı. 

[1] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Şimdi gündemin 11 nci maddesinde yazılı, 

Karahisarlı îlcesi eski Kaymakamı Süleymanoğlu 
ibrahim Argun'un cezasının affı hakkındaki ta
sarının, Adalet Komisyonu, öncelikle görüşülme
sini talep ediyor bu önergeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

İvedilik teklifini sonra oya koyacağım. Tü
mü hakkında söz istiyen Fahri Karakaya. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Meclisin hususi ve umumi 
aflar hakkındaki hükümranlık hakkının hudu
du ve şümulü yoktur. Bunu biliyorum ve takdir 
ederim. Yalnız bendenizin şahsi kanaatime gö
re, bilhassa hususi atlarda iki cihetin her za
man göz önünde bulundurulması lâzım ve mem
leketin yüksek menfaati için elzem olduğu ka
naatindeyim. Bunlardan birisi; millet malını ça
lanlar, yiyenler, zimmetine geçirenler, ihtilas 
edenler, rüşvet, irtikâp ve saire gibi suçların 
cezalarını affetmenin ben aleyhindeyif. Hattâ 
bu hususta vukubulan bâzı teklifleri Yüksek 
Meclis, hemen ittifakla reddetmişti. 

Bunun haricinde bir de Devletin, milletin 
kendilerine verdiği mevkii, nüfuzu ve kanunun 
verdiği salâhiyeti suiistimal ederek, vatandaşa 
zulmedenler, dövenler, şovenler, hakaret eden
ler ve bu arada vatandaşı hapis ve tazyik eden
lerin af edilmelerinin tamamen aleyhindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Milletvekili olmakla 
beraber hepimizin bir insan olmamız itibariyle 
şüphesiz merhamet ve şefkat tarafımız da var
dır. Ama hâdiseyi kısaca arzedeyim: Bu vatan
daş, Karaisalı kazasında kaymakam imiş. Köy
lere ilkokul binaları yapılması seferberliği ka
nunu çıktığı vakit hakikaten Hükümet, Devlet, 
Yüksek Meclis bu işin üzerinde ehemmiyetle 
durmuş ve buna göre kanun çıkarmış ve kay
makamlar, valiler bununla fazla çalışmaya teş
vik edilmiştir. Bu kaymakam da bir köyün hal
kından, okul yapısı işinde kum çakıl getirmi-
yenleri tehdit için, hiç münasebeti yokken; 
Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun şümu
lüne girer diye bu kanun hükümlerini kendine 
göre tefsir ederek, köyün iki muhtarını jan
darma vasıtasiyle celbedip hapsediyor. Bunlar 
orada saatlerce ve sabaha kadar bekliyorlar, bir 
vasıtayla da müddei umumiye haber gönderiyor
lar, savcının müdahalesiyle ancak hürriyetleri
ne kavuşuyorlar. Cumhuriyet Savcısının müda-
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halesi olmasaydı bunlara belki işkence de yap
tıracaktı. 

Bu işin enteresan tarafı, iş Memurin Muha-
kemat Kanununa göre, vilâyet idare heyetine 
veriliyor. Bugün kıymet verdiğimiz seçimle 
mevki alan muhtar ve azaları kaymakam hak
kında şikâyette bulunuyorlar. Evrak il idare he
yetine geliyor, men'i muhakeme kararı verili
yor. Sonra savcının itirazı üzerine Danıştaya 
gidiyor. Danıştay'da lüzumu muhakeme kara
rı veriyor ve asliye ceza mahkemesinde yapılan 
uzun boylu muhakeme neticesinde; bu vatanda
şın mektep yapması için iyi niyetle bu suçu iş
lediği esbabi muhaffife olarak kabul ediliyor. 
Bu suretle verilen bir sene ceza, üçte bire indi
riliyor, 8 aya mahkûm ediliyor. Bilâhare tashi
hi karar yollarına müracaat ediliyor. Mahallî 
savcı temyiz ediyor. Yargıtay Başsavcılığı di
yor ki, bu hükümde bir bozulma sebebi yoktur. 
Onun için tashihi kararla bu iş halledilmez, an
cak olsa olsa, Yüksek Kamutayın hususi affı ile 
kaldırılabilir, böyle bir mütalâa ileri sürüyor. 

Bu iş Komisyonda müzakere edilirken 
birçok arkadaşlarımız, yani bunun lehinde oy 
veren arkadaşlarımız iki sebep ileri sürdüler. 
bu sebeplerden biri, Cumhuriyet Başsavcısının, 
Yüksek Meclisin böyle (bir affa hakkı vardır di
ye yazmış olması. Bu yolu göstermeye lüzum 
olmadığı malûmunuzdur, herkes bilir ki, Ana
yasa bu hakkı tanımıştır. Hususi af için sara
hat vardır. Binaenaleyh, böyle birşeyin yazıl
mış olması birşey ifade etmez, mucip sebep ola
maz. 

İkincisi de; bu kaymakam genç bir adamdır, 
vatanseverlik icabı mektep yapmak için bu suçu 
işlemiştir, diye af cihetini iltizam ettiler. Şim
di ben düşünüyorum arkadaşlar, Yüksek Mec
listen böyle bir af kararı çıkarsa ... 

HİLMÎ ÖZTARHAN (Manisa) — İsabetli 
olur. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim, çok mühimdir, şahıs mese
lesi değildir. Yüksek Meclis böyle bir karar 
verirse, muhtar ve azalara ne diyeceğiz? 

Hiçbir ilgisi olmadığı halde Polis Vazife ve 
Salâhiyeti Kanununa dayanarak bizi getirdiler, 
nüfuzunu suiistimal ederek bizi hapsettiler, 
sabaha kadar hapsettiler, diyenler karşısında 

İ
biz bu vatandaşı affedersek caiz olur mu? 

Hakkında verilen sekiz ay mahkûmiyet ka-
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rarı infaz edilir, maddî ve mânevi zarar göre-
cekmiş, o ayrı bir iş. Bu şekilde vazifesini sui-
timal eden bir kimsenin, yarın vali olacağı dü-
nülerek, affı tasvip edilirse ve yine yarın îller 
idaresi Kanunu ile verilen salâhiyetler bunun 
eline geçerse vay milletin haline. 

SAÎD KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; huzurunuza hakikaten üzülerek çıkı
yorum. Çünkü, suçu sabit olmuş ve hüküm giy
miş bir vatandaşın lerinde konuşmak, bilhassa 
yüksek huzurunuzda, hakikaten müşküldür. 

Fakat, sözlerime muayyen hâdiseleri hatır
latmak suretiyle başlıyacağım ve Yüksek Mec
lisin semahat ve atıfetine sığınacağım. 

Memleketi ve bilhassa köylerimizi okula ka
vuşturmak, vatandaşı okutmak dâv»sı yıllar
dır takip ediliyor. Bunun ilk merhalesi 3803, 
4274 sayılı kanunlarla başlar. B*S|ün Devlet 
teşkilâtı, başta idare âmiri olmak ürere Cum
hurbaşkanımızın irşatları ile seferber ediliyor. 

Köylü okulunu ve öğretmen evini yer yer 
yapmaya, Milli Eğitim Bakanlığı da Enstitü
lerde yetiştirdiği öğretmenleri bu köylere gön
dermeye başlıyor. Enstitülerimiz o suretle ayar
lanmıştı ki her sene asgari 2 000 mezun veri
yordu. Bu çocukları gidecekleri köylerde oku
la kavuşturmak zaruri idi. Çünkü okulsuz Öğ
retmenin o köyde yapacağı hiçbir işi yoktu. 
iş bu tempo ve bu hızla yürürken şüphesiz 
okulu teminle mükellef olan idari makamlar 
köylü vatandaşlarla birlikte büyük sıkıntılara 
mâruz kaldılar. Gece gündüz uyumadılar, ev
lerinde kalmadılar okulun başında, taşını ta
şımak, kumunu çekmek, binasını yapmak, hu
susunu bir mühendis, bir mimar, hattâ bir usta
başı gibi takip ettiler. Bundan beklenen gaye 
ne idi? Bunun bir gayesi vardı; o köyü okula 
irfana kavuşturmak. Vatandaşı okur yazar kıl
mak. Doğru muydu bu, niçin idare âmirleri va
tandaşı bu kadar tazyik etti? 

Arkadaşlar, bu suale yalnız idare âmiri ce
vap veremez. Evet veya hayır diyemez. Çünkü 
Devlet olarak çizilmiş bir program vardı. Ens
titüler muayyen miktarda insan yetiştiriyordu 
ve o insanların gideceği köylerin okullarının 
yapılması isteniyordu ve bekleniyordu. 

Şimdi bu hava içerisinde vazifesini yapan 
bir idare âmiri kanunların bütün mesuliyeti 
mucip noktalarını teker teker düşünebilir miy-
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di? Büyük bir idealin tahakkuku zımnında der-
uhdei mesuliyet edecekti ve zaten idare âmi
rinin bir hususiyeti de deruhdei mesuliyettir. 
Mesuliyet deruhde edemiyen bir insan idare 
amirliği yapamaz. Fakat iş büyük bir fecaatle 
neticelendi. Hürriyeti tahdit edilen üç vatan
daşın müracaatı üzerine bir idare âmirinin ocağı 
söndü arkadaşlar, ocağı söndü. Muhakemenin 
devamı sırasında ailesini kaybeden bu kayma
kam arkadaş bugün küçücük üç yavrusu ile 
açıkta perişandır. Kimin için bu hale girmiş
tir ve perişandır, sormak isiterim. O köyde, o 
mektebin yapılmasından vatandaş olarak onun 
ne gibi bir menfaati olabilirdi? Ne gibi şahsi 
bir menfaat takip edebilirdi? O büyük bir aşk 
ve imanla o köyü mektebe kavuşturmak için 
çalışmıştı. Bunun mükâfatı bu mu olmalıdır? 

Demek istemiyorum ki adalet hata etmiştir. 
Hayır, suç unsuru bulmuş ve hükmünü vermiş
tir. Biz de .bunun için yüksek huzurunuza ge-
liyoruuz. Durumu teşrih ediyoruz. Lütuf ve 
atıfetinizi istirham ediyoruz. Büyük Meclisten 
bir gaye uğrunda yapılmış olan bir hatadan te
vellüt eden hükmü hakkında hususi bir af is
tirham ediyoruz (Reye reye sesleri). 

HULKl KARAGÜLLE (Konya) — ivedili
ğin unutulmamasını rica ediyorum. 

EKREM ORAN (izmir) — Ben Sait Kok
sal gibi huzurunuza üzülerek çıkmıyorum. Mil
letvekilliği hayatımda en tatlı, en güzel vazifeyi 
bugün yapmış olduğuma kaniim. (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; bu genç kaymakama muhakeme
nin dahi esbabı muhaffife kararına hak kazan
mış bir arkadaştır. Mahkeme kanun muvacehe
sinde affa gidemediği için esbabı muhaffife ile 
hakkında hüküm vermiştir ve Huzuru Âlinize 
sevkedilen bu gibi af işlerinde başsavcımın hiçbir 
işte söylemediği bir cümleyi bu işte söylemiştir. 
O da şudur : «Bunun cezasının kaldırılmasına 
kanuni imkân olmadığı için ancak Büyük Mecli
sin affına mazhar olmaktan başka bir çare yok
tur.» Yani adalet cihazının en yüksek derecesin
de bulunan Başsavcı diyor ki; bu adam hakika
ten affa şayandır. Fakat ne yapalım ki; bâzı ku-
yut ile mukayyet olan mahkemeler cezayı kal
dırmak hakkına mâlik değillerdir, Ama siz mü
racaat ediniz Büyük Meclisin büyük vicdanı 
mücrim olmıyan bu arkadaşı affedecektir. 

Arkadaşlar; arkadaşım Koksal bu adamın ne-
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den mahkûm olduğu hakkında mufassal izahat 
verdi. Ben de bir nebze temas edeyim: Kadın
larda % 18, erkeklerde % 20 ye baliğ olan bir 
yurdun bir köyün de bu zat bir mektep yapmak 
istemiş ve aynı köyde bu mektep için kum taşıt
tırmak istemiyen muhtarı hapsetmiş ve arkada
şım Fahri Karakaya'nm dediği gibi değil. Bir
kaç saat mevkuf kalmasın!, sebebiyet vermiştir. 
Bu, kaymakamın istikbalinin sönmesini icabetti-
recek bir cinayet midir? (Değil sesleri). 

Arkadaşlarım; sizin yüksek vicdanınız bu 
adamın affına delâlet edecektir. (Reye sesleri). 

NAZIM POROY (Tokad) ^ - Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden evvel söz istiyenler var

dır. Söz sırasına riayete mecburum. (Söz istiyen
ler sözlerinden vazgeçti sesleri) Yeterlik öner
gemi aleyhinde de söz istiyen yoktur. Binaena
leyh sözü şimdi Şakir Ibrahimhakkıoğlu 'na ve
riyorum. Yalnız ala tarikuiihtisar konuşursu
nuz. (Gülüşmeler). 

SAKİR ÎBRAHlMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Efendim, huzurunuza gelmiş olan kaymakam, 
yani yüksek atifet ve semahâ'tinize sığınmış olan 
bu zat 1330 da Bolvadin'de doğmuştur. (Kısaca 
sesleri) Bu arkadaşa isnat edilen suç şudur : 

Anayasanın 87 nci maddesinde kadın ve er
kek bütün Türkler ilk öğretimden geçmek öde-
vindedir. Anayasanın 'bu hükmünü, yürüten 
kanunlarına göre, almış olduğu vazifeyi bihak
kın yerine getirirken kendisine suç isnat edil
miştir. Halbuki adı geçen 'kaymakam jandar
maları bu isnat edilen şekilde değildir. Kanu
nun emrine göre çalışmak istemiyen köylülerle 
merkezde konuşmak istemiştir. Bütün mesele 
bundan ibarettir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Anlaşıldı 
kâfi. (Reye sesleri, reye sesleri) Yani, heyeti ih-
tiyariyeyi getirin konuşayım, demiş. Şimdi Ka-
rakaya.. (Kâfi sesleri) 'öyle ise iki kelime ilâve 
etmeme müsaade buyurun : Benden evvel söyli-
yen arkadaşlar gilbi Iben de arzediyorum ki, şef
kat ve atif etinizin en mahalline masruf olan yer 
burası olacaktır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, konuşmanın yeterli

ğinin oya konmasını teklif ederim. 
Kars Milletvekili 

Hüsamettin Tugaç 
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BAŞKAN — Yeterliği kalbul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Nazım Poroy'un önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Iş'bu afta, umumi af hükmünün cereyanını 

karar altına alınmasını teklif ederim. 
Tokad Milletvekili 

Nazım Poroy 

NAZIM POROY (Tokad) — Müsaade ediniz 
de Önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik kabul 'olundu, Size BÜZ 
veremem. 

ivedilikle konuşulmasını kabul edenler... Et-
miyenler... ivedilikle konuşulması kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Karaisalı tlcesi Eski Kaymakamı 1390 doğumlu 
Süleymanoğlu İbrahim Argun 'un hükümlü ol

duğu cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karaisalı ilçesi Eski Kayma
kamı 1330 doğumlu Süleymanoğlu ibrahim Ar
gun'un, Adana Birinci Asliye Ceza Yargıçlığm-
ca, 20 . XI . 1948 tarih ve 946/615 esas ve 
948/721 karar «ayılı ilâmla hükümlü olduğu se
kiz ay hapis ve o kadar da memuriyetten mah
rumiyet eezası bütün hukuki neticeleriyle affe-
dilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Nazım Po
roy'un önergesi var 'okutuyorum. 

(Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önerge affın hutün şümulüyle 
kahulü yolundadır. Yani (Amnistie) mahiyette 
aftır. Bütün netayicine şümulüyle affı umumi 
mahiyetindedir. Komisyonun ma'ksadı da bu
dur. 

KOMİSYON ADINA ŞAKlR ÎBRAHlM
HAKKIOĞLU (Erzurum) — Tamamen böyle
dir. 

BAŞKAN — Kanundaki maksat da budur. 
önergeyi kahul edenler... Etmiyenler... önerge 
nazarı itibara alınmıştır. (Alkışlar). 

Bunun, hir affı umumi mânasında olduğunu 
komisyon da kahul etmiştir. Zaten af kanunları 
bu mânada olmak üzere maddeyi yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

I Ka'bul edilmiştir. 

— «8~ 



B ; H 11.2 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnıi-

yenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Tasarı-* 
nın kanunluğu kabul olunmuştur. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Geçen kanun ha'kkmda 
iki söz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bongöl) — Sayın arkadaşlar, mem
leketimizde irfan hizmeti yolunda suç işlemiş bir 
arkadaşı affetmek suretiyle maarif ailesini şük
rana garketmiş bulunuyorsunuz. Arzı teşekkür 
«derim. (Alkışlar). 

1$. — İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Millet
lerarası Sözle§meni?ı onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/669) 
[X] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

işsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası 
Sözleşmeye katılmaya dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Genel Konferansı tarafından, Vaşington'-
daki 1919 yılı toplantısında kalbul edilmiş bulu
nan (îşsizlik hakkındaki 2 numaralı Sözleşme) 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde ka'bul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edildi. 

[İJ 167 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
4*t9 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Madde 'kahul edildi. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

13. — Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Konferansı Nihai Anlaşmasının (B) işaretli eki
ni teşkil eden «Denizde Çatışmayı önleme Tü
züğü» nün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu mütalâasiyle Ulaştırma Ko
misyonu raporu (1/613) [1] 

« 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul olunmuştur. 
Denizde Can Emniyetini Koruma Konferansın
da akdolunan Milletlerarası «Denizde Çatışmayı 
önleme Tüzüğü» ne katılmamıza ve bu tüzüğün 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Londra'da 1948 yılında top
lanan Denizde Can Emniyetini Koruma Konfe
ransında akdolunan Milletlerarası «Denizde 
Çatışmayı önleme Tüzüğü» *ne katılmamız ka
bul edilmiş ve işbu tüzük onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yo'ktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 2. — 5512 sayılı Kanunla onanan 
Sözleşmenin ikinci ekini teşkil eden «Denizde 
Çatışmayı önleme hakkında Milletlerarası Tü
zük» yürürlükten kaldırılmış ve yerine birinci 
maddede zikrolunan «Denizde Çatışmayı önle
me Tüzüğü» ikame olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yo'ktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnik 
yenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] 167 sayılı basmayan tutanağın sonunâa-
dır. 
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. BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edildi. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tasarısına oy 

vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

14. — 4353 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desiyle 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki 
yü uzatılması hakkındaki 5163 sayılı Kanun 
hükmünün bir yıl uzatılmasına dair Kanun tasa
rısı ve Maliye ve Adalet komisyonları raporları 
(1/673) 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında bir öncelik 
önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü gündem maddesinin öncelik ve ive

dilikle konuşulmasını teklif ederim. 
Konya Milletvekili 

Hulki Karagülle 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler.. Et-
miyenler... öncelik kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — 
Efendim; Avukatlık Kanununun meşhur beşin
ci maddesi hükmünün bir yıl daha uzatılması 
yolunda Hükümetçe yapılan teklif üzerine Ada
let Komisyonunda ccereyan eden müzakere ne
ticesinde komisyonun çoğunluk kararına muha
lif kaldım; sebeplerini şimdi arzedeceğim. Ve 
bu mütalâam üzerine Adalet Komisyonu tekli
finin kabul edilmemesini istirham edeceğim 
Bu itibarladır ki, bu raporun sözcülüğünü sayı a 
arkadaşım Fahri Karakaya derhde buyurmuş
lardır. Dün öğleden sonraki celsede Mardin 
Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm beşinci 
maddenin büsbütün kanundan çıkarılması yo
lundaki teklifinin reddine dair Komisyonunca 
hazırlanan rapor yüksek heyetinizde müzakere 
edilerek kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, dün o raporun müdafaası 
yolunda sözcü olarak arzettiğim sebepleri bugün 
tekrar ederek sizi rahatsız etmek istemiyorum. 

Bu beşinci madde hükmü Avukatlık Kanu
nunun geçici maddesiyle üç sene müddetle te
hir edilmişti. Teşkilât yapılması ve memleket-

.1950 O : 1 
te avukat mevcudunun çoğalması düşüncesiyle 
sonradan çıkan kanunlarla bu müddet 18 . 1 . 
1950 tarihine kadar uzatılmıştır. Yani bir ka
nunun hükmü 12 sene tatbik edilmemiş ve tat-
bikıııa imkân verilmemiştir. 

Bundan iki sene evvel Hükümetçe bir kanım 
teklifi yapılmış ve Adalet Komisyonunda müza
kere eidlerek, yine bendenizin ve sayın diğer 
iki rakadaşımm muhalefeti ile iki sene temdit 
edilmişti. 

O zamanki Adalet Komisyonunun gerekçe
sinden bir cümle okuyacağım : 

«Komisyonumuzca yapılan tartışma sonunda 
müddetleri ayni zamanda sona eren 4353 ve 
3659 sayılı kanunların beşinci maddesinin uy
gulanmasını geri bırakan hükümler en son ola
rak..» 

Dikkati âlinizi çekerim. O zaman bir defa 
daha uzatmayı ancak bu müddet içinde işi ni
hai bir karara vardırmanın zaruri bulunduğu 
mütalâasiyle ve «En son» kaydiyle bir rapor 
tanzim edilerek, Yüksek Heyetinize sunulmuş
tur. 

Bendeniz, Bursa Milletvekili Abdürrahman 
Konuk ve İzmir Milletvekili Ekrem Oran arka
daşlarımın «en son» kaydiyle dahi olsa dokuz 
sene müddetle uygulanması tehir edilen bir ka
nun hükmünün iki sene daha geri bırakılması 
<ioğru değildir şerhi ve diğer mucip sebeplerle 
bu rapora yine o zaman muhalif kalmıştık. Bu 
rapor 12 . I . 1948 tarihlidir. Maliye Komisyo-
ııuımn 13 . I . 1948 tarihli raporunda; Adalet 
Komisyonunun raporundaki esaslar dairesinde 
mütalâasiyle yani en son olarak iki sene temdi
de muvafakat edildiği yazılmaktadır. 

Bu tasarının Yüksek Kamutayda müzakere
si sırasında Adalet Komisyonumuzun o zaman 
sözcüsü olan sayın Sahir Kurutluoğlu dahi 
16 . I . 1948 tarihli celsede «en son olarak bir 
mehil verilmesi neticesine varılmıştır» kaydiyle 
bunu yüksek heyetinize sunmuş ve o zamanki 
Maliye Komisyonu sözcüsü halen de yine aynı 
komisyonun sözcüsü olan Rıza Isıtan arkadaşı
mız da, aynı şekilde «en son» kaydiyle bu tasa
rının kabul edilmesini 16 . I . 1948 tarihinde 
yüksek heyetinizden istirham etmiştir. Ve Yük
sek Meclis bu mucip sebeplere istinaden 6 tarih-
de iki sene daha müddeti uzatmaya karar ver
miştir. 
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Meclisin en son kaydiyle iki sene evvel tatbi

kini geri bıraktığı bir mevzuun iki sene sonra 
getirilerek ,tekrar bir sene daha uzatılmasını 
istemekteki doğru olmıyan vaziyeti dikkati 
âlinize arzederim. Meclisin prestiji, verdiği ka
rarların ehemmiyeti ve şümulü; o zamanki «en 
son» kaydı üzerinde bilhassa tevakkuf edilmiş 
olması bu maddenin artık tatbik mevkiine geç
mesini icabettirir bir mahiyettedir, şahsi kana
atim budur. 

Bu maddenin tatbiki geri bırakılmazsa Dev
let dâvaları aksar mı? Bu maddenin tatbiki ge
ri bırakılmazsa Devlet dâvalarının aksamıya-
cağıhı komisyonda uzun boylu arz etmiştim. 
Komisyon huzuruna bizzat gelen Maliye Bakanı 
büyük merkezler için bu işte müşkülâta uğran
madığını ve zaten iki senedenberi yani en son 
temditten beri teşkilâtı buna göre genişletmekte 
bulunduklarını ve mukayyet avukatlık yoluna 
gittiklerini, ancak mülhakatta ve bâzı kazalar
da müşkülâta uğramakta olduklarını ve bu ka
nunun bir sene daha temdidinin muvafık ola
cağını bildirdi. 

Benim şahsi kanaatime göre merkezlerde va
ziyet halledilmişse, ki böyle ifade buyurdular, 
diğer kazabırda da bunun teminine imkân mev
cuttur. Ve bugün fiilen 5 nci madde hükmü tat
bik mevkiine geçmiştir. Çünkü arkadaşlar en 
şon kaydiyle verilen mehil 18 . 1 . 1950 tarihinde 
sona ermiştir. Bugün ayın on biri olduğuna 
göre 18 . I . 1950 tarihinden bugüne kadar bu 
beşinci madde hükmü tatbik edilmektedir. Bi
naenaleyh usulen artık temdidin mevzuubahis 
olmaması lâzımgelir. Kanunların makabline şü
mulü esası müstesna ahvalde kabul edildiğine 
göre şimdi yapılmak istenen ve teklif edilen ta
san da 18 . I . 1950 tarihinden itibaren temdit 
keyfiyeti kanun tekniğine ve usule aykırıdır. 
Ve 18 . I . 1950 tarihinden bugüne kadar da 
aksak bir vaziyet müşahede olunmamıştır. Ma
liye teşkilâtı zaten iki sene evvelki temdit lâ
yihasından sonra kendilerine verilen vazifeyi 
yani teşkilâtı yapmaya başlamışlardır. Ve bu 
kanun, Maliye Komisyonunda tetkik ve müza
kere edildiği zaman, bilmiyorum Maliye Komis
yonundaki arkadaşlar burada mı, yeni gelecek 
Teşkilât Kanununun, gelmesine intizaren tek
lifin müzakeresi talik edilmiştir. Maliye Komis
yonunun huzurunuza sevkedilen raporu böy
ledir. Binaenaleyh arkadaşlar, artık temdit mev-
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I zuubahis olamaz, tesis mevzuubahis olur. Tesifl-

de Teşkilât Kanunudur. Yeni bir Teşkilât Ka-
I nunu hazırladıklarını işitiyoruz bunu bir an 

evvel Meclise getirsinler ve biz de bir an evvel 
o kanunu çıkarmak suretiyle teşkilâtı tamam
lamış olalım. 

Bundan iki sene evvelki müzakereleri 6 . 1 . 
1948 tarihli zabıtlardan okudum, bu zabıtlarda 
yazılı olduğu veçhile en son kaydı vardır. Bu
nun üzerine daha ilâve edecek başka bir keli
memiz var ise onu da ilâve ederek bu teklifi 
kabul etmemiz lâzımgelir. Bendenizin kanaatim
ce Maliye Komisyonun raporundaki mütalâa 
isabetlidir. Tasarının Maliye Komisyonuna ha-

I valesini rica ederim. 
BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı bu-. 

yurun söz sizindir. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKÎ 

I KARAGÜLLE (Konya) — Konu üzerinde sa
yın üyeleri aydınlatmak için birkaç kelime ko-

I nuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, mesele şudur; Avu-

I katlık Kanununun 5 nci maddesinde bir hüküm 
I vardır. Bu hükme göre Devlet, mülhak bütçeli 
I daireler, mahallî idareler, Devlet İktisadi Te-
I şekkülleri, Devlet murakabesindeki bileümle şir-
I ket ve müesseseler avukatları, bu müesseselerin 
I avukatlığından gayri dışarda serbest olarak 
I mesleklerini icra edemezler, ancak bağlı olduk-
I lan müesseselerin dâvalarını takip edebilirler. 
I Bu kanun meriyete girdiği zaman malî portesi 

bakımından Hükümet hazır olmadığı için geçici 
I bir madde ile 5 nci maddenin birinci fıkrasının 
I bu hükmünün muayyen müddetle uzatılmasını 
I tensip eylemişti. Sonra yine hazırlık tamamlan-
J mamış ve bunlar ikişer senelik müddetlerle tem-
I dit edilerek bugüne kadar da idarenin bu du-
I ruma girmesine kadar da bu yapılamamıştır. 
I Nihayet 14 Ocakta bu tasarı Hükümetten Bü-
i yük Millet Meclisine arz ve tevdi edilmiştir. 
I Emin Halim arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, 
I Hükümetin çeşitli sebepler dolayısiyle bir teeh-
I hürünü görmekteyiz. Ama şimdi vaziyet öyle 
I safhadadır ki Devlet olarak üzerinde tedbir al-
I maya mecburuz. Çünki 18 Oeakta biten müddet

ten sonra hiçbir mahkeme serbest avukatları 
I kabul etmemiştir. Hangisini tercih edeceksen et, 
I ancak o vakit avukatlığını kabul ederim demiş- ; 

tir... Bu suretle mukayyet olmıyan avukatlardan 
I Hazineden 183 kişinin ve belediyelerle diğer 

- f * ı -
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müesseselerden de birçok avukatların mahkeme
lere kabul edilmediği komisyonda ifade edilmiş
tir. Bu vaziyet karşısında erbabı mesalih ne ya
pacaklarını şaşırmışlardır. Şimdi bu müddeti 
temdit etmeye mecburuz. Mazbatamızda teba
rüz ettirdiğimiz gibi, Hükümet, 5 nci maddenin 
istihdaf ettiği tedbirleri kütçe yönünden.' temin 
etmek hususunda bir kanun tasarısı hazırla
maktadır ve bu hazırlanan tasarının geleceği
ni de Hükümet ifade etmektedir. 18 Ocak 1950 
de biten arzettiğim hükümlerin, 1 Mart 1951 
tarihine kadar temdit edilmesini komisyon mu
vafık bulmuştur. Kabulünü rica ediyoruz. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; Avukatlık Kanununun 
beşinci maddesinin tatbik safhasının geçirdiği 
seyir Yüksek Meclisin .malûmudur. 

Adalet Bakanı ve Hükümetimiz, beşinci mad
denin Avukatlık Kanununu içinde mahfuz kal
masını ve hükümlerinin yürümesini arzu et
mektedir. 

Büyük Mecliste şimdiye kadar tezahür eden 
kanaatler de bu merkezdedir. Adalet Komisyonu 
huzurunda Maliye Bakanı arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi Yüksek Meclisin son mehil olarak 
verdiği müddet içinde icabeden hususları der
piş eden Kanun tasarısı ikmal edilip tak
dim edilmediği için Hükümetin ricası, bu tem
didin kabulünü istirhamdan ibarettir. 

Şayet kabul edilmezse Devlet ve mülhak büt
çeli dairelerin, Özel idarelere ait dâvaların ta
kibinde bu müesseselerin müşkülâta duçar ol
maları ihtimali vardır. Maliye Bakanımızın da 
sarih olarak ifade ettiği gibi, icabeden tedbir
leri ihtiva eden tasarının hazırlanmasında Hü
kümet, hakikaten kusurda bulunmuştur. Ama 
bu vaziyetin bu şekilde olmasını mütalâa ede
rek, bir evvelki kararda, en son defa temdit 
edilmiş kararına dayanarak, memleketin kendi 
sahasında mühim sayılan bu işi sektedar etme
nin doğru olamıyacağı kanaatindeyim. 

Onun için ayin Emin Halim Ergun arkada
şımın izah ettikleri fikirlerinde kendileriyle be-
rah6r olmakla beraber, Hükümet, son defa ola
rak bir mehil "istemektedir, bize iltihak etme
lerini rica ederim. 

ŞAKÎR ÎBRAHÎMIIAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Ben de bu tasarının aleyhinde bulunacağım. 

Dün, yürürlükte bulunan kanunun içinde 
kalmasını kabul buyurduğunuz beşinci madde-
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nin esbabı mucibesi yüksek malûmunuzdur. Eğer 
tasarının reddi icabederse bendeniz ortalama 
bir teklifle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Şimdi takririmi verdim, arz ve izah edeyim. 

Burada Emin Halim Ergun arkadaşımız bir 
şey rica etti, ben de aynı hususları tekrarlamak 

.istemem. Bu madde dört defa tehir geçirmiştir. 
Muvakkat sekizinci madde üç yıl tehir edil

miştir, 1941 de müddeti bitmiştir. Esbabı muci
besi şu idi: 

Bu kanun yürürlüğe giriyor, Devlet daire
sinde ve müesseselerinde ve onun murakabesi 
altında bulunan daireler avukatları esas itiba
riyle mukayyet değildir. 

Eğer beşinci madde, yürürlüğe girse bile, 
bunların vazifelerine birden bire nihayet ver
mek lâzımgelir, ki, bütün işler birden bire sek
teye uğrar. Ve yüzüstü kalırdı. Bunun için Vâ-
zıı Kanun üç yıllık bir hazırlık devresini kabul 
etmiştir. 1941 senesinde Adalet Bakanlığının is
teğiyle bir tehir daha kabul edilmiştir. Şimdi 
Hükümet tarafından söylenen söz o zaman da 
aynen söylenmişti. O zaman münakaşa esna»*»-. 
da milletvekili arkadaşlarımızdan bâzıları, size 
verilen üç yıl içinde niye hazırlayıp gelmediniz, 
diye sordular. Bu sual karşısında Hükümet, iş
lerimiz yüzüstü kalacaktır, bunu kabul eden 
başka bir temditle karşınıza gelmiyeceğiz de
mişlerdir. Bunun üzerinden 9 yıl geçti hâlâ ha
zırlanmakta olan kanun Meclise gelmemiştir. 
ikinci temdit 1944 senesinde olmuştur. 

Üçüncü temditte üç senelik bir müddet is
tendiği halde, Maliye Bakanlığının Muhakemat 
Genel Müdürlüğüne ait olan 4353 sayılı Kanun
la mütenazır olsun diye, Kamutay iki yıl da 
kendiliğinden ilâve ederek beş yıl temdit etti. 
Bu müddet 18 . I . 1948 tarihinde hitama eriyor
du. 

18 . I . 1948 den birkaç gün evvel yine Yük
sek Kamutayın huzuruna geldiler ve hazırlıkla
rını yapamadıklarını, temdit edilmezse Hazi
nenin menfaatlerinin haleldar olacağını ifade 
ederek en son bir temdit daha istediler. 

Bunu yalnız Hükümet söylemedi. Esasa mu
halif olduğunu kabul ettiği halde, Maliye Ko
misyonu sözcüsü Rıza Isıtan arkadaşımız da ifa
de buyurdular. Hükümetin «bu en sondur» şek
linde verdikleri teminat üzerine Adliye Komis-

I yonu ile Maliye Komisyonu Yüksek Kamutayı 
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ikna ettiler, artık bir daha gelmiyecektir dedi
ler. 

Maliye Komisyonu bu defa, geçen sefer ve
rilmiş olan sözü telmih ederek, mademki Hükü
met ben bir teşkilât kanunu hazırladım, derdes
ti şevktir, heyeti vekil eye de gönderdik, bâzı 
noksanları vardı, geri aldık, tamamladıktan 
sonra getireceğiz demiştir, komisyon huzurun
da; komisyon üç aylık temdit kâfidir diyerek 
müzakeresine girişmedi. 

Maliye Komisyonu, hazırlanmakta olan bu 
kanun tasarısının çok aksak olduğunu bildiği 
için, diyor ki madem ki müddet de geçmiştir, 
Hükümet de söylemiştir bu kanunun gelmesine 
talikan bu hususun görüşülmesini geri bıraka
lım, 

Şimdi, esas itibariyle 5 nci madde yürürlü
ğe girmiş ve komisyon huzurunda Maliye Baş-
müşavirmin söylediğine göre İstanbul'da 60 
avukattan 20 si yani üçte biri bu işten çıkarı
lacaktır, İzmir'de de 9 tane, yine üçte bir, çıka
rılacaktır. Yani teşkilâtını esas itibariyle bu ka
dar geç yapmış olmakla beraber, maddenin ilk 
tatbika girdiği 1938 hattâ 1941 senesindeki ma
zeretleri de yoktur. 

Esasen buna göre teşkilâtlanmışlardır. Hat
tâ bu beşinci maddenin müzakeresi sırasında 
ben sordum: Acaba, bu beşinci maddenin kalk
ması Hazinenin ııefine midir1? Bunu da müza
kere edelim, dedim. Buna karşı, biz teşkilâtımı
zı buna göre ikmâl etmekteyiz, dediler. Ben bu
nun büsbütün reddedilmesi taraftarı değilim. 
Esasen meriyete gireli yedi gün sonra tam bir 
ay olacaktır. 1944 senesinde dahi dört ay bu. 
suretle tehir yapılmadan idare edilmiştir. Bu
gün avukat kadroları da dolu olduğuna göre bu 
projenin o kanunun gelmesine taliken Maliye 
Komisyonuna havalesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Sayın arka

daşlarım, dünkü münakaşaları, yüksek hatıra
larınıza müracaatla, tazelemiş olmak için söz 
aldım, 12 sene evvel yapılan ve sırf Hükümetin 
teşkilât kanunu getirerek bu maddenin tatbik 
şeklini sağlıyacak olan ve fakat zaruret dolayı-
siyle tatbiki tehir edilen, yani 12 seneden beri 
bir türlü hallolunmıyan ve nihayet izin verin de, 
yapayım demek surjetiyle getirilen bu tasarı, 
12 seneden beri bir prensip kararının lüzumsuz 
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yere uzatılmasından başka birşey değildir. Ver
diğiniz bu kararla bu madde kalacaktır. 

Yüksek Heyetinizin verdiği karar veçhile 
ve benim dünkü kanaatıma muhalif olarak ve
rilen kararla, arzetmek istiyorum ki Meclis, 
verdiği kararında sabit kalmalı ve bu tasarı 
reddedilmelidir. Bunun zımnından hiçbir zarar 
olmıyacaktır. Çünkü Devlet memurları, müdi-
ranı, mümessili, bulunduğu dairenin dâvasını 
takipte kanunen salahiyetlidir. Biran evvel o 
teşkilât kanununun gelmesi için tasarının red
dine lüzum vardır. Dünkü kararı bugün boz-
mıyalım. 

ADALET KOMİSYONU ADINA FAHRÎ 
KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, ne garip
tir ki bendeniz bu komisyonun rapprünu mü
dafaa ile tavzif edildim. Fakat İki sene evvel, 
müddetin uzatılması aleyhinde Yüksek Kamu
tay'da uzun îuzadıya konuşmuştum. 

Şimdi, arkadaşlar ve komisyon başkanı va
ziyeti etraflıca izah ettikleri için ben fazla vak
tinizi almıyacağım, kısaca konuşacağım. 

Bu beşinci madde yalnız Hazineyi ilgilen
dirmez, katma bütçeli bütün daireleri içine al
dığı gibi İktisadi Devlet Teşekküllerini de içe
risine alıyor. Hazine, avukat bulabilir fakat di
ğer müesseselerin teşkilât kanunu yapılmadan 
yüksek ücret vermeden avukat bulmalarına im
kân yoktur. Bu bir. 

Sonra, bu, komisyonumuza geldiği vakit ben 
aleyhinde idim, artık kâfi; bu, Meclisin pres
tiji meselesi haline gelmiştir, demiştim. Mali
ye Bakanı buna karşı şöyle konuştu; bu işteki 
bütün kabahat bendedir, bana aylarca evvel 
bakanlığımın bu işle ilgili memurları müraca
at ettiler, müddet, 18 Ocak 1950 tarihinde bi
tiyor. Ben de bunun için bir teşkilât kanunu 
hazırlayın, dedim, hazırlayıp getirdiler. Fakat 
getirdikleri tasarıda gördüm ki İktisadi Te
şekküller ve belediyeler yok, onları da ihtiva 
eden bir tasarının, hazırlanmasını istedim, 
onun hazırlanması uzun sürdü. O sırada büt
çeyi hazırlamakla diğer malî işlerle uğraşmak 
mecburiyetinde idim. Binaenaleyh zamanında 
yetişemedi. Bu sebeple bütün kabahat benim
dir, mesuliyeti üzerime alıyorum dedi. 

Anladık ki bu iş, bir Hükümet perestiji 
meselesidir, bütün eski hükümetlerin söz ver
diği ve bu sebeplerle bugüne kadar gelmiş bir 
mevzudur. Nihayet milletin ve memleketin ve 
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Hazinenin de birçok zararları olacaktır (olmı-
yaeak sesleri) aldık tetkik ettik ıslah etmek 
suretiyle Maliye Vekilinin teklifini kabul ettik, 
bir takım ilâveler de yaptık 18 Ocak'ta müddet 
bitecektir. Arada birtakım karışıklıklar oldu. 
Sonra sene başının bir Marta alınması meselesi 
ortaya çıktı. Onun için 18 Ocak 1950 de başlı-
yarak 1 Mart 1951 senesine kadar devam etmesi 
için bir kayıt ilâve ettik. Yüksek Meclisçe ka
bulünü rica ediyorum. Yalnız metinde, bir müd
det uzatılması deniyor. Bunun «1 Mart 1951 e» 
kadar şeklinde tashihini rica 'ediyorum. 

SAKİR ÎBRAHÎMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
îki sene evvel de senin gibi konuşan bir rapor
töre bu Meclis itimat etmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 5163 

sayılı Kanun hükmünün bir yıl uzatılmasına 
dair Kanun tasarısının Maliye Komisyonuna ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

BAŞKAN — Maliye Komisyonuna verilmesi 
teklif ediliyor, önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

İvedilik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 14 ncü maddesinin ivedilikle gö

rüşülmesini teklif ederim. 
Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilik teklifi kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 
tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl uzatılan 
yetkinin uzatılması ve 3499 sayılı Kaunun be
şinci maddesinin uygulanmasının geri bırakıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle tanınan ve 5163 sayılı Kanun
la iki yıl uzatılan yetki, 18 . I . 1950 tarihin-
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den itibaren uzatılmış ve 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun beşinci maddesinin uygulanması da 

1 1 . III . 1951 tarihine kadar geri bırakılmıştır. 
BAŞKAN — Madde hakmda sözk istiyen 

' yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
! Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tacsarınm kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Köy enstitüleri hakkındaki 
madde komisyondan gelmiştir. Okunacaktır: 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy enstitülerine köy ve bucaklarla, beledi
ye teşkilâtı bulunan kasaba mahiyetindeki köy 
ve bucakların, merkez nüfusu iki binden aşağı 
olan ilce merkezlerinin beş sınıflı ilkokullarını 
bitiren ve bu yerlerde sakin ve kayıtlı olan ço
cuklarla, ailesi köyde oturmakla beraber tam 
teşkilâtlı okulu bulunmadığı için tahsilini kasa
ba okullarında ikmal eden köylü çocuklardan 
müsteit ve sıhhatli olanlar seçilerek alınır. 

BAŞKAN ~ Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Kasaba kelime

sinin yanında şehir de olacak. 
BAŞKAN — İkinci görüşmede değiştirge ve

rirsiniz. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 

kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

15. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazan-
cıoglu ve üç arkadaşının, Yusufeli İlçesi merke
zinin öğdem'den Ahalt'a kaldırılması, ve bu mer
keze Yusufeli adı verilmesi hakkında Kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/221) [1] 

BAŞKAN — Efendim bunun hakkında bir 
ivedilik önergesi vardır; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 15 ndi maddesinde bir defa görü

şülecek işler arasında Yusufeli îlce Merkezine 
ait Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. önerge dikkate alınmıştır. Tasarı 
ivedilikle görüşülecektir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Yusufeli tlcesi merkezinin öğdem'den Ahalt'a 
kaldırılması ve bu merkeze Yusufeli adı veril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yusufeli tlcesi merkezi öğ
dem'den Ahalt, Vecenket ve Kozahora mahalle
lerinden teşekkül eden Ahalt Köyüne kaldırıl
mış ve bu merkeze Yusufeli adı verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

dır. 
[1] 163 sayıh basmayanı tutanağın sonunda* 

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

Tasarının kanunluğunu kabul edenler.. Et
miyenler.. Tasarının kanunluğu kabul olunmuş
tur. 

İS. —- Özel teşebbüs müstahdemleri hakkında 
Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(î/666) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı! 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Sayın ar
kadaşlarım; bu kanun özel teşebbüsler nezdin-
de çalışan müstahdemlerle iş sahipleri arasında
ki durumu tesbit etmektedir. Binaenaleyh bu 
mevzu daha fazla ticari ve iktisadi durum ile ilgi
li olduğu için bu tasarının bir de Ticaret Komis
yonunda görüşülmek üzere tasarının komisyo
numuza verilmesini rica ediyoruz. Bu hususta 
Komisyonumuz adına bir de önerge veriyoruz, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
özel teşebbüs müstahdemine ait olan kanun 

tasarısı Ekonomi ve Ticaret Komisyonlarını çok 
yakından ilgilendirecek önemde olduğundan 
bu iki Komisyonca da incelenmesi için bu iki 
Komisyona verilmesini rica ederim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Arif Çubukçu 

StTUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar; bu kanun tasarısı yalnız Ticaret 
Komisyonunu değil bütün komisyonları ilgilen
dirmektedir. Eğer bu tasarıyı Ticaret Komis-
•yonunda ve diğer komisyonlarda da tetkik için 
bırakacak olursak, tabiatiyle bir gecikme ola
caktır. Tasarı, Çalışma Komisyonunda görüşül
düğü zaman diğer encümendeki arkadaşlar da 
gelip görüşlerini bildirebilirlerdi. Ben, tasarının 
Ticaret Komisyonuna gitmesini faydasız görü
yorum. Hattâ şunu da ilâve edebilirim ki, bu, 
Ticaret Komisyonunda ancak Millî Eğitim Ko
misyonunu ilgilendirir. Böyle olmakla beraber 
birçok vatandaşları ilgilendiren tasarının gecik

ti] 155 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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memesi için bunu o dahi istememiştir, binaen
aleyh önergenin reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi vakti, gecikti. Tasarı da 
uzun bir tasarıdır. Pazartesi günü de bütçe gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Binaenaleyh tensip buyurursanız, komisyon
lar da muvafakat ederse, gündemdeki yerini 
muhafaza etmek şartiyle, Ticaret Komisyonu, 
bütçe görüşmeleri olmıyacak bir günde görü
şülmek üzere, tetkik etsin ve yetiştirsin. Arze-
debildim mi bilmem. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Tasarıyı ko-
miysona vermek suretiyle mi? 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini muhafaza 
ediyor, 

Tahminime göre? bir taraftan az olmıyacak 
bir müddet içerisinde Ticaret Komisyonu top
lanıp bunu tetkik etsin ve mütalâasını «rzet-
siri. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Gündemdeki ye
rini muhafaza etmek şartiyle muvafık. (Muva
fık sesleri) 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Önergem 
var efendim. Müsaade buyurursanız izah ede
yim. 

BAŞKAN —• Tasarının Adalet Komisyonu
na verilmesini teklif ediyorlar, onu dinleyin. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, huzurunuza getirilen tasarı çok mü
him bir tasarıdır. Ticareti, sanayii, iş vereni, 
işçiyi ilgilendiren bir şeydir. İçinde birçok hü
kümler bir taraflı olarak kaydedilmiştir, bir 
taraf değil bir taraf olarak. Meselâ bir müesse
senin kâtibi olur ya, tüccarın işi bozuldu, güm
rükte de 300 bin liralık malı var, 100 bin liralığını 
satacaktır. Kâtip tüccarın bu sıkıntısını hisse
dince gidip el altından alıcı arar ve kendisine 
bir komisyon temin eder. Zaten sıkıntıda olan 
tüccarın malını daha dûn bir fiyatla satmasına 
yardım eder. Tüccar bunu hissederse kâtibe yol 
verir. Yol verirse üç aylığını ödemeye mecbur
dur. Bunu kabul ederim. Üç aylığını ödesin. 
Fakat... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Esasa niçin gi
riyorlar ?. 

BAŞKAN — Esasa girmiyorlar, yanından 
geçiyorlar. (Gül üşmeler) 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 
esasa girmiyorum, buttu izah etmeye mecbu
rum. 
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Şimdi el'eudim. bu kâtibi işinden çıkarırsa 

hem üç aylığını verecek, hem de ayrıca bilmem 
ne kadar ceza verecek. Madem ki, o şahıs işine 
gelememiştir verilecek para ne ise çıkarır ken
disine verir, o da gider kendisine başka bir iş 
arar. Binaenaleyh tasarıda bu ve buna benzo? 
hukuki ve cezai hükümler vardır. Bu itibarla 
hukuki ve cezai müeyyideleri olan ve ayni za
manda iş sahasını da alâkadar eden bu tasarı
nın Adalet Komisyonuna gönderilerek bir kere 
de orada incelenmesini rica ediyorum. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arka
daşlarım; biliyorsunuz ki, Yüksek Meclis Tüzük 
mucibince, her bakanlığını karşısında bir ihti
sas komisyonu, yani Meclisin o hususa mütaal-
İlk olan işlerini kendi namına tetkika memur 
bir teşekkül meydana getirmiştir. 

Tüzüğün 28 nci maddesi mucibince, gelen 
bir tasarı Başkanlık Divanınca tetkik edilerek, 
o komisyonlardan birisine havale edilir. O 
madde derki; İhtisas Komisyonu, bâzı hususla
rın tenevvürür için, ilgili malûmat almak lâ-
zımgelirse oraya sorar. Fakat 35 nci madde 
mucibince raporunu kendisi yazar. İlgili gör
mezse tasarının başka ihtisas komisyonuna ait 
olduğunu düşünürse onu reddeder. Eğer her 
iki komisyon, oydaş iseler, Divan o komisyonla
rın tensibi veçhile oraya verir. Hali ihtilâfta 
iseler, Meclis hakem olur. Ama ne zaman?. Ta
sarı geldiği zaman. Onun içindir ki, Yüksek Ri
yaset Divanı bunu, doğrudan doğruya bu yük
sek kararınıza ve tüzüğe uyarak ihtisas komis
yonu olan bize vermiştir. Biz ne yapmışız. 
Biz, bu işin Devlet sosyal manzumesinde mermi;? 
kısmı ile işçi kısmının bütün muamelât ve uku-
dunu tanzim ettikten sonra, Suut Kemal Yet
kin'in dediği gibi, nitekim ikinci maddede tah
didi değil, izah sadedinde ticaret odalarına ve 
borsalara, ziraate varıncaya kadar tâbilerin 
başkaları namına tabılarını da alalım diye Yet
kin'in teklif ettiği, gibi fikrî ve ilmî çalışanları 
da bir kaidei hukukiyeye bağlamak prensipini 
tahakkuk ettirmek için Bakanlığın bu tasarı 
üzerindeki müracaatlarını tetkik ettik. Arkadaş
lar zahmet etmesinler Bakanlıkların hepsinin 
mütalâası burada dosyadadır. Bundan başka; 
Basın - Yayın, Ziraat Bankası, İş, Emlâk Kredi 
Merkez bankaları. Yapı-Kredi, Türk Ticaret 
bankaları, sanayi birlikleri, İstanbul, Ankara, 
İzmir Ticaret odaları, Baro, Mimarlar odaları-
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mn baştan başa mütalâaları alınmıştır. Yoksa 
huzuru âlinize gelişi güzel getirilmemiştir. Bun
dan başka tasarı komisyonda prensip olarak ge
rekçesinde yazdığımız veçhile iş hukukunda Bü
yük Meclisin 13 seneden beri kabul ettiği esası 
ele almış... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, saat gel
miştir. Daha mufassal konuşacaksanız sonraya 
bırakalım, işi ticaret Komisyonuna verelim, o 
da on gün zarfında tetkikatmı yapsın, o müddet 
zarfında bu işi tekrar gündeme alıp müzakere 
edelim. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SlRER (Sivas) — Söz istiyorum. 
• BAŞKAN — O halde talik edelim. 

SIRRI DAY (Trabzon). — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; Riyaset 

makamının böyle bir tatbiki şekil bulmak iste
mesinde isabet vardır. Ama tüzüğümüze sığ
maz. Bir komisyon ancak kendisine havale edi
len işi tetkika salahiyetlidir. Böyle bir iş üze
rinde tetkikat yapar ve alâkalı bakanı çağırıp 
dinliyebilir. Ve bir karara varabilir. Takrir ka
bul edilirse alâkalı komisyonlar d.a tetkik eder
ler, raporlarını verirler ve bu suretle kanuni ve 
nizami bir şekilde iş halledilmiş olur. 

Çalışma Komisyonunun ifadesine göre bu ka
nun tasarısı çok mühimdir. Ve muhtelif ma
kamların mütalâası alınmıştır. Ama Mecliste 
daha çok salahiyetli, yetkili komisyonlardan bir 
şey sorulmamıştır. Bu sebeplerle istemeleri doğ
ru bulurum. 

BAŞKAN — Riyaset makamı tüzüğe muha
lif bir teklifi yüksek heyetinize arzetmez. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Öyle anladım. 
BAŞKAN — Bendeniz de anladığıma göre 

arzediyorum: Fakat riyaset makamı Meclis me
saisini teysir için komisyondan mütalâa almaya 
lüzum görmediğine göre, bu madde ,komisyonun 
yetkisine riayet edilerek gündeme gelmiş. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SlRER (Sivas) — Bir noktanın tavazzuhuna 
ihtiyaç hissettim. Mütalâa almak için hangi ko
misyona verilecek? 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonuna veririz, 
o, komisyonlarla görüşür ve işi yürütür. 

Bu tasarının, komisyona havale edilmesi de- | 
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mek, orada uzun müddet kalması demektir. 
Bundan sakınmak için, bu amelî çareye teves
sül etmiş bulunuyoruz. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bütçe Ka
nunu müzakeresinin sonuna kadar yetiştiririz. 

BAŞKAN — Bu müddet zarfında yetişririr 
misiniz ? 

HULUSİ ORAL (Denizli) —• Tetkiklerini 
Yüksek Riyasete verirler. Onu rica ettim. Zâ  
ten on beş günde bitirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Efendim; meseleyi amelî ola
rak halledelim. Gündemi takip etmeye mecbu
rum. 

Bütçe müzakereleri sonunda bu mesele ko
nuşulur. On gün zarfında kendileri Adalet Ko
misyonu ile de temas ederler. 

FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Ddalet 
Komisyonuna kim gidecektir. 

BAŞKAN — Efendim, Çalışma Komisyonu 
Adalet Komisyonunun mütalâasını almamıştır, 
bu müddet zarfında mütalâasını alır. 

FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Hukuki 
kısımlar hakkında Adalet Komisyonunun mü
talâasını alacak, ceza kısımlarını o komisyon 
tetkik edecektir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Reis Bey öner-
geleri reye koyunuz. 

BAŞKAN — Bu şekilde mutabık mıyız 
efendim? 

(Mutabıkız sesleri) Meclis de mutabıktır! 
efendim. 

FAlK YILMAZlPEK (Bursa) — Bendeniz 
müşkülâta gidilmesini istemiyorum, Adalet Ko
misyonu ile müşterek konuşulsun. 

BAŞKAN — Sizin isteğiniz hasıldır efendim. 
Anlaşıldımı efendim? 
işin ruhunu temine komisyon çalışacak. 
HNLÜSI ORAL (Denizli) — Çalışma Komis

yonu esas komisyondur. Adaletin, ve ticaretin 
yüksek mütalâası alınacak, tetkik edilecek ve 
keyfiyet Yüksek Meclise arzedilecek. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Fikir işçisi 
adıyla çıkan kanun Millî Eğitim Komisyonunu 
da ilgilendirir. Tasarı Millî Eğitim Komisyo
nundan da geçsin. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunun da 
mütalâası alınarak iş tekemmül ettirilsin ve ev-

f velce izah ettiğim müddet zarfında getirsin. 
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Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren Büt

çe müzakerelerinin başlaması lâzımdır. Binaen
aleyh Pazartesi sabahı celse yapmıyacağız. 
Meclisi Pazartesi günü 15 de açacağız ve Büt
çe müzakeresine başlıyacağız. 

Fakat Salı gününden itibaren sabah saat 
10 dan... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Onu Pazartesi 
günü düşünürüz. 

BAŞKAN — Şimdiden karar verelim ki, 
arkadaşlar ona göre mesaisini tanzim etsin. 
Salı gününden itibaren, yani Seçim Kanunu
nun müzakeresinde olduğu gibi, 10 dan 13 e, 
öğleden sonra da saat 15 te başlamak üzere 
yirmiye kadar oturumlar yapacağız. Muvafık 
mı efendim? (Muvafık sesleri). 

Şimdi oylama sonuçlarını arzedeceğim. 
Orman Umum Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı 

Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına (256) 
oy verilmiştir. (256) kabul. Muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu (256) oyla kabul edilmiş
tir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında
ki Kanun tasarısına (252) oy verilmiştir. (252) 
kabul. Çekinser ve ret yoktur. Muamele tamam
dır. Tasarının kanunluğu ( ) oyla kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarı
sına (259) oy verilmiştir. (259) kabul. Muamele 
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tamamdır. Tasarının kanunluğu (259) oyla ka
bul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 Büt
çe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına 
(256) oy verilmiştir. (255) kabul (1) çekinser. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (255) 
oyla kabul edilmiştir. 

Vakiflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı 
kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısına (251) 
oy verilmiştir. (251) kabul. Muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu (251) oyla kabul edilmiş
ti*. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasa
rısına (246) oy verilmiştir. (245) kabul (1) çe
kinser. Muamele tamamdır. Tasarının kanunlu
ğu (245) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1944 Elitçe yılı Kesinhesabı 
hakkındaki kanun tasarısına (244) oy verilmiş
tir. (243) kabul, (1) çekinser vardır. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (243) oyla ka
bul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanun tasarısına (244) oy 
verilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (244) oyla ka
bul edilmiştir. 

önümüzdeki Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,12 

* * 
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Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Ödenek- Gider- Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 
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157 
157 
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167. 
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167, 
167 
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165 
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7 

7 
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8 
8 
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1.0 
6 

u 
43 
CQ 

3 

4 
16 
7 

8 

13 
15 
4 

Yanlış 

B. 
A/331943 yılı karşılıksız 
borçlar 
34 Hükme bağlı borçlar 

Vakıf hususi ormanlar 
Tahsilat 

274 314,13 

B. 
38 

1er 
Lîra 

9 350 
947 

1er 
Lira K. 

8 615,04 
757,31 

10 924,53 

65 050 

Doğru 

4 
9 

13 
26 
28 
21 
23 
10 
12 
18 
26 
45 
13 

Toplam 637 649,92 

İtfa karşılıkları masrafları 
îskeler limanı gelirleri 
Koordine 
Koordine 
iki fener 
bordo 
bordo 
yeşil bir fener, 
Yelek 
kurtunda 

B. 
A 33 1943 yılı karşılıksız borç-

734,96 lan 
216,69 34 Hükme bağlı borçlar 

Vakıf ve hususi ormanlar 
Tahsilat 

247 314,13 

1138,91 
407,03 

12 890,08 

456 867,92 
403 686,44 
321161,29 

637 694,92 

îtfa karşılıkları ve sair ma 
İskeleler gelirleri 
Koordono 
Koordono 
bu iki fener 
borda 
borda 
yeşil bir fener konur, 
Yedek 
kutrunda 



u 
1-4 

a*. 

28 
37 
5 

12 
9 

Yanlıg 

(8.83) metreden 
(II) fıkralarına bakınız 
bi uzun 
ve kampana 
yalnız bapna 

ödenek
ler 

Lîra 

Gider
ler 

Lira K. 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

167 7 
167 10 
167 13 
167 13 
167 14 
167 15 16 netiçfc olarak; 

Doğru 

(0,83) metreden 
IX fıkralarına bakınız. 
biri uzun 
ve sonuna kampana 
yalnız başbaşa 
neta olarak 
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Omaaöeael Müdürlümü 1944 Bütçe 71ü Keginbesap Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kmuı kafeııl edilmiştir) 
Üye «y i» : 409 

Oy Terenle» : 25% 
Kabul edenler 256 

Beddedenler : 0 
Çekinterler 0 

Oya katlimıyanlar ; 202 
Aşık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KARAHİSAB 

AĞRI 
Kül tak Akstan 
Akmet Alpaslan 
Malid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yig-itoğ*» 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerraan 
Ibrahiıa Rauf Ay&ftı 
Arif Çubukeu 
Kain Halim Ergun 
Muammer Eri$ 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Kerkat 

AYDIN 
D». Safcri Atam 
GL Refet Alpmaa 
Nuri G&ktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınsv 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bureu 
Ora/1. îzzeddin Çalışlar 
İfaeim Çarıklı 
»mînittin Çeliktz 
Süreyya örg«evre» 
Öffl. Kasını öaalp 

I Kabul 
Hümi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunearfilı 

BİNGÖL 
Tahıtfm Banguoğln 
Feridun Fikri Düşünsel 

BtTLtS 
Muhtar Ertan 
Zıya Gtbologlv 

BOLU 
Hasan Cemi. Çamfrel 
Lntfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Kerfent 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erfcmen 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynele$tı 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıogln 
Atıf Tusun 
Mm v* 

§dmUrJ 
I ÇORUM 

Edip Alplar 
Naim. Atalay 
Hasene ngas 
Suheyp Karafakıefhı 
Needet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi BerkauMi 
Cemil Çalguner 
Naili Küçüka 
Hulusi Ora! 
Kemal Cemal ÖA«et 
Dr. Behçet Ua 

DİYARBAKIR 
Fani Ahmed Aykaş 
Vedat DieleU 
Cavît Ekin 
Feyzi Kalfagü 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gtindüralp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öneren 

ERZİNCAN 
Ziya Afta 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekean 

I ERZURUM 
Eyüp Sabri Afcfİl 
Salim Altug 
Münir Hüsrtv G*b 
Şakir Îbrahimhakfae0» 

I Gl. V«hM KeoafÜMy 

Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR. 

Kemal Zeytinoglu 
GAZlANTEB 

Ömer Aeım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Afir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
B#kir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Saît Koksal 
Kemal Turan 
Şarki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Alf Rıza An 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelîi 
Atıf ödül 
Dr. Mhn Kemal öke 
Orfl Oemü C. Teydesak 



İZMÎB 
Şevket Adalao 
Btaml Nevam* Juemm 
If fimir Birsel 
Esmt Çınar 
Sedat Dikmen 
Saol Gülcüoğltı 
Sait Odyak 
Ekremı Oram 
Şükrü Saraeoğta 

KARS 
Fevü Aktaf 
Akif Byidoğmm 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Slrman 

KASTAMONU 
Iluemffer Akalım 
Ol. Abdullah Alptofm* 
Oemtfl Atay 
Tahsin Coskan 
Hamdi Çelen 
Fetki Mağara 
Adil Toközlti 
Baki Tümtftrk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydım 
Sait Armi Feyflfcıffe 
Reait Turgut 
Haynrtl&h Ürfeüa 

KIRKLARELİ 
Zû'htû Akm 
Korgl, Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fua/d Umay 

KIRŞEHOt 
t«Bia9 H. Baltueıotlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasryanık 
İsmail Rüştü A!wa! 
Oenap Aksu 
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Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Btr§e 
Ali Dikmen 
Nihat Erini 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Harka Onat 
Halk Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırmt 
Abdülkadir Taşaafft 

MANÎSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaî 
Şevket Raşit Hatipojflu 
Yasar özey 
Hilmi öztarfıan 
Feyzullah TMu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayîzît 
AbdııMı Yayeroglü 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
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Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mebmet Furtan 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğîu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
AK Rıza Esen 
Lûtfi Ya/vuz 

SİVAS 
' Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Çeyreğim 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevenfil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutfm 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfı Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvae 
Rüştü Oktâr 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Eridir 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil ^ 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHÎSAR 
GL Sadık Aldofrn 
Mehmet Afkar 
Hassim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kmml özçoban 
9 r . Cemal Tunca 

AMASYA 
Bsad Ura» 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Bıfki Atay 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Avni Refik Bekman 
Basit Börekçi 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Basih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
CD 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (t.) 
Dr. Maz'har Germen 

BALIKESİR 
E«at Altan 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Ada! 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Ger§eke* 
(t) 
Abdürrahman Konuk 

Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali "Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütin<jii 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

Dr. Galip K. Zuüruogla 
GÜMÜŞANE 

Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah CilH 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
(D 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t.) 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (1.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürse/ 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek (1.) 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelej 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Maöımud Nedim Z&beı 
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MANİSA 
7*ı»üS If. Ala.kaaat 
Kâmil Coşknnoğlü 
jtomaîl Ertem 
Dr. Lttfi KIV&AT 
Faik Kurdoğlu 
Dr M-emdttkN.Otami* 

MARAŞ 
Rı»a Çuhadar 
Bat Kâmil M 
*»i)n SoyıaA 
Masan Iteşid Tanknt 

MARDÖf 
İrfan Ferid Alpaya (î.) 
3«m9ettiu Ekmen 
Bıza Erten (î.) 

MUÖLA 
N««ati Brd*» 
Ası» Giren 
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Nuri özsan 
Dr. Mîfc&t Sakaroğiu 

MUŞ 
Haaatdi Dayı 

OEDÜ 
Tmmî Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Sakn Ali Dilenire 
F»ad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
öaıer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsua 
Sivas 
Yozgad 
Zeaguldak 

.1950 0 : 1 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Etem İzzet Beaaiee 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkau V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

\vekillikUri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasarı Saka 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (I.) 

7 
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B : 44 1 1 . 2 .1950 O : 1 
Posta, Telgraf re Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Seslnhesap Kamuma* *wtâm 

oyların sonucu 
(Hanu* kabul edüMiyfcir..) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞEI 
Müştak Aktan 
Ahın«t Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrani'm Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukeu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
61. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Gl. Refet Alpmam 
Nuri Goktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

: 465 
252 
252 

0 
0 

206 
7 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA . 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir (1.) 
Ahmet İhsan Zeyneloğl u 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazanç loğhı 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

— 48 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıe#lu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkma» 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneei 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ayk&ç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sahri Akgol 
Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

« — 

ESKİŞEHÎB 
Kemal Zeytinoğltt 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aks#y 
öemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Otnhelat 
Bekir Kul«li 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmem 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökm®nsü»r 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durakmm 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Salt Koksal 
Kemal Turan 
ŞevM YaİYi* 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adrrar 
ISkrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi DemirıİSi 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Tof$«iiiir 



İZMİR 
Şevfc«t Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel x 

Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürme ti 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl . Abdullah* Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi FeyzioğJu 
Reşit Turgut 
Hayrolla'h Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğln 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 

B : 44 11. i 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Namı Hazım Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartahgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Hatipoghı 
Yaşar Özey 
Hilmi öz tarh an 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalay 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
TTalid Mengi 

.1950 O : 1 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtmluş. 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Safbri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lütfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Blcda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker. 
Necmettin Sadak 
Tsmail Mehmed Uğur 
Sakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifo^lu 
Reşit Önder 
Mustafa öuden 
Nazını Poroy 
Refik Ahmet Sevengril 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıy ı k 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Aıkgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Tsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

— 456 — 



B : 44 11.2.1950 0 : 1 
[Oyet hahlımyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğam 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunea 

AMASYA 
Fısad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
İsmet İnönü (Ctunhur-

Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Ra«ih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nuraliah Esat Suaıer 
(D 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydını 
Emin Bilgen (t.) 
Dr. Mazhar Germin 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Haeim Çarıklı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLÜ 
Basan Şükrü Adal 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
A4an«* AH' Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi G»r§«ker 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M, Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
tsnıet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 

İsmail Hakkı Çevik 
Ahm«t Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıı 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Dr. Abdırrrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varmea 

HAKKARİ 
Selim Seren (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. AK M«nt«aeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(İ-) 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Reeep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
d) 
Hamdullah S. T&mrı©V#r 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
S«mhi Yürüten 

IZMtR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf înan 

Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü Okta* 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücei 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. E*ad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
GL Salih Arsın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Ömer Ta$çıoğlu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binsl 
Gl. Ali Fuad Cefeetoy 
Sedad Çumralı 
Raaim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Aziz Perkün 
Terfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli ( t ) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet fhsan Gürsoy 
Adnaa Menderes 
Ömer Özdek (1.) 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurmhim U. Beydağı 
<1> 
Esat Doğan 
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Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Za'bcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferit Alpay a (I.) 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten (I.) 

B : 44 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mi^at Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

11.2.1950 O : 1 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Ye gen a 

SÎÎRD 
E t em izzet Benice 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl •(!.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Km»m £•) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Teke]i 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı tçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. îneealemdaroğ'lu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (I.) 

[Âçtb Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
8aw»un 
Sivas 
Yezgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 



B : 44 11.2.1960 0 : 1 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 371lı Kesinhesap Kanununa verilen oyların 

ı sonucu 

Üye SATIRI 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çtekiaserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

405 
259 
259 

0 
0 

199 
7 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Yeziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymîr 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Aya§lı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eri§ 
insan Ezğü 
Cevdet Gölet % 

Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Kminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

[Kabul 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğla 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan öemil Çamhel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Enkmen 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan ^eyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 

edenle^] 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsmr 
Naim Atalay 
Hasene Ilggş 
Suheyp Karifakıoğlu 
Necdet Yü«ır 

DKNİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündûzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN < 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Eyüp Sahri Akgöl 
Salim Altuğ 

Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlag 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensü. v 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 

- m -



Cilmd Baban 
Fuad Htdûsi Demhelli 
Atıf öm 
Dr, Mira Kemal Öke 
Orgl, C©mil C. Toydemir 

İZMİR 
ŞeYk*t Adalan 
Benal Nevzat Anwan 
Münir Birsel ('Bakan) 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami GÜlei ©§hı 
Sait Odyak 
Ekrem Oraa 

KARS 
F r m Aiktag 
Akü Eyidoğan 
Zihni Orhop 
Abdurrakmaaa Sür i» en 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
01. Abdullah Alptoğan 
Cemil A/tay 
Ta/hain Cofkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Salt Azmi Feymoğlu 
Basit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgî. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um-ay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nİhat Erdem 
Şetket Torgüt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyartık 

B : M 11 .S 
İsmail Rüştü Aksa] 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Krtea 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alafcaf 
Dr. Muhsin F. Dimdar 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazîaı Onat 
Hali» ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Muataf a Naim Karaköylü 
Dr. Cafer öaelçi 
Abdülkadir Tagangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Haüipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhaaı 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bor;„n 
Abdûlkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aaiz Uras 

MÜÖLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 
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NİĞDE 

Ferit Bcer 
Rifiat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyar 
Şükrü SHier 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mefomett Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Haaadi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
M^hmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cu\id Ora! 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tefcelitoğlu 
Ahmet Remzi Yüreği r 

StîRD 
Sabri Çe'liktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfı Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Sems«ttm Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttaiip öker 
Necmettin Sadak 
îftnail Mehmed Uğur 

Şakir Uma 
TEKİRDAĞ 

Emin A tay 
Ziya Ersin Ce«»ropu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyad Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğln 
Reşit Önder 
Mugtafa öadea 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet SeTengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıâlioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Safhir Sılan 
Mahmut Tam 

UEFA 
VUKS Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arraa 
Muzaffer Kofak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Ko^er 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Afkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Esad Uras 

ANKARA 
Me'brure Aksoley 
Falih Rifkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekmah 
Raşit Börekçi 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (î.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Altan 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUti 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

• (î.) 
Abdürrahman Konuk 

Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingiil 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
îsmet Eker 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralr 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Nafiz Dumlu (t.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Calip K. Zairaoğkı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bıedir Uluç. 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Ata.1 ay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
(Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal SilivriH 
(1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü ökteaj 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KABS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ec.evit. 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kufutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Aziz Perkün 
Terfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (1.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (I.) 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
a.) 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmucl Nedim Zabc.ı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
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İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırda? 
Paîk Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Rıssa Çuhadar 
Vt. Kâmil îdi! 
Bmio Soysal 
Hasan Re§id Tarrirat 

MARDÎH 
îrîsm Ferid Alpaya 
(t) 
Şemsettin Efeme» 
Rıza Erten (î.) 

MUĞLA 
Ktoati Erdem 
Asım Gflrstı 
Nuri öwm 
Dr. Mltftt Sakaroğhı 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Carîd Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıhlaıı 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Hilmi Uran 

Ali Münif Ye gen a 
SIÎRD 

Eteni îzzet Benice 
SlNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Baıkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Birer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirfces 

TEKİRDAĞ 
Fayik öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (t.) 

[Açık MületvekilUkleri] 
Antalya 1 
Eruzurum 1 
Kırklareli 1 
Samsun 1 
Sivas 1 
Yozgad 1 
Zonguldak 1 

Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğiu 

URPA 
Osman Ağan 
Ataky Akan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı îçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali R. încealemdaro&lu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (!.) 

w 

7 
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Beden Terbiyesi Genel MSidürlügü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların mmm 

(Kanun kabul «Ülariftir). 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKABA 
Naki Oevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bureu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

ü: ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
256 
255 

0 
1 

202 
7 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçargılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Oemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren" 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykae. 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekeaaı 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Aituğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakır Ibrahimhakkıoğlu 
öl . Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koç/ak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Aletli 
Gl. Agir Atlı 
Dr. Muzaffer C««b#l«t 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atae, 
Şevket Erdoğan 
Şükrü SöknıensÜiDr 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukaa 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
>H Rıza A n 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demi rd i 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Ansa»* 
Münir Birael 
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Esat Çı-nar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğaıı 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü . 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Saj* Azmi, Feyzioğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail II. Baltaeıoğh; 
Nfhat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

B : 44 11.2 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. LLhıdar 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdulı îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esen bel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karalcövlii 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka! 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ • 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil lîor» ı 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

'MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ee«r 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

.1950 O : 1 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulupoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Me'hmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakııp Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehnıed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlıı 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Mutta! ip Öker 
Necmettin Sadak 
ismail Mehnıed Uğur 
Şakir Uina 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğîu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğru 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişir gil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koç er 
Orhan Seyfi Orhon 

[Çekimerler] 
İSTANBUL 

Dr. Adnan - Adıvar 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

(D 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (î.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESÎR 
Esat Al tan 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (I.) 
ismet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

Dr. Abdürrahman Melek 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli ' 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ram azan oğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygerı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Niköla Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 

(t) 
Hamdullah S. Tanrı över 
(t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 

Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Es&d Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Mulısin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (t.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (I.) 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurra'him U. Beydağı 
(t.) 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Za'bcı 
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MANİSA 

Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kur eloğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(t) 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten (1.) 

MUĞLA 
Neeati Erdem 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mita/t Sakaroğlu 

MUŞ 
Haindi Dayı 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 

.1950 O : 1 
Kasım Gülek (1.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
E tem İzzet Benice 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim 'Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Te-ngirşenk 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Si cer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öatrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (t .f 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlıı 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (t.) 

[Â§ttk Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erznrnm 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Y©2gad 
Z©»guldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 44 11. 2 .1950 O : 1 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üyt mjm : 465 

Oy verenler : 251 
Kabul edenler : 251 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 207 
~~A§ık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muüıtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Oemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın. 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıöğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Âykag 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 

Gl. Afir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Ba'ban 
Fuad Hulusi Demircili 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arı inan 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
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Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhun 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
G-l. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğhı 
Reşid özsoy 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba-
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 

B : 44 İ l . 2 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi İrmak 
Hulki Karagülle 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Org'l. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naiın Karakoylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Yaşar özel 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
A'bdullah Yayeı oğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kal av 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidm Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

.1950 O : 1 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sozeı 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsein Berk 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Eemzi Yüregii' 

SIİRD 
Sa'bri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB . 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttallp üker 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğ'lu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahnıed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erfoek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orlıon 
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[Oya kahlmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay ' 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer • 
(t) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Alban 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen dal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öyoen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Muhlis Erkmen 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ , 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

Dr. Abdürrahman Melek 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varın*": a 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salâmon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(D 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf In^n 
Rahmi Köken 

Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad" Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Re§id özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bin'al 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
a.) 
Atıf Esenhel 
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Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu • 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıaa Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Re§id Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya (1.) 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Ertesi 

B : 44 11,2 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

ORDU 
Yusuf Ziya Orta§ 
Hamdi Yalman 

RİZE! 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

.1950 O : 1 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim îneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
(Bas/bakan) 
Reşat Şamsettin Siret 
(Bakan) . 

Gl. Fikri Tirfceş 
TEKİRDAĞ 

Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz (Baş-
'kan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğra 
Nai*m Kromer 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

7 



B : 44 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

11.2.1950 O : 1 
1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir. 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bureu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Süreyya örgeevren 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Ayık Milletvekillikleri 

465 
246 
241 

0 
1 

212 
7 

[Kabul 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Aziz Duru 
A hm e d Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlıı 

'. ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

edenler] 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfa gil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaoı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Akmj 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Ganfcolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmeasflper 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukaa 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlm 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Tura» 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amag 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öfee 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
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İZMİR 
Şevtket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel . 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gri.. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Ta'hsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERÎ 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
fsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 

B : 44 11.2 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
-Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artım kal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzul'lah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidiîi Çakır 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Hnlid Mengi 

.1950 0 : 1 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezçr 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Teikelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
İsmail M eh m e d Uğur 
S a kir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Sun t Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Dr. Adnan Adıvar 
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AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal öz çoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ayni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nuruliah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN ' 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (I.) 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Esat Altan . 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esenc*al 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (I.) 
ismet Eker 

[Oya hatılmıyanlar] 
GAZİANTEB 

Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Abdürrahman Mo'eh 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem . 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(I.) 

Hüseyin Cahit Yalçın-
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (t.) 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
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Adnan Menderes 
Ömer özdek (t.) 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
MaJhmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

MAEAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

B : 44 11.2 
MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
(t.) 
Hıza Kı-teıı (1.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
İTalid Onaran 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Oavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

. 1950 O : 1 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (İ.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Eteni İzzet Benice 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim îneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hamdi Orhon 
[Tasan Saka 

- URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri. Akgöl 
Ziya Arkant 
Sırrı tçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğl 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Tozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Devlet Denizyolları 
B : 44 

Genel Müdürlüğü 
11.2.1950 O : 1 
1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oy

ların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
244 
243 

0 
1 

214 
7 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci-Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

[Kabul 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğl ıı 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tuzun 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

edenler] 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

• ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
H£ünir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza A H 
Cihad Baban 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
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Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şülırü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Urnay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Sadi Irmak 

B : 44 11.2 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Escnhel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylii 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir* Taşangi] 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal. 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Cliirsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulus'oy 

.1950 O : 1 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RÎZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid O rai 
Sinan Tekelioğln 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Çehinserler] 
* • 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
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[Oya katilmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçe* 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunea 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfki Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (t.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alton 
Süreyya örgmvr&a. 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırra'hman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
d) 
Abd$ipaJhmıi|a Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakjoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Canttkin 
.d.) 
Münir Çağıl (î.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dılmlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Emin Sazak 
GAZİANTEB 

Cemil Alevli 
Cemil Said Barlae 
(Bakan) 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasiın Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz, Koksal 
Dr, Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Sal&mon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
MekM Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t.) 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife 3. Çeyrekbaşı 
(1.) 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (î.) 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (1.) 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bktal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (t.) 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli (1.) 
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Hakkı Gtedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsftjr 
Adnan Mendferes 
örn*!' ösadek (î.) 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
AbdurrahİM U. Beydağı 
(t.) 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Lfttfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza' Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

B : 44 11.2 
®wm Soysal 
Hasarı Reşid Tanfcut 

MARDİN 
I r t a Ftrid Alpaya 
(î.) 
Rıza Erten (I.) 

MUĞLA 
Neeati Erdem 
Asım Gfursu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitaıt Sakar®|iu 

MUŞ 
Haindi Dayı 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdı Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

.1900 0 : 1 
Ömer Kar&tag (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbul* D ü n 
Kasım Ener 
Kasım GHUMk (t.) 
Dr. Kan&al Satır 
(»alca») 
Hümi Uran 
Aîi Mftnif Ye®e*a 

•IIRD 
Eteni îazet Benice 

SÎNOB 
Lûtt'i Aksoy (t.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneeâayı 
(Baltan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirfenk 
(t.) 

SÎVAS 
Hikmet Işık 
Reşat Şems*t?tiîi Birer 
(Bakan) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
YeBgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

aı, iföoi rr^ke§ 
lümaH Mehmed Uğar 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztr&k 

TRABZON 
Danif Eyîbdğln (t.) 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz (B&4 
kan V.) 
Hamdi Örhon 
Hıtöan Saka 

ÜRFA 
Osman Ağan 
BM* TekeM 

YOEOAB 
Ziya Arkant 
Sırrı tçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğla 
Naittn Kromer 
Nuri. Tarhan (I.) 

7 
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A j M R ^ U M H t «TRMM MI 

AFYON KARAHİSAR 
Akmed Vwdro#hı 

AĞRI 
Müfctak Aktan 
Ahmet Alpaslaa 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali K*mal Yigitoğlu 

ANKARA 
NaM Cevad Akkerman 
fbrahîm Rauf Ayagîı 
Arif Çubukeu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Fakihe öymen 
01. Naei Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Ituıtaf* Korkut 

AYDIN 
Dr. Safori Akı» 
Neşet Akkor 
#1. Refet Alpman 
NÜFI Göktepe 

BALIKESİR 
Afcdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Isat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Bminittin Çeliköz 

aonuo* 
•OT T l U » a H V J f l M M * 

(£«**» k»b*â edilmiştir.) 
Üye sayıaı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenle* 
Çekimserler 

Oya katılmıyanltr 
A§ık Milletvekillikleri 

415 
244 
244 

6 
Ö 

214 
7 

[Ktbul edenler] 
Süreyya Örgeerren 
Orgl. Kâzım Öaalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Sirea 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüş 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaaeıoğlu 
Atıf Ttisftn 
Asım Us 

ÇORUH 
Nadm Atftlay 
Haeene ilga* 
Suheyyp Karafakıoglu 
Netd«t Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkit*» 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Arkaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Eki* 
Feyzi KalfagÛ 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gûndüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpam 
Fahri Karakaya 
Dr, İbrahim T. ömfİriH 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdüİhak Fırat 
Nahid Pekeean 

ERZURUM 
Eyüp SaJbriAfegİÎ 
Salim Al ta | 
Münir Htsrev G«fe 
Şakir îbrahimhakkıoğîa 
Gl. Yehbi Keoagûney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytitnofta 

OAZUNTBB 
Öv*«r A»ım Akjey 
Cemil Alevli 
Gl. As-fr Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Terfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îumail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzûn 
Ahmet Kemal Varınea 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Ifc Ali Mentesoİlû 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 

i Orgi Cemil 0. Toydemir 
*A 



İZMİR 
Ştrket Adalan 
Beual Nevzat Anman 
Münir Bireel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
T ezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer -Akalın 
61. Abdullah Alptoğan 
0«mil Atay 
Tahsin Ooskan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 44 11.2 
Dr-Fazı l Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Naim Hazim Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yayoıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

.1950 0 : 1 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitap QI 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Malhmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbe t 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure AİMtoley 

Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Cevdet Gölet 

İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 



B : 44 11.2 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (t.) 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Hacim Çarıklı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BQLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Aİiı Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çııtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa CaHtekin 
(t) 
Münir Çağıl (1.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Rejşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 

Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakk'ı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Poiatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah CiUi 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

. 1950 O : 1 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akâygen 
Cihad Bahan 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
do 
Faru'k Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivri]i 
(t) 

Hamdullah S. Tanrıöver 
(1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü ökt»nı 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

İbrahim Süreyya Yiğit 
KONYA 

Mi/tet Şakir Altâa 
Muhsin Adil Binai 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumraİı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen •(!..) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. A.ziz Perkün 
Tevfik Fikret Sıîay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (t.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürs«j 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (1.) 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydftgl 
(t) 

Esat Doğan 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İtmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlîl 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otama» 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdii 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpa/a 
(t) 
Rıza Erten (1.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
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Nuri Össan 
Dr. Mitat Sakaroğis 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Ştkrü Ster 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalmaa 

BtZE 
Tanım Bekir Balta 
H A M * Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtultcş 

SAMSUN 
Hüseyin Btrk 

B : U ll.î 
HÜMIÜ Çakır (Bıkan) 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıbla* 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Sinan Tekelioğhî 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remeı Yüregir 

BtlRD 
Etem İzzet Benice 

.1950 0 : 1 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim îneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. T^ngirşenk 

SİVAS 
Ol. Fikri Tirfceş 

TEKİRDAĞ 
Fayık össtrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Baıkan Y.) 

[Aç*k Milletvekillikleri] 
Antalya 
Brarurum 
Kırklareli 
Sameum 
Sivas 
Yozgad 
Zenguldak 

1 
' 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Hamdi Orfee» 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Kahrı Akgöl 
Ziya Arkant 
Sırrı î%öz 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (1.) 

• 

# 

ı>-r« 
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S. Sayısı: 151 
Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ve Urfa Milletvekili Suut Kemal 
Yetkin'in, Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko

misyonu raporu (2/214) 

İl . t . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3803 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifimi* 
gerekçesiyle beraber ilişik olarak saygılarımızla sunulmuştur. 

Kars Milletvekili Urfa Milletvekili 
Tezer Taşkıran Suut Kemal Yetkin 

GEREKÇE 

Bugün uygulanmakta olan 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncü maddesine göre 
«Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş sıhhatli ve müstait köy çocukları seçilerek 
alınır.» Halbuki kuruluş ve yaşama şartları köy yaşayışına ve kuruluşuna tamamiyle benziyen 
ilçelerimiz vardır. Bunlar arasında Karayazı, Sivrice, Keşap, Çatak, Artova, Gürpınar, Maçka gibi 
nüfusları 251, 290, 291, 340, 336, 436, 458 olanlar bile görülmektedir. Nüfus sayısı 500 ile 2000 
arasında olanlar ise çoktur. Buna karşılık nüfusu 1000 i aşan 2000 ne yakın köyümüz. olduğu gibi 
bunlar arasında bir kısmının da nüfusu 2000 nin üstündedir. Yukarda adı geçen kanunun 3 ncü 
maddesine göre nüfusları köylerden aşağı olan ilklerin ilkokularını bitiren çocuklar, köy enstitü
lerimize girmek hakkından mahrumdurlar. Bir yandan bu nispetsizliği ortadan kaldırarak bu ilçe
lerdeki çoocuklarımıza da gelişmek imkânını vermek, bir yandan da bu konuda zararlı olduğuna 
inandığımız köy, şehir ikiliğini kaldırmaya bir adım olmak üzere nüfusu 2000 den aşağı olan ilçe 
çocuklarının da ilkokulu bitirdikten sonra Köy Enstitülerine girmelerini sağlamak üzere 3 ncü mad
denin birinci fıkrasının (Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını ve nüfusu 2000 den aşağı olan 
ilçelerin ilkokllarını bitirmiş sıhhatli ve müstait köylü ve kasabalı çocuklar seçilerek alınırlar) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif1 ederiz. 

T£ars Milletvekili Urfa Milletvekili 
Teaer Taşkıran Buut Kemal Yetkin 

MilH Eğitim Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 26 .1 . 1950 

Esas No. 2/214 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz 18 . I . 1950 tarihinde topla- Köy Enstitüleri Kânununun 3 ncü maddesine 
narak Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ile Urfa bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifleri 
Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in 3803 sayılı Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu ile teklif 
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Sahipleri hazır bulundukları halde görüşüldü. 

Mucip sebepleriyle birlikte maddeler aynen 
kabul edilerek Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verildi. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Maraş Kars 
M. R. Tarakçıoğlu E, Soysal T. Taşkıran 

Ankara 
A. R. Bekman 

İzmir 
E, Çınar 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Çorum 
H. İlgaz 

Mardin 
Y. Mardin 
Trabzon 
Z. Vranaz 

Diyarbakır 
Osman Ocak 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

K. Kitapçı 
Urfa 

8. K. Yetkin 

KARS MİLLETVEKİLİ TEZER TAŞK1RAN 
VE URFA MİLLETVEKİLİ SUUT KEMAL 

YETKİNİN KANUN TEKLİFİ 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3803 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını ve 
nüfusu 2 000 den aşağı olup ilçelerin ilkokulla
rını bitirmiş sihhatli ve müstait köylü ve kasa

balı çocuklar seçilerek alınırlar, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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çesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, memleketimizde emekle sermaye arasındaki hukuki münasebetlerin sosyal ada
let ölçüsüne göre düzenlenmesi ve çalışanlarla çalıştıranların karşılıklı hak ve ödevlerinin özel hu
kuk alanı dışında kamu nizamna dayanan prensiplerle müeyyide ve teminat altına almması ilk defa 
olarak 3008 sayılı îş Kanunu ile şümullü bir surette gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin işçiyi ilgilendiren hükümleri ile 1325 tarihli Tatili Eşgal 
Kanununun ve Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden amelesinin hukukuna mütaallik olarak 1337 tari
hinde çıkarılmış bulunan 151 No. lu Kanunun, çalışma hayatımızın mahdut ve muayyen meşe] elerine 
nizam vermeyi hedef tutan esaslardan farklı olarak îş Kanunu, 91 nci maddesinde de ifade edil
miş olduğu üzere, ulusal çabşma. bütünlüğünün düzen altında yürümesini sağlamak üzere, iş ha
yatının kanun hükümlerine ve memleket menfaatlerine uygunluğunu Devletin takip, murakabe ve 
teftişi altına koymakta, tarım, deniz ve hava işleriyle bir ailenin fertleri arasında yapüan ev sanayii 
işleri müstesna bilûmum sanayi, ticaret işlerine ve insan emeğinin kullanıldığı diğer iş sahalarına 
şâmil bulunmaktadır. Bununla beraber, bir bakıma göre, memleketimizin başlıca iş sahalarını çer
çevesi içine alan ve bu sahalarda iş akdi, işin tanzimi, sağlık ve emniyet, iş ve işçi bulma, ihtilâf
ların uzlaştırma ve tahkim yoliyle halli, teftiş ve murakabe kollarında düzenleyici hükümleri ih
tiva eden îş Kanunu, birinci maddesinin birinci fıkrasındaki işçiyi tarifi ile bedenen veya bedenen ve 
fikren çalışmayı bu işçiliğin esas unsuru olarak almış bulunduğundan, münhasıran fikren çalışan 
müstahdemler işçi sayılmıyaeak durumları dolayısiyle bu kanunun işçilere temin ettiği himayenin 
chşında kalmışlardır. 

Filhakika, kısmen fikrî çalışma ile müterafik olsa bile esas itibariyle bedenî çalışmanın hâkim 
bulunması durumuna dayanan işçilik vasfı sadece fikren çalışmayı gerektiren ve genel olarak eko
nomik teşebbüslerde müteşebbisin muhtaç olduğu bilgi ve fikir unsurunu temsil eden müstahdemlik 
vasfından ayrı bir mahiyet arzetmektedir. Bu bakımdan bâzı diğer yabancı memleketler mevzua
tında da olduğu gibi, îş Kanunumuz memleketimizin sanayileşme ekonomik bünyesinin o zamanki 
şartlar içinde âcil olarak nizamnameye ihtiyaç gösteren işçi meselelerini öne almak zaruretini 
duymuş ve işçi tarifinin dışında kalan müstahdemlerin özel durumlarına göre hak ve menfaatle-
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ve bedenî çalışmanın derece ve nispetine göre daha ziyade bedenen çalışarak işçi mefhumuna gi
renlerle bu mefhumun dışında kalan müstahdemler arasında kesin bir tefrik yapılması, bilhassa 
modern endüstrinin fikrî ve ve bedenî çalışmaları sıkı bir surette meczeden şartları altında müş
külât arzetmekle beraber, tarif ve tefrikin bütün güçlüklerine rağmen, çalışma şartları bakımın
dan olduğu kadar, so'syal durumları ve meslekî vasıfları itibariyle de müstahdemlerin işçilerden 
ayrı bir zümre hüviyeti taşıdığı umumiyetle kabul edilmektedir. İki bakımdan, iş Kanununun 
daha ziyade işçilerin durumu göz önünde tutularak tedvin edilmiş olan hükümlerinin müstah
demlere şâmil olmaması ve iki zümrenin birbirinden farklı hükümlere tâbi olması zaruretinin 
bir neticesidir ve bu sebepledir ki, 3008 sayılı iş Kanununun 75 ve 101 nci maddelerinde belirtil
diği gibi grev, lokavt ve sosyal sigorta hükümleri müstesna olmak üzere müstahdemleri şümulü
ne almamaktadır. 

işte özel teşebbüs müstahdemleri hakkında tanzim olunan kanun tasarısı, 'bugüne kadar 
B'orçlar Kanununun hizmet akdi hükümlerinden başka bir nizama tâbi tutulmamış olan müstah
dem - iş veren münasebetlerini iş Kanunumuzun mülhem bulunduğu prensiplere muvazi esaslar 
dâhilinde düzenlemek maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı cumhuriyet reji
mimizin bütün çalışanları eşit surette emniyet ve huzur içinde bulundurmayı hedef tutan sosyal 
adalet görüşüne uygun olarak müstahdemler zümresini de kendi özel durumlarının gerektirdiği 
şartlar altında Türk iş Hukuku sisteminin himayesine almaktadır. Bu tasarının kanunlaşmasiyle 
müstahdemlerin çalışma şartları ve kendilerini çalıştıran iş verenlerle olan münasebetleri düze
ne konulmuş olacak. Kanunun şümulüne aldığı müstahdemler iş akdi, iş müddetleri, sağlık ve 
emniyet icapları ve sosyal sigortalar bakımlarından sağlanan hak ve menfaatlerin teminatı al
tında meslekî hayattaki rollerini daha geniş bir verimle başarmaya teşvik edilmiş bulunacaklardır. 
Türk topluluğunun ekonomik ve sosyal gelişmesi için verimli emeklerinden faydalanmıya mil
letçe muhtaç olduğunuz meslek zümrelerinin seçkin kabiliyetlere cazip bir refah ve emniyet se
viyesi vadedecek şartlara kavuşturulması bu mesleklerin yarınki tekâmülünü sağlamış olacaktır. 
Bu tasarının kanunlaşmasiyle, âdil çalışma şartlarını bütün vatandaşlara temin etmeyi istihdaf eden 
hukuk nizamında bugün hissedilen boşluğu dolduı-mak ve çalışmanın verimini artıracak himayeni:i 
teşmili ile millî iş gücünü daha geniş ölçüde kıvmetlendirmek imkân dâhiline girecektir. 

özel teşebbüs müstahdemleri hakkındaki bu Kanun tasarısının hazırlanmasında mahiyeti itibariyle 
büyük farklar ve tenevvüler gösteren fikir hizmetlerinin özelliklerine uygun hükümler konulmakla 
beraber, çalışan muhtelif zümreler arasında lüzumsuz farklar ihdasına mahal bırakılmaması ve hü
kümlerin mümkün mertebe yeknesak ve şümullü esaslara bağlanması ehemmiyetle göz önünde tu
tulmuş ve üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Konferanslarında kabul edilmiş 
olan prensiplere yer verilmiştir. 

Tasarı hükümleri genel olarak dört cepheden mütalâa edilebilir: 
i) 3008 sayılı iş Kanununun hiçbir ayrılık gözetilmeksizin işçi tarifi dışındaki müstahdemler hak

kında da kıyasen uygulanması mümkün görülen hükümleri, ilgili maddelere atıf yapılmak suretiyle 
tasarıda gösterilmiştir. 

ii) iş Kanununun ancak bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle müstahdemlere teşmil edilebile
cek hükümleri, bu yolda gerekli değişiklikler yapılarak, konunun özelliğine uygun bir hale getirilerek 
tasarıya alınmıştır. 

iii) Müstahdemlerle iş yerleri arasındaki münasebetin kendisine has şartlarına taallûk eden ka
ideler memleketimizin şartları ve bu hususta örnek teşkil edebilecek yabancı memleket mevzuatı göz 
önünde tutularak yeniden tedvin edilmiştir. 

iv) Tasarının şümulü büro, ticaret ve tekni'r işlerinden güzel sanat ve kültür hizmetlerine 
varmcıya kadar geniş ölçüde değişik iş kollarını ihtiva etmekte olduğundan bütün bu birbirinden 
farklı işlerin icabettirdiği hukuk nizamını tam ve kesin olarak tasarıda tesbit etmiye imkân gö
rülmemiş ve çeşitli işlerin özelliklerine göre teferruata ait kaidelerin tüzüklerle bildirilmesi lâzım-
geleeeği neticesine varılmıştır. Bu usul iş Kan anumuzun taknin şekliyle de ahenkli bulunmaktadır. 
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Tasarı hakkındaki bu genel izahlardan ayrı ayrı maddelere taallûk eden mucip sebepler aşağıda 

arzolunmuştur: 
Madde 1 : Tasarının birinci maddesi, bu kanunun iş verenlerle müstahdemler arasındaki müna

sebetlerde uygulanacağını tasrih etmektedir. 
Prensip itibariyle, bu kanunun bir müstahdem çalıştıran iş yerlerine dahi teşmili kabul edil

mişse de, sigorta hükümlerini uygulıyacak olan işçi Sigortaları Kurumu bu iş için henüz hazır
lıklı bulunmadığından bu kanunun sigortaya mütaallik hükümlerinin ondan az sayıda müstah
dem çalıştıran iş yerlerinden hangilerine hangi tarihlerden itibaren tatbik edileceği hususlarının 
tesbiti Bakanlar Kuruluna bırakılmıştı. 

Diğer taraftan, 3008 sayılı iş Kanununa tâbi bulunmıyan ve fakat müstahdemleri işbu Kanu
nun sigorta hükümlerinden faydalanan iş yerlerinde çalışan işçilerin aynı haklardan mahrum 
bırakılması muvafıkı adalet görülmediğinden 3008 sayılı iş Kanununun 101 nci maddesinin son fık
rası hükmüne muvazi bir hükmün şevkine zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle sigorta haklarından fay
dalanan müstahdemlerle aynı yerde çalışan işçilerin de bu haklardan istifadeleri sağlanmıştır. 

Madde 2 : Yukarki maddede kanunun şümul sahası, müstahdem ve iş veren mefhumlarına da
yanılarak tâyin edildiğinden bu mefhum da, tatbikatta tereddüde mahal kalmıyacak şekilde, tarif 
etmek ve bu suretle kanunun uygulanma alanını gösteren birinci madde hükmünü başka hüküm
lerle tamamlamak icabetmiştir. 

Bu maksatla sevkolunan ikin,ci maddede müstahdem tâbiri tarif edilmektedir. Müstahdem mef
humunun temyiz edici vasfı olarak, 308 sayılı iş Kanununun birinci maddesindeki (işçi) tarifinde 
olduğu gibi, iş akdi unsuru ele alınmıştır. Bu suretle, bir kimsenin müstahdem vasfını ihraz edebil
mesi için iş verenle kendisi arasındaki hukuki münasebetin bir iş akdi mahiyetinde olması lâzımdır. 
Müstahdem sıfatının kimlere şâmil olacağını tâyin etmek için iş akdinden başka, bir tararftan iş Ka
nununun şümulüne dâhil işçilerden bulunmamak, diğer taraftan bu maddede misaller şeklinde gös
terilen işlerden birinde çalışmak hususlarının nazara alınması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 3 : iş yerlerini tescil etmek ve kanunun tatbikatını kolaylaştırmak m-aksadiyle iş ve
renlere beyanname vermek külfetini tahmil etmektedir. 

Madde 4 : Genel, özel ve katma bütçelerle belediye bütçelerinden idare olunan veya müte-
davil sermaye ile işletilen idare ve müesseselerde memur ve müstahdem olarak çalışanlar hak
kında bu hükümlerin uygulanmaması esası kabul edilmiştir. Devlet memur ve müstahdem statü
süne dâhil olanların idareyle münasebetleri iş akdi mahiyetinde bulunmadığı gibi bu tasarının 
hedef tuttuğu hak ve menfaatler de kendilerinin tâbi olduğu mevzuatla esasen sağlanmış bulun
duğundan bunların işbu Kanun hükümlerinden hariç bırakılması zaruri görülmüştür. Şu kadar-
ki 3659 sayılı Kanua tâbi müesseselerde çalışanlar hakkında, mezkûr kanunda sarahat bulun
mıyan hallerde bu kanun hükümlerinin uygulanması muvafık bulunmuş ve bu suretle ayni meslekî 
faaliyeti, Devlet iktisadi Teşekküllerinde veya özel teşebbüslerde icra eden şahısların tâbi olacak
ları nizam da yeknesaklık temini düşünülmüştür. 

Madde 5 : Tarım, orman, deniz ve hava iş yerlerinde çalışanlar, istihdam şartlarının özellikler 
arzetmesi sebebiyle bu kanunun şümulü dışında bırakılmışlardır. 

Madde 6 : «ihbar» ve «tebliğ» lerin ne suretle yapılacağına dair, 3008 sayılı iş Kanununun 6 
ncı maddesi hükmüne muvazi bir hüküm sevkedilmiştir. 

Madde 7; 8 : Tasarının 7 ve 8 nci maddeleri, müstahdemlik vasfının esaslı unsurunu teşkil eden iş 
akdi münasebetinin mevcudiyet ve muhtevasını, iüzum hâsıl olduğu zaman kolayca isbata yarıyacak 
bir hüküm sevketmektedir. 

Madde 9 : Tecrübe edilmek üzere işe alman müstahdemlerle iş verenler arasındaki akdi münasebe
tin hususi fesih kolaylıklarına tâbi tutulması, İş Kanunu ile işçiler hakkında kabul edilen esaslara 
muvazi şekilde derpiş olunmuş, şukadar ki, fikren çalışan kimselerin lüzumlu vasıflarının kontrol 
edilmesi daha uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiğinden ve bu gibi kimselerin iş piyasasında kendilerine 
uygun iş bulabilmeleri daha güç olduğundan bu özel şartlar maddenin tedvininde nazara alınmıştır. 

Madde 10 : iş akdi yapmak üzere iş veren tarafından davet olunan kimse, kusuru olmaksızın bir 
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takım masraflara katlanmak mecburiyetinde bulunduğu cihetle, bu masrafların, iş veren tarafından 
ödeneceği tasrih edilmiştir. 

Madde 11 : Yeni işe alman müstahdemin işe başlıyacağı tarih mukavelede sarahaten gösterilmiş 
olmasına rağmen müstahdemin bu tarihte işe başlamaması halinde iş verene akdin feshi hususunda 
verilen yetkiler bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 12 : Müddeti muayyen olmıyan iş akitlerinin iş veren veya müstahdem tarafından iş 
bitmezden önce feshedilmesi için diğer tarafa ihbarda bulunmak mecburiyeti konmaktadır. Bu 
suretle bir işçinin âni olarak işine son verilmesi neticesinde sebepsiz yere mağdur edilmesinin ön
lenmesi hedef tutulmuştur. 

Madde 13 : Yukarıki madde, muayyen mühletlere riayet etmek şartiyle iş veren tarafından is
tenildiği zaman iş akdinin feshinin ihbar olunabileceğini göstermektedir. On üçüncü madde ise 
bu esasın istisnasını teşkil etmektedir. 

Madde 14 : Tasarının on dördüncü maddesi hükmü, on ikinci madde ile konan ihbar mühle
tine riayet esasını ihlâl eden müstahdemin ve onu işe alan kötü niyetli iş verenin hukuki sorum
luluğunu teyit etmektedir. 

Madde 15 : Akdin tatbikma geçilmeden önce her iki tarafın akitten dönmekte mazur olacağı 
haller derpiş olunmaktadır. 

Madde 16 : ihbar mühleti içinde müstahdeme, 3008 sayılı iş Kanununun 18 nci maddesine mu
vazi olarak, iş arama izni verilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 17, 18, 19 : ihbar mühletini beklemeksizin gerek müstahdem gerek iş veren tarafından 
akdin derhal feshine imkân veren sebepler tadat edilmiş ve 19 ncu madde ile de ahlâk ve hüsnü
niyete aykırı haller dolayısiyle vâki olacak fesihler için fesih hakkının muayyen kısa bir müd
det zarfında kullanılmadıkça sükût edeceği belirtilmiştir. 

Madde 20 : Yangın, su baskını ve benzeri âfetler dolayısiyle müstahdemin çalıştırılması imkân
ları kalmadığı takdirde akdin en az 15 gün devam etmesi ve bu müddet zarfnda da müstahdemin 
yarı ücret hakkından faydalanması madelet icaplarına uygun görülmüş ve bâzı yabancı memleket
ler mevzuatı da nazara alınarak madde ona göre tedvin edilmiştir. 

Madde 21 : iş yerinin sahip değiştirmesi dolayısiyle müstahdemin zarara uğramamasını ve es
ki iş veren nezdinde geçmiş hizmetlerinden doğan müktesep haklarının yeni iş verence tanınma
sını temin etmekte fayda görülmüş ve bu maksatla yeni iş veren tarafından iş akdinin derhal 
feshedilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 22 : iş akdi hükümleri gereğince müstahdemlerine yemek ve mesken vermeyi taahhüt 
eden iş verenlerin, bu vecibelerini usulü dairesinde yerine getirmelerini istihdaf etmek üzere ta
sarının yirmi ikinci maddesi hükmü sevkedilmiştir. Bu hükme riayet etmiyenler hakkında 55 nci 
maddenin ikinci fıkrasiyle 50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası konulmuştur. 

Madde 23, 24, 25 : Kendisine mesken tahsis edilmiş veya bâzı eşya ve malzeme verilmiş bu
lunan müstahdemin ölmesi veya işinden ayrılması hallerinde işigal ettikleri meskenin boşaltılma
sı ve eşya ve malzemenin iadesi hakkında gerek iş. verenin ve gerekse müstahdem ve ailesi efra
dının menfaatlerini telif etmek üzere 23, 24, 25 nci maddeler tanzim edilmiştir. 

Madde 26 : işinden ayrılan müstahdeme, yeni hir işe girmesini kolaylaştırmak maksadiyle, iş 
veren tarafından bir şahadetname verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Müstahdemi ilk defa müessesesine alacak iş veren kendisinden eski hizmetlerine dair bir şa
hadetname talep edebileceğinden eski iş verenin ıbunu vermekte imtina etmesi halinde müstahde
min işini kolaylaştırmak için bu belgenin yerine kaim olmak üzere mahallî zabıta tarafından ya
pılacak tahkikat sonunda düzenlenecek bir raporun müstahdeme verilebileceği hükme bağlanmış
tır. 

Madde 27 : işinden ayrılmak için usulü dairesinde müracaatta bulunan müstahdeme müşkü
lât çıkarmak maksadiyle diploma, nüfus kâğıdı ve saire gibi evrakı vermekten imtina eden iş ve
renlere, işbu tasarının 55 nci maddesinin 3 ncü fıkrasiyle, 125 liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası verilmesi esası kalbul olunmuştur. 
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Madde 28 : Borçlar Kanunumuzun 348 ve 349 ncu maddeleriyle Ticaret Kanunumuzun 93 ncü 

maddesi hükümlerinden mülhem olunarak iş verenin rızası olmadan, müstahdemin kendisine ait 
bir teşebbüsü idare etmesine ait bir memnuiyet hükmü sevkedilmemiştir. 

Madde 29, 30, 31, 32, 33 : Bu maddeler ücreti tarif etmekte ve ücretin tediye şekil ve zama
nına ait hükümlerle iş icabı olarak seyahate çıkan müstahdemin yol parasının ödenme tarzına 
mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mtultie 04 : Taöttiıniii 34 ncü. maddesine müstahdemin geçimi için zaruri sayılan 60 liranın 
haciz veya başkasına devir ve temlikini men eden bir hüküm konmuştur. Bu hüküm bu suretle îş 
Kanununun 23 ncü maddesinin son değişiklikle aldığı şekle uydurulmuştur. 

Madde 35 : Bu madde hükmü 13 ncü madde ile ilgilidir. 13 ncü maddede müstahdem izinli 
bulunduğu yahut talim ve manevra maksadiyle silâh altına alındığı zaman işveren tarafından ak-
din feshinin ihbar olunamıyacağı hükme bağlanmıştır, işbu maddede ise aynı mesele ücret bakı
mından ele alınmakta ve bu hallerde müstahdeme, bâzı şartlar dairesinde, iki ay müddetle ücret 
hakkı tanımaktadır. 

Madde 36 : Bir iş yerinde aynı mahiyette işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek müs
tahdemlere, sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle, değişik ücret verilmesi sosyal adalet ölçülerine uy
gun olmadığından bu hususu menedici bir hüküm tasarıya ilâve edilmiştir. 

Madde 37 : Tasarının 37 nci maddesinde, mücbir sebeplere dayanmaksızın iş yerinin çalıştı
rılmaması veya müstahdem işe amade olduğu halde kendisine iş verilmemesi hallerinde müstah
demlerin tam ücret istemeye haklı olacakları belirtilmiştir. 

Madde 38 : Umumiyetle ücret, hizmet karşılığı olduğundan tasarının 38 nci maddesinde, hak
lı bir sebep olmaksızın işine gelmiyen müstahdem ) ücret verilmiyeceği tasrih edilmiştir. 

Madde 39, 40, 41, 42, 43, 44 : Tasarının bu maddelerinde ücretin muhtelif şekillerinden ve bunların 
tesviye tarzlarından bahsedilmektedir. 

Madde 45, 46 : Bu maddelerde iş müddeti tarif edilmekte ve bu müddet îş Kanununda olduğu 
gibi haftada kırk sekiz saat olarak kabul olunmaktadır. Ancak bu hükmün kanunla birlikte yürür
lüğe girmesinin çalışma hayatında bâzı güçlükler doğurması muhtemel görüldüğünden bu hükmün 
üç sene sonra yürürlüğe girmesi ve bu üç senelik müddet zarfında da Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak genel emirlerle bu hükmün uygulanma şeklinin gösterilmesi derpiş edilmiştir. 

Madde 47, 48 : Bu maddelerle haftada 48 saatlik iş müddetlerine bâzı istisnalar konulmaktadır. 
ârizi veya mücbir sebepler yüzünden umumi çalışmanın durması halinde zayi olan çalışma saatlerini 
telâfi etmek üzere iş müddetlerinin uzaltılmasma cevaz veren hüküm 47 nci maddede yer almıştır. 

Ekonomi icaplar dolayısiyle veya mahiyetleri itibariyle çalışma faaliyetlerin mûtat olan seviyenin 
yukarısına çıkarmak zorunda bulunan müesseselere günlük çalışma müddetlerini artırma hususunda 
verilecek müsaadeye ait, hüküm ise 48 nci maddeye konu teşkil etmektedir. 

îş müddetlerine ait kaidelere elastikiyet vermek suretiyle tatbikat güçlüklerinin önlenmesini istih
daf eden bu hükümlerden birincisi ufak değişikliklerle Milletlerarası Çalışma Konferamsmca kabul edi
len 30 numaralı Sözleşmeden, diğeri ise 3008 sayılı îş Kanununun ilgili hükümlerinden iktibas edil

miştir. 
Madde 49 : Milletlerarası Çalışma Konferansın ca kabul edilen 52 numaralı Sözleşme ile diğer bâzı 

memleketlerin mevzuatından mülhem olunarak, çalıştığı iş yerindeki hizmeti bir seneyi geçen müs
tahdemlere on beş gün ücretli izin verilmesi esası kabul olunmuştur. 

Madde 50 : Tasarının 50 nci maddesi, iş verenlere iç yönetmelik yapmak mecburiyetini tahmil 
etmektedir. Bu hüküm bâzı değişikliklerle îş Kanununun 29 ncu maddesine tekabül etmektedir. 

Madde 51 : Tasarının 51 nci maddesi, yukarda işaret olunduğu gibi, îş Kanununun müstahdem
lere teşmilinde lüzum ve zaruret bulunan hükümlerinin kıyasen tatbik edileceğini göstermektedir. 

Madde 52 : Kanunun ihtiva ettiği hükümlerin vahdet ve seyyaniyetiyle şâmil olduğu kanunların 
tenevvüünü telif etmek üzere çeşitli meslek ve iş sahalarının özelliklerine göre tüzükler çıkarılma
sına lüzum görülmüştür. 

Madde 53 : 5018 sayılı Kanunun müstahdemlere şâmil olması için bir sebep görülmediğinden 
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mezkûr kanunun kıyas yoluyla müstahdemlere de teşmili cihetine gidilmiştir. 
Madde 54, 55 : Bu maddeler işbu kanunla konulmuş mecburiyet ve yasaklara riayet etmiyenler 

hakkında konan ceza hükümlerini ihtiva 'etmektedir. 
Madde 56 : Hafif hapis ve hafif para cezasını gerektiren suçlara ait dâvaların, sulh ceza mah

kemesinde görülmesi, asliye mahkemelerinin işlerini lüzumsuz yere çoğaltmamak bakımından faydalı 
görüldüğünden îş Kanununun tadil tasarısında olduğu üzere bu maksadı sağlıyaeak bir hüküm 
tasarıya 56 ncı madde olarak konulmuştur. 

Madde 57, 58 : Bu maddeler kanunun yürürlük ve uygulama hükümlerine taallûk etmekte ve 
uygulama için gerekli hazırlıkların yapılabilmesini temin için yayımı mütaakıp altı aylık bir müd
det derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 30 . 1 . 1950 
Esas No. 1/666 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca Başkanlığa sunulan ve 4 . 1 . 1950 
tarihinde komisyonumuza havale buyurulan 
«özel Teşebbüs Müstahdemleri hakkında Ka
nun tasarısı» Çalışma Bakanı ve işletmeler Ba
kanlığı temsilcisi huzuriyle incelendi: 

Bu tasarının mevzuunu fikir işi hukuku teş
kil ediyor. 3008 sayılı Kanunun beden işi huku
kunu ele aldığı ve o kanunun, işçiler, iş veren 
vekillerinin hukuki durumlarını tesbit ettiği ve 
bâzı ahvalde fikir işçiliğiyle beden işçiliğinin 
birleştirilerek yazılı hükümlerden faydalandı-
rıldığı görüdü. 

Bu tasarıda fikir işi denilince, Devletin ida
re manzumesi içinde çalışan bir kısım fikir iş
çisi ve müstahdemi dahi dâhil olduğu halde fik
rî çalışması bedeni çalışmasına üstün olan bü
tün Türk fikir işçileri hatıra gelir. Bu sebeple 
Devlet idaresinde çalışan ve memur sayılmıyan 
fikir işçileri hakkında ne düşünüldüğü Hü
kümetten soruldu. 

Cevaplarında : Devletin umumi idare meka
nizmasına dâhil bulunan ve kadrolarına alınan 
ve fakat Baremli emekliliklerden faydaananlar-
dan gayri fikirle, bedenle çalışan işçilerin du
rumlarını da memurlara benzer şekilde tanzim 
için yeni bir tasarı hazırlanmakta olduğunu fakat 
hududunu tâyin etmenin bugün mümkün olma
dığını söylediler. 

Şu hale göre işçilerimizi: 
A) Beden işçileri, iş veren ve işleri, 
B) Devletin umumi idaresi kadrosuna dâhil, 

ve fakat: 
1. Memurlar ve Bareme dâhil ücretliler 

emekliliğe dâhil olanlar, 
2. Halen kadroya dâhil müstahdem emekli

liğe dâhil olmıyanlar, 
3. Hususi kanunlariyle sandıkları olan 

Devlet işletmeleri müstahdemleri, fikir işçileri 
müstahdemleri; 

C) Bu iki katagorinin dışında kalan' özel 
teşebbüste çalışan fikir işçileriyle ticaret, sana
yi odaları ve henüz haklarında hususi kanunlar
la işe alınma ve çıkarılma şartları ve hukuku 
konulmıyan ve fakat Devlet idare makinasmda 
ücretle çalışan serbest meslek ve fen erbabı fi
kir işçileriyle iş verenleri ve işleri diyerek üç 
grup halinde mütalâa etmek lüzumu anlaşıl
maktadır. 

Bunlardan (A, B) gruplarının halen kanun
ları mevcuttur ve Devlet idaresindeki fikir işçi
leriyle müstahdemleri Hükümetin beyan ve va'di 
veçhile tanzim edilecektir. Ve kısmen mevzuatı 
vardır. 

işte grupların dışında kalan (C) grupunun 
hususi iş verenin hukukiyle beraber bizim bu 
tasarıda mevzuumuzu teşkil etmektedir. Bu za
viyeden hareket ederek tetkikata girişiyoruz. 

( S. Sayısı : 155 ) 



Devlet idare manzumesinde; vatandaşın hak
kı karşılıklı vecibelerle nizama bağlanmıştır. 
Dünya hukuk tarihinde ve bugünkü milletler 
idaresinde umumi hükümler olarak bu hususlar 
kabul edilmiştir. 

Bizde de zamanla önem kazanan iş hukuku; 
hükümden kaldırılan Mecelle ile de ele alın
mış sonra Borçlar Kanunu biraz daha genişlet
miş ve nihayet iş hayatının yeni yeni tezahür
ler göstermesiyle tek başlı ve toplulukla ihtilâf
lar meydan almış ve yeni sosyal hukuk ve ada
let telâkkileri gibi sebepler de iş hukukunu 
hususi kanunlarla çerçevelenmek zaruretini 
ortaya atmıştır. 

iktisadi gelişmelerle bir kat daha inkişaf 
eden Türkiye Cumhuriyeti hukuk Devleti de; iş
te bu ekonomik kalkınmanın unsurlarından biri 
ve en mühimmi olan Türk enerjisini hem yerinde 
ve zamanında kullanmak ve hem Türk gücünü 
korumak ve bu suretle çalışanı, çalıştıranı ve hem 
de lonlarm topluluğu kamu menfaat ve hukuku
nu nizamlamayı kendisi için önde gelen bir ödev 
ve sosyal adalet icabı bir hak kabul etmiştir. 

Bu manzumenin, âdilâne işliyebilmesi; ancak 
çalışanla çalıştıranın yani say ile sermayenin 
ahenkli çalışmalarını sağlamak, kolaylaştırmak 
ve bu iki unsuru değerlendirerek iki tarafa d-a 
hakları ve ilgileri nispetinde faydalar sağlamak 
lâzımdır, işte fikir işçileri ve iş verenleri için 
bu husus kanuna alınm-akla aradaki boşluk 
doldurulmuş ve bu sınıf işçiler için de, kanuni 
himaye hakkını iktisap etmiş olurlar. Dünya 
milletleri de evvelâ beden işçilerini tanzim ve 
sonra fikir işçilerini ele almış bulunmakla aynı 
yol ve prensipi tatbik etmiştir. 

Şu farkla k i : Onlarda bu zümrelerin tazyi
ki olmuş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taz-
yika mâruz kalmadan derin görüşiyle ve ileriyi 
sezerek ve sosyal tarihi inceliyerek tasarıyı ge
tirmiştir. 

Bu tasarı; ulusal ekonomik kalkınma unsu
ru olan fen, ilim ve teknik bilgili Türk eleman
larının asil güçlerini tanzim edecek ve israfına 
ve başkası tarafından istismar edilmesine mâni 
olacak tam yerinde ve zamanında kullanılmasını 
sağlıyacak, serbest mesleklerin ilerlemesinde, 
özel alanda teşebbüsleri daha faydalandıracak 
bilgi edinmelerini teşvik edecek, onların gerek 
hayatta iş akitlerini ve haklarını ve gerek arı
za, hastalık ve emeklilik ve ölüm hallerinde 

kendilerinin ve arkada bırakacaklarının istik
ballerini temin edecek, ve kıymetli Türk çocuk
larının ihtisaslara kıymet vermelerine meslek
lerde emniyet, çalışmada huzur ve rahat, istik
bale bakışta inan ve imanla dolu olarak çalış
malarına en müessir âmil olacaktır. Tasarı; 13 
senelik deneme geçirmiş olan iş Kanuniyle umu
mi iş hukuku mevzularından faydalanılarak ha
zırlanırken; Birleşmiş Milletler Çalışma Teşki-
lâtiyle yapılan tavsiye ve sözleşme hükümlerin
den de istifade edilmiş; fakat her şeyin üstünde 
bugünkü Türk aydını fikir işçilerinin ve iş ve
renlerinin hakiki karekter ve seciyelerini ana 
ruhu olarak hükümlere almış bulunmaktadır. 

Tasarı; prensipinde iş Kanunu prensipini 
kabul etmiş ve ona göre mevzuunu işlemiştir. 
Bu sebeple; iş Kanunu gibi fasıllara taksimi 
düşünmemiştir. Çünkü fasıllara bölüm yapılın
ca iş Kanununa atıf yapılacak maddeleri de, 
fasılları da tekrar olarak buraya almak zarure
ti olurdu. 

Nitekim (51) nci maddesinde bu kanunda uy
gulanacak madde ve fasılları göstermekle iktifa 
etmiş bulunmaktadır. 

Şu hale göre bu tasarı tetkik edilirken, 3008 
sayılı iş Kanununun da beraberce ele alınması 
lâzım ve: 

A) iş yeri, iş veren ve fikir işçisi her iki 
kanun maddelerinden, 

B) iş akdiyle, işin tanzimi bu kanun mad
delerinden, 

C) işçilerin sağlığını atıf sebebiyle 3008 
sayılı Kanun maddelerinden, 

Ç) Grev ve Lokavt 3008 sayılı Kanun mad
delerinden, 

D) iş hayatını murakabe ve teftişi 3008 sa
yılı Kanun maddelerinden, 

E) Sigorta hükümlerini bu kanunla 3008 
sayılı Kanun maddelerinden, 

G) 51 nci madde ile gösterilen maddelerde
ki müteferrik hükümleri 3008 sayılı Kanun mad
delerinden, 

incelemek suretiyle tatbik etmek iş hukuku
nu tamamlamak cephesinden yerinde görülmüş 
ve tasarı yazılışı kısaltılmıştır. Fikir işçilerini 
beden işçilerinden ayırmak zordur. Bir tarif 
yapılmıştır. Fakat tarife göre ayırmak imkân
ları balhşedilmiş bulunmaktadır. Zaten dünya
nın hiçbir yerinde katî bir hudut bulunamamış
tır. Tatbikatta nazara alınacaktır. 



— s — 
Bu sebepledir k i ; iki kanun arasında müş

terek hükümler vardır ve zaruri görülmüştür. 
Şüphe yoktur ki, sosyal durumları, gördükleri 
işlerin mahiyetleri ve fikirle çalışmaları itiba
riyle bu tasarıda daha ayrı hükümler konmuş
tur. Ve İş Kanunu ile bu tasarı birbirini tamam
layıcı hükümleri kapsamıştır. Tasarı bu pren
sipten alman ilhamla ve zamanında hazırlana
rak getirilmiş bulunmaktadır. Tümü üzerinde 
incelemelerini yapan komisyon tümünü kabul
den sonra metne geçmiştir. 

î lk göze çarpan tasarının başlığı olmuştur. 
Hükümetin fikri alındıktan sonra tartışmalar 
yapıldı. Ve «Fikir işleri Kanunu tasarısı» de
nilmesi uygun görüldü. Sebebi : 

Fikirle çalışması bedenle çalışmasına üstün 
olan vatandaş ya memurdur ya serbesttir. 

Memur olanlar da ya Devletin kanunlariyle 
iş akdini yapmıştır ve o konunlar o fikir işçi
sine aylık maaş veya bareme dâhil ücret ver
meyi kabulle hastalıkta, arızada olsa ücretini 
verir. Hastalığında alâkalanır ve nihayet emek
liliğe tâbi kılar ve akdin neticelerini sosyal 
Ibünyede kabul eder. Yahut da kadrosuna dâ
hildir. Müstahdemdir. Lâkin seribest akit yapar. 
Birisini alır diğerini çıkarır ve emekliliğe tâJbi 
değildir. (Müstahdemdir) Bir de Devletin, özel 
idare ve belediyelerin aynı şekilde müstahdem
leri vardır. 

Bu müstahdemler hakkında her ne kadar 
Hükümet hir tasarı hazırladığını ve memurlar 
statüsüne yaklaştırılmak üzere olduğundan ka
nun başlığının özel teşelb'büse hasrı lâzımgele-
ceğini söylemiş ise de : 

Yine ticaret, sanayi, ziraat odaları gibi âm
me hukuku kanunlariyle kurulan iş yerlerinde 
çalışan fikir işçileri bir tarafta Devlet mevzua
tına girerken diğer taraftan seribest bir akdin 
âkıtlarmdan bulunmakta ve ilerileri dahi düşü
nülmemektedir. iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
de bu ka'bîl kimselerin halen bulunduğu ve gel
mesi şayanı arzu olan Devlet kadrolarındaki 
çalışanların tasarısında da bir kısım fikir işçi
leri serhest kalabileceğinden; 

Bu tasarının münhasıran özel teşe'bbüs yer
lerine aidiyetini kafbul mahiyetindeki bir başlık 
yerinde görülmemiş ve; hakikatte de fikir işçi
leri ile iş verenleri kasdedilmiş olduğundan fi
kir işleri tasarısı denilmesi yerinde görülmüş
tür. 

Başlığın (Fikir işçileri) şeklinde kabulü dü
şünülmüş fakat tasarı yalnız işçilere değil iş ve
renlere de şâmil olması ve aynı zamanda (3008 ı 
sayılı Kanunumuzda da (İşçiler Kanunu) olma
yıp İş Kanunu olması bu başlığın bu cihetten de 
(Fikir işleri Kanun tasarısı) halinde kabulünde 
isabet olduğu neticesine, varılmıştır. 

Başlıkda böylece kabul edildikten sonra mad
delere geçilmiştir. 

Madde 1 : Tasarının 1 nci maddesi kanunun 
uygulanacağı münasebeti göstermektedir. Bu 
hükme göre, tasarı bir fikir işçisi çalıştırılan yer
de dahi uygulanacaktır. Komisyon bu maddedeki 
sigorta hükümlerini çıkarmış ve ayrı (52) nci 
maddeyi tanzim etmiştir. 

Madde 2 : Bu madde; fikir işçisini tarif et
mekte ve kıstas olarak 3008 sayılı Kanunun şü
mulü dışında olup «Fikrî çalışması bedenî çalış
masına üstün olan» kimsenin fikir işçisi olduğu
nu beyandan sonra tahdidi mahiyette olmıyarak 
bu sınıfa giren işçilerin meslek, sınıf ve çalışma 
yerlerini göstermek suretiyle misaller vermiş sa
nat ve meslek gurup ve çalışma yerleri çok olma
sı itibariyle de (benzerleri) kaydını koymuştur. 

Madde bu tasarıdaki işçiyi tarif etmiş, iş ve
renle iş yerini, (51) nci maddesinde 3008 sayılı 
iş Kanununun 1 nci maddesi kıyasen uygulanır 
diyerek onların tarifini iş Kanununa atfetmiştir. 

Madde 3 : Bu maddeye göre, kanunun yürür
lüğe girmesini mütaakıp Çalışma Bakanlığı bir 
formül yaparak onu teşkilâtına gönderecek ka
nunun tarifatı dairesinde işçi çalıştıran iş veren 
bir ay zarfında bu beyannameyi doldurup Ba
kanlığın mesul makamına verecektir. Kanunun 
yürürlüğe girdiğinden sonra da böyle işçi çalış
tıranlar ve iş yerlerini açtıktan bir ay sonra aynı 
şekilde keyfiyeti bildirecektir. 

Madde 4 : Bu madde; iş Kanununda olduğu 
gibi müstesnaları saymıştır. Yalnız Devlet, özel 
idare ve Belediye bütçelerinden veya döner ser
maye ile işletilip Memurin kanunlariyle veyahut 
özel kanunla idare edilen iş yerlerinde, şayet 
kendi kanunlarının hükümlerinin tatbiki dışında 
kalanlar varsa onların bu kanuna tâbi olacağını 
da izah etmektedir. 

Madde 5 : 3008 sayılı iş Kanunu ile tadille
rinin uygulanmadığı tarım, deniz ve hava işlerin
de çalışan işçilere de bu kanunun fatbik edilmi-
yeceğini âmir olan madde mezkur kanun hüküm
lerine mütenazır olarak hüküm koymuştur. 



Madde 6 : Bu kanunda ihbarın ve tebliğin 
bizzac ilgiliye tebliğ şeklini göstermiştir ve açık 
bir ifade ile gösteren bir maddedir. 

Madde 7 : Bu madde; iş akdinin serberstisi 
esasım umumi hükümlere göre kabul etmiş, an
cak, işin süresi bir yıl ve daha fazla olacak 
olursa yazılı mukaveleye raptı mecburi kılmış
tır. Buradaki mukaveleden maksat resmî değil 
sırf yazılı ve imzalı bulunmasıdır ki ispat ko
laylığı cihetindendir. Mukavelede yazılacak 
hususları da tadat etmiştir. 

Madde 8 : 7 nci madde ile yazılı mukavele 
mecburiyeti dışında kalan yani bir yıldan aşağı 
suretiyle iş akdiyle süresiz akitlerde mukavelenin 
yazılı olması mecburi değildir. Bununla beraber 
işçi iş verenden kendi aralarında bir akdin vücu
dunu gösteren ve şartlarını bildiren imzalı bir 
vesika alması hakkını tanımıştır. Bu da akdin sü-
butu muvacehesinde bir belge mahiyetini alacak 
demektir. 

Madde 9 : Gerek hukuk mevzuatımızın eski 
hükümleri ve gerek teamül; işe alman işçiler 
üzerinde; namzetlik, deneme müddetleri kabul 
etmiştir. Bu husus doğrudur. Borçlar Hukukun
da da vardır. 3008 sayılı îş Kanununda beden 
işçileri için bir ay kabul edilmiş, fakat fikir iş
çilerinin hususi durumları ve sosyal bünyedeki 
ödev ve alacakları işleri mahiyeti bu deneme
nin 3 ay sürebilmesini lüzumlu kılmıştır. Ni
tekim Devlet bile memuriyetlerde bunu kabul 
etmiştir. îş Kanununda denemedeki işçiyi ih-
barsız ve tazminatsız çıkarma hakkı tanınmış 
iken fikir işçilerine iki hafta evvel çıkaracağını 
ve asıl olarak işe alamayacağını bildirmeye iş ve 
terketmeyi işçi haber vermeye mecbur tutul
muştur. Zira durumları mühimdir. Aksi tak
dirde tazminat vermeye mecbur tutulmuştur. 
Ücret hakkı da mahfuzdur. 

Madde 10 : Bu maddeye göre; bir iş veren 
bir işçiyi iş vermek için çağırırsa işe alınsın 
alınmasın gelen işçinin masraflarını ödiyecektir. 
Çağıımasında bu masraflara karışmıyacağını yaz
mış ise tabiî olarak işçinin masraflarını ödemekle 
mükellef olmıyacaktır. 

Madde 11 : işçi işe başlıyaeağı tarihi akitte 
belirtmiş ise iş verenin tebligatına intizar etme
den aynı tarihte işe başlamaya mecburdur. 
Başlamazsa iş veren akdi feshedebilir. Şayet 
tarih belirtilmemiş ise, akdin vukuunu mütaa-

kip 48 aaat zarfında iş verene akdi icra edeceği
ni bildirecektir. Ancak işe başlamak için 15 
gün serbesttir. Bu müddetin sonunda işe başla
mağa mecburdur. 

Madde 12 : Bu madde; süresi muayyen ol-
mıyan iş akitlerinde, tarafların akdin feshini 
ihbar mükellefiyetini ele almıştır İhbardan son
ra tarafların 3 ay o iş yerinde kalmak ve iş ve
ren için çalıştırmak mecburiyeti vardır. Zira iş
lerin mahiyetine göre iş veren işçi arayacak, iş
çi iş arıyacak, bunlar beden işçiliğine benzemez. 
Bir de ekseriyetle aylıklı çalışan fikir işçileri 
olduğu için ihbar da ay başında yapılmak ve on
dan sonra 3 ay işlemek üzere yapılacaktır ki 
isabetli bir hükümdür. 

Mamafih bu ihbar müddeti asgari haddir. 
Taraflar mukavelelerinde fazla koyabilirler. 
Aşağı indiremezler. 

Taraflardan her hangi birisi bu ihbara ria
yet etmezse işçi çıktığı veya iş veren çıkardığı 
takdirde ne kadar daha ihbar müddeti varsa 
o günlere ait ücreti diğer tarafa ödedikten baş
ka işin geri kalması iş veren için, iş bulamama
sı işçi için bir zarar husule getirmiş ise haksız 
taraf yargıcın takdir edeceği miktarda tazmi
nat da verecektir. 

îş veren, fikir işçisini, Sendikada üye olma
sı, temsilcilik yaparak görev yapması, şikâyet 
etmiş bulunması gibi hallerinden veya kötü ni
yetle kendi1 iğinden çıkarırsa ihbar müddetin
den kalan günlerinin ücretini aldıktan başka 
yargıç tarafından bu ücretin üç misli tutarın
da tazminat da vermekle mükelleftir. îş veren 
gerek bu madde ile ve gerek hakkı fesh bahşe
den 18 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına da
yanarak sıhhi sebeplerden akdi bozar veyahut 
işçi 17 nci maddenin 1 ve 11 numaralı fıkraları
na dayanarak sıhhi ve ahlâki sebeplerden akdi 
bozar veyahut da askerlik hizmetine alınmakla 
iş akdi infisaha uğrarsa işçiye kıdem tazminatı 
verilecektir. Ancak bu işçinin aynı iş yerinde 
veya müştemilâtında üç sene çalışmış olması 
şarttır. Bu takdirde ilk işe girdiği günden itiba
ren her sene için 15 er günlük kıdem tazmina
tı verilecektir. 

Şu hale göre, bir işçi kötü niyetle veya ih-
barsız çıkarılırsa hem ihbar, müddetinin ücreti
ni, hem üç misli tazminatını hem de kıdemi var
sa kıdemi derecesinde hesap edilecek günler taz
minatını almış olacaktır. 
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İşçiyi iş verenin ve iş vereni işçinin karşı
sında daha hür ve müstakil tutan ve tutacak 
olan bu madde iyi bir netice verecek hükmü 
ihtiva etmektedir. Maddenin son fıkrası, bir iş 
yerinin diğer bir iş verene geçmesi halinde işçi
lerin de bütün hukuk ve vecibelerinin geçmiş 
olmasını icabettireceğini göstermektedir. Şu-
halde böyle bir hal vukuunda işçilerin telâşına 
lüzum kalmıyacaktır. Yalnız iki iş veren devir 
zamanında işçilerin hukukunun eski iş veren ta
rafından temin edileceğini konuşurlarsa şüphesiz 
işçinin haberi olacağına ve kabul etmiş buluna
cağına göre hakkı eski iş verenden alacak de
mektir. 

3008 sayılı i ş Kanununun tadiline mütenazır 
olarak bu hüküm ve madde kabul edilmiştir. 

Madde 13 : Bu madde mucibince işçinin izinli 
bulunması, hasta olması, muvazzaf askerlik dı
şında si1 âh altına alınması, sâri hastalık sebebi 
tecrit edilmesi, kanuni çalışma mükellefiyetinde 
bulunması halleri 3 aydan fazla sürerse iş ve
ren akdi feshedebilir. 

3 ay içinde ise feshedemez. Yalnız işçi sara
hatle yazıldığı üzere hastalığı, askerliği, tecridi 
iş verene haber vermekle mükelleftir. Aksi tak
dirde işçi bu haklarından istifade edemiyecektir.. 

Madde 14 : İşçinin mesuliyetini gösteren bu 
maddeye nazaran işçi akdin müddeti bitmeden 
iş yerini terketmesi, ihbar mükellefiyeti olan işte 
ihbar yapmıyarak gitmesi hallerinde iş verenin 
zarar ve ziyanını kendisi ödiyeceği gibi; 

Yeni iş veren olur veya iş veren olmasa bile 
işçiyi kandırıp iş yerini terke sebep olan olursa 
veyahut da bu hallerini bilerek iş yerine kabul 
eden olursa o dahi mesul tutulmuştur. 

Bu hükümle de devamlı işçi temini ve işçinin 
sık sık yer değiştirmemesi esasları kabul ve iş 
verenin ve iş yerinin durumu kurtarılmaya çalı
şılmıştır. 

Madde 15 : Bir iş akdinde âkıdlardan birisi 
akdin vukuundan sonra ve işe başlamadan diğer 
tarafın, akdin ihbarsız feshini mucip bir hare
ketine vâknf olursa akitten dönebilecektir. Bun
dan başka işe başlamaya mâni bir sebep de ha
dis olursa ve 15 gün işe başlanamıyacak durumda 
ise yine dönebilirler. Yalnız akittetn dönme key
fiyeti 5 gün zarfmda haber verilecektir. Bu hü
küm taraflar için tabiî olarak kabul edilmek 
lâzımdır. Çünki ellerinde olmıyan sebepleri ve 

göremedikleri fesih sebeplerini sonradan Öğre
nince zaten fesih hakları doğacaktır. 

Bunlara hukuki ıstılahlarda akitte, mâkudün 
aleyhte, şahıslarda hatalar denilir ki ıttıla ile 
akdi fesih hakkı sabit olur. Bu madde de mezkûr 
hukuki kaidenin neticelerindendir. 

Madde 16 : İş veren ihbar mühleti zarfında 
işçiye iş bulmak üzere ve iş saatleri içinde mü
nasip izin verecektir. Şüphesiz akit fesherilece-
ğiııe göre işçi iş atayacaktır. 

Yalnız bu müddet ayda 3 günden aşağı ol-
mıyacağma göre 3 ay için 9 gün demektir. 

İşçi bu mühleti isterse toptan kullanır. İster
se aylık ve isterse her gün (bir saatten fazla tu
tuyor) kullanır. Eğer toptan kullanmak isterse 
işi bırakacağı günlerden evvelki günlere tesa
düf ettirmeye ve iş verene de haber vermeye 
mecburdur. Çünkü son 9 gün iş yeri boş kala
caktır. İş veren yeni işçi alacaksa ona göre ha
zırlanması ve işinin arızaya uğramamsı lâzım
dır. Bu hüküm iş Knunu tadiline de mütenazır 
bir hükümdür. 

Madde 17 : Bu madde, işçinin, ister daha 
müddeti olsun isterse ihbar mecburiyeti bulunan 
bir akitte olsun, bunları beklemeksizin akdi fe
sih haklarını tanıyan sebepleri irae etmiştir. On
larda: 

1. iş akdinin mevzuu, işin yapılması, işçi
nin tahmin edemediği surette, işçinin hayatına 
tehlikeli olması, iş veren veya vekili veya diğer 
işçilerin bulaşıcı hastalık ile musap olup kendi
sine sirayeti de melhuz bulunması gibi sıhhi; 

2. iş verenin işçiyi akitte ve mevzuunda ya
nıltmış olması, işveren veya adamlarının işçinin 
veya ailesinin şeref ve haysiyet ve namusunu 
ilgilendiren kötü hareketleri, evinde yattığı iş 
verenin ahlâki durumlarının bozukluğu, iş ve
ren veya adamlarının isçi veva ailesine taarruz
ları, işçiyi âdaba aykırı hallere teşvikleri ve 
ücretlerini zmanında vermemek ve saire gibi 
ahlâki, 

3. iş yerinin bir haftadan fazla durdurul
ması veva isçinin tarafında bakılmaca muhtaç 
ailesi olan birisinin ölümü gibi muhtelif sebep
lerdir ki isçiye derhal fesih hakkım tanımıştır. 
Meşru ve mazeret halleridir. Bu fesihler hukuki 
neticeleri itibarivle taraflara ayrıca bir hak ta
lebi esasını teşkil etmezler. 

Madde 18 : Bu madde ise; is verene akdin 
müddetini ve ihbar mühletini beklemeksizin işi 

( S. Sayısı: 155 ) 



feshetmek hakkını tanımış ve aşağı yukarı işçi
ye verilen haklar iş verene de tanınmıştır. Bu
rada da iş verenin ve iş yerinin hakları göz önüne 
alınmış ve işçinin elinde olan veya olmıyan ve 
fakat işin aksamasına, icap ve intizmına uymı-
yan hareketlerden akdin feshi göz önüne alın
mış ve hüküm konmuştur. 

Madde 19 : 17 ve 18 nci maddelerdeki sebep
lere dayanarak fesih hakkını kullanmak süresi, 
mezkûr sebeplerden birisine ıttıla tarihinden 
itibaren 6 gündür. Bu müddet geçerse fesih -
edemez. Feshin haksız olduğu ve tazminat iddi
ası hakkı mahfuzdur. 

Madde 20 : İş yerinin, tarafların, iradesi dı
şında olağanüstü hallerde işlemez hale gelmesin
de akdin kendiliğinden kalakacağmı gösteren 
bu madde; müktesep "hakları mahfuz tutmuş ve 
felâketten sonra harap olan yerde asıl iş devam 
eder mahiyette kalıp bâzı ikinci derecedeki iş
ler tatile uğramış ise, işsiz kalanlara on beş gün 
daha işinin devamı sağlanmıştır. 

Şüphesiz iş yeri kalmıyan yerde müktesep 
haktan albşka bir şey istemek adalete uymaz. 
Bu sebeple infisah hükümler buraya dercedil-
miştir. 

Madde 21 : îş yerinin sahibinin değişmesi 
tarafların haklarını ihlâl etmiyecektir. Madde 
hükmü bunu göstermektedir. 

Madde 22 : Sosyal yardım esasını iş yerin
de ve akdinde, kabul eden iş verenin bu şartını 
yerine getirmekte sıhhi icaplara ve ahlâk kaide
lerini ve teamülleri göz önüne alarak ona göre 
yapması lüzumunu âmir bulunan bir hüküm
dür ki, iş verenin 'bu husustaki tedbirin önemi
ne işaret etmektedir. 

Şu hale göre o günkü aynı müesseselerde 
nizamnamelerle gösterilen ve tavsif edilen şe
killerde tesisatını yapmak ile görevli demek
tedir. 

Madde 23 : İş veren tarafından kendisine 
mesken tahsis edilmiş işçi; şayet akdi 17 nci 
maddenin II numaralı bendindeki kendisine ih-
foarsız fesih hakkı tanınmış sebeplerden birisiy
le feshederse, meskenin tahliyesini ihbar müd
deti sonunda yapabilir. 

Aksi olarak iş verenin ihbarsız feshi hakkı 
tanılan hususlarda da iş veren hemen çıkarabi
lir. 

Ancak işçinin nakli tehlikeli bir hastası ve
ya geibe kadın varsa bunların nakli mümkün 

hale gelinceye kadar çikartamâi. 
Böylece işçi lehine mâkul bir hüküm konul

muştur. 
Madde 24 : işçinin ölümü tabiî olarak ak

din infisahı demektir. Şu hale göre meskende 
oturanların çıkmaları için iki ay müddet veril
miştir. insani bir hareket olan bu hüküm yerin
de görülmüştür, iş veren arzu ederse fazla da 
bırakabilir. 

Madde 25 : işçi iş verenin yedieminidir. Bi^ 
naenaleyh işe ait alâtı ve malzemeyi iş veren 
gerek iş sonunda ve gerekse iş arasında istiye-
bilir. işçi de vermeye mecburdur. Bütün akit
ler gibi iş akdi de bu hususu umumi kaidelere 
tâbi tutulmuştur, işçi muhasip, veznedar veya
hut diğer bunlara benzer işler yapıyorsa za
manında ilgili olan defterler ve kayıtlara ba
kabilir ve hesabını o suretle verebilir. Bu da 
onun görevi icabmdandır. Madde vuzuhiyle 
hükmü dercetmiş bulunmaktadır. 

Madde 26 : Bu madde; işçi istediği takdirde 
iş veren kendisine çalıştığı işin nevi ile mahiyeti 
ve ne kadar müddet çalıştığına dair belge verme
ye mecburdur. 

Eğer kendisinin hal ve hareketini ve çalışma
nın ne halde olduğunu da ilâve etmesini isterse, 
işçinin sicilini verir. Şu kadar ki, işçinin işine 
mâni olacak doğru olmıyan malûmat ve işaret 
koyamaz. Aksi takdirde işçinin zarar ve ziyanını 
öder. işçi isterse îş veren hakkında dâva açar 
aynı zamanda zabıta marifetiyle tahkikat yap
tırır. Hattâ böyle bir işçiyi iş veren işe alır ve 
iş veren dahi işçi namına tahkikatı yaptırır ve 
eski iş verenden tazminat istiyebilir diyerek iş-
çnin umumi durumunu ele almış bir hükümdür. 

Madde 27 : iş veren de işçinin yedieminidir. 
O da, işçi gibi elindeki işçiye ait vesaik ve bel
geleri istek vukuunda derhal iade ile mükel
leftir. 

Madde 28 : Bu madde ehemmiyeti dolayı-
siyle üzerinde durulmuştur. Memleketimizde 
meslek ve sanat kollarının henüz kemaliyle iler
lemiş olmaması birçok mütehassıs ve genç
lerimizin mütaaddit iş yerlerinde çalışanlarını 
zaruri kılmakta ve güçlerinden istifadeyi ica-
bettirmektedir. Hükümet tasarısı çok tahditli 
gelmiş ise de Komisyonumuz bu maddeyi reali
telere ve mevcut hukuki mevzuatımıza, ekono
mik durumumuza ve hayat endeksine göre yu
muşatmıştır. Maddenin sarahati veçhile işçi, 
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iş verenin yaptığı iş nevinden olmama}*: şartiy-
le her işi yapabilecektir. Şüphesiz bı | ; iş ve
renle olan mukavelesi saatleri dışında olacaktır. 
taahhüdüne zarar vermiyecektir. Bundjan baş
ka yine iş verenin işinin nevinden olmamak 
şartiyle herhangi bir ticari işi kendi nam ve 
hesabına işletebileceği gibi başkasının nam ve 
hesabına da işletmekte zarar görülmemiştir. 

Hükümde daha ileri gidilerek : Eğer iş veren 
müsaade ederse aynı neviden işleri de yapma
sında mâni görülmemiştir. 

Şu hale nazaran fikir işçisine çalışma ala
nında ihtisasından daha fazla fayda vermesi 
yolu açık bırakıldığı gibi ilim ve fen adamla
rımızın mesleklerine daha iyi sarılmalarım ve 
serbest teşebbüslere atılmalarını sağlamış bulu
nacaktır. Madde ve hüküm bu suretle kabul 
edilmiştir. 

Madde 29 : Bu madde ücreti tâyin etmiştir. 
Ücrette para, mal ve her hangi bir menfaat ola
bilecektir. Taraflar tâyinde serbesttir. 

Madde 30 : Ücret; para ile tâyin edilmiş ise 
en geç ay sonunda ödenecektir. H^âfma muka
vele muteber değildir. Çünkü hem hesap cihet 
ve hem de işçinin müzayaka sebebiyle böylts bir 

hükmü kabul etmiş olabileceğinden çekin
mek lâzımdır. Ama aşağıda görüleceği veçhile 
ücreti kâra iştirak, komisyon ve menfaat gibi 
hususlarda mukavelede zaman tâyini caizdir. 
Egev sarahat bulunmazsa mahallî örfe, âdete 
bakılarak halledilecektir. Ana prensipi böylece 
kaimi ettikten sonra bu hüküm konmuştur. 

Madle 31 : İşe bağlı seyyahate çıkarılan ve
ya çıkan işçilere yol masrafları ve ikamet yev
miyeleri tabiî olarak hareketinden evvel iş ve
ren tarafından verilir. Bunlara aynı zamanda 
ücretinin tutarından bir miktar ödenek vermek
teki âdet bakidir. 

Şayet seyahati esnasında işi feshedilirse dö
nüş masrafı da gönderilir. Bu suretle mâdelete 
riayet edilmiş oacağmdan madde böylece kabul 
edilmiştir. 

Madde 32 : îşin hitamında işçi ücrötinin ta
ma miyle verileceğini âmir olan bir hükümdür. 

Madde 33 : Ücret tediyesinde işçiye hesap 
puslası verilmesi veya elindeki karneye işaret 
edilmesi hususunu göstermektedir. Bu muamele
lerde vergi ve resim yoktur. 

Madde 34 : îşçi ücretlerinden (60) liraya 
kadar olan ve işçide kalacak olan para borç 

için haciz edilemiyecektir. işçinin hükmen na
faka tahsis edilen bakmıya mecbur olduğu mik
tar hesaba dâhil değildir. Yani işçinin ücreti 
seksen lira olsa bunun yirmi lirası nafakaya 
tahsis edilse geriye kalan altmış İrasının esas 
ücretin seksen liradır diyerek o haciz edilemez. 
Bu hükümle işçinin ve ailesinin yaşama hakkı 
ve geçim hududu düşünülmüş Ve çok âdilâne 
bir hüküm vaz 'edilmiştir. 

İşçinin (60) lirayı devir ve temlik edeme
mesi de yerinde görülmüştür. Çünkü sırf hayat 
hakkını ve asgari geçim haddini kabul ettiği
miz bu miktar vatandaşın vatan evlâdı olarak 
camia içindeki vecibelerini yapabilmek ödevi 
için topluluğun yaşatmak hakkını kamu na
mına Devlet borçlu olmasındandır. O vatanda
şın bu parasına başkası haciz koyamıyorsa o 
miktara işçinin çoluk çocuğunun hakkı da hulul 
ettiğinden her ne sebep ve bahane ile olursa olsun 
devir ve temliki de doğru olmıyacağmdan yaşa
mak için ayrılan bu para her türlü haciz ve tem
liki tasarruftan menedilmekle işçiye ve vatan
daşa yaşamak hakkı temin edilmiş demektir. 
Hüküm böylece yerinde görülerek kabul edil
miştir. 

Madde 35 - İşçinin hastalığı, muvakkat as
kerliğe alınması, resmî müessesece temdidi gibi 
hallerinde iki ay ücreti verilecektir. Yalnız bu
nun devamı sırasında işin nihayet bulması, ak-
din daha evvel feshinin ihbarı gibi haller bu mad
en in tatbikma mesağ vermez, müddet bitince 
fesih vâki olur. 

Bir de hastalık ve saire gibi haller sebebiyle 
İşçi Sigortaları veya Emekli Sandığı gibi mües
seselerden para alıyorsa ücret de nazara alınabile
cektir. Zira esasen iş verenler namına bu mües
seseler ödenek verirken bir de ayrıca iş verenin 
ödenek vermesi sosyal prensip ve hukuka muva
fık düşmez. İşte madde bu cepheden ele alınmış 
bulunmaktadır. 

Madde 36 : İş akdinde ve ücret tâyininde 
kadın ve erkek diye bir cinsiyet farkının gözetil-
miyeceğini âmir bir hükümdür. 

Madde 37 : Ücrete istihkak için işçinin işe 
hazır bulunması kâfi görülmüştür. Umumi hü
kümlerde de böyledir. 

Madde 38 : Mazeretsiz işine gelmiyen işçi de 
o müddete ait ücreti istiyemez. Bu da tabiîdir. 

Madde 39 : Tasarının 29 ve 30 ncu maddele
rinde ücrette asıl olan para olduğuna göre ay 
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Sonunda, verilmesi lâzım olctagpı bir hükümle 
izah edilmişti. 

Bir > de ücretlerin komisyon, kâra iştirak ve 
her hangi bir menfaat sağlamak suretiyle olabile
ceği ve bu hususta tarafların serbestisi de işaret 
edilmişti. 

İşte bu madde ücretin komisyon şeklinde ka
bulüne dairdir. 

Komisyon ücrette asıl olan; her görülen işin 
neticesinden mukavele mucibince ücretini almak
tır. Bunda muhtelif şekiller vardır. 

Eğer Komisyon miktarı tâyin edilmiş ise işin 
bitmesiyle ücrete hak kesbedilir. 

Eğer miktar tâyin edilmemiş ise o işe ait ko
misyon'mahallî örf ve âdete göre alınır. 

Bir de işin delâlet eden işçi taraf nidan biti
rilmiş -olması meşrut olmıyabilir. O halde işe 
mutavassıt ve delâlet komisyona hak bahşeder. O 
da bir bölgede iş verene müşteri bulmak veyahut 
da tahsis edilmiş müşterilerle mutabakat hâsıl 
etmekledir. Bu alışverişte satışın tamamiyeti 
için komisyonla çalışan işçinin fiilî tamamlayıcı 
yardımı şart değildir. Yalnız komisyon alabilmek 
için satışın tamam olması şarttır. Çünkü komis
yon katî satış neticesi alınacaktır. 

Bundan başka bir de bölge temsilciliği sure
tiyle komisyon almak vardır ki, bu gibi mümessil
lerin, o bölgedeki alışverişte mutlaka tavassutu 
ve muameleyi intacı şart değildir. Bunlar bölge
sindeki alışverişin neticelerinden mutlaka ko
misyon alırlar. 

Madde 'bu muhtelif şekillerde komisyon al
mak suretiyle çalışan işçinin hukuki vaziyetini 
tâyin etmiş bulunması itibariyle yerinde görül
müştür. Ama bu mümessillik işlerinde başka 
türlü serbest mukaveleye mesağ vardır. Çünkü 
kanuna, ahlâka ve âdaba mugayir olmıyan akit
leri taraflar her vakit yapabileceklerinden 
madde hilâfına sözleşme yoksa kaydı konulmuş
tur. 

Madde 40 : Komisyon ücretine istihkakta 
prensip olarak alım ve satımın katî neticeye 
iktiran etmesi şarttır. Nitekim itirazlar, dâva
lar komisyon ücretinin verilmesini durdurur. 

Bu madde; alım satımda fiyat indirmesi vu-
ıkuunun işçi komisyonuna tesiri olacağı müta-
lâasiyle tarafların ve işin durumunu inceltmiş 
ve.fiyat indirmesi; ilânla, işin icalbı örf ve 
âctet iktizasiyle, işçinin sebebiyet vermesiyle 

vukuîbnlan haller4e komisyonun indirmemden 
sonra kalan satış üzerinden verileceğini tasrih 
etmiştir. 

Komisyon ücret hesabında üç ay sonra he
sap görülmesi meşruttur. Eğer iş uzun,zaman 
devam ediyorsa kazançla mütenasip aylrifc 
avans verilmesi faydalı. mülâtaa. edilmiştir. 

îş müddetten, evvel biterse derhal komisyon 
hesabı görülecektir. Bu da tabiî ;bir haldir. Bu 
madde ile de komisyon ücret hali tavzüh edil
miş olmakla kabul edilmiştir. 

Madde 41 : 29 ve 30 ncu maddelerde işçi
nin ücretinin, işten hâsıl olacak kâra bir nispet 
dairesinde iştirak şeklinde olabileceği izah edil
mişti. İşte bu iştirak; sözleşme dairesinde işin 
hitamında tanzim edilecek, katî bilançoda gös
terilen kâra göre tesbit ve iş vepen tarafından 
derhal işçiye verilecektir. 

Ama işçi işten çıkmış veya çıkarılmış ise, 
işinin devamı nazara alınarak münasip meblâğ 
verilecektir. 

İşçi kâra iştirak ücretimde, kân alâkalandı
ran evrakları görmek ve hesabatı tetkik etmek 
salâhiyeti kendiliğinden ve akdin icabından 
olarak almış olacağına göre «İlgili» evrakı ve 
muameleleri' tetkik edebilmesi lazımdır. Yoksa 
kâra iştirak tam olmaz, itibari olur. 

Tetkik salâhiyetini kaldırınca ise akdin in
fazına mâni hükmü vâzıı kanun koymuş olaca
ğından bu yetki böylece bırakılmıştır. 

Madde 42 : İşçiye ücret : Yapılan iş veya el
de edilecek randıman veyahut da tasarruf mik-
tariyle mütenasip olarak verilmesi meşrut ise 
bunların neticelerini işçiye bir hesapla iş veren 
bildirmek mecburiyetindedir. Ve ancak akdin 
tamamiyeti..bununla .mümkün olacağından hü
küm kabil edilmiştir. 

Madde 43 : işçiye akitte prim ve ikramiye 
verilmesi meşrut veyahut işin icabından ise ve 
bunların hesabına da vakit gelmeden işçi iş ye
rinden çıkmış veya çıkarılmış, olursa, bu ikra
miye ve ppimler, işçinin hizmet müddetine göre 
hesap edilerek verilecektir. Bu da yerinde bir 
hüküm görülmüş ve kabul edilmiştir. 

Madde 44 : İşçiye ödenen ücretlerin imzalı 
bir bordro veya vesikaya raptı ve beş sene mu
hafazası ve tef tişlerde iraesi mecburiyeti kapsı-
yan bu,madde umumi hükümlere.muvazi görül
müştür. 

(S. Say j t t :155 | 



Madde 45 : Çalışma jsamaniyle dinlenmeyi 
tasrih eden bir maddedir. 

Madde 46 : Her işte olduğu gibi çalışma 
müddetinin haftada kırk sekiz ve günde sekiz 
saat esasını koyan bu madde, Cumartesi saat 
13 de tatili lâzımgelen iş yerleriyle devamı zaru
ri olan iş yerlerinde bu kırk sekiz saatin günle
re ne suretle taksim edileceğini göstermiştir. 

Ancak bu iş yerlerinin işlerin nevi ve mahi
yetine ve iktisadi zaruret ve icaplarına göre tâ
yin ve iraesi müşkül olduğundan bir emir ve ta
mimle bir yıl zarfında bildirilmesi Bakanlık yet
kisine verilmek zaruretiyle kayıtlı olarak mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 47 : Bir iş yerinde iş verenin elinde 
olmıyan mücbir sebeplerle veya arızi hal vukuu 
ile umumi çalışma durduğu takdirde tekrar işe 
başlayınca iş verenin gayip olan saatlerini telâ-, 
fi için işçiyi fazla çalıştırmak hakkı tanınmak 
lâzımdır. Çünkü ücretleri tam vermiştir. Arıza
da olağanüstü sebeptendir. Malûm olduğu üze
re iş saatinin zaruri azalması hallerinde ücrette 
tenzilât yapılmaz. 

işte bu gibi hallerde işçinin istismar edil
memesi lâzımdır. Bu sebeple senede ancak 30 iş 
günü- içinde ve günde ancak bir saat fazla çalış
tırmak şartiyle kayıp olan saatlerin telâfisine 
hak tanınmıştır ki yılda 30 saat demektir. 

Ortalama kabul edilen bu hüküm yerinde te
lâkki edilmiştir. Çünkü daha fazla iş saati kay
beden bir müessese iş yerinin tatil mevkiinde 
kalmış demek olacaktır ki maddenin mesnedi bu 
cihetten kuvvetlidir. 

Keyfiyetin çalışma makamına bildirilmesi 
gayet tabiî ve zaruri görülerek hüküm ona göre 
ayarlanmıştır. 

Madde 48 : Çalışma saati tâyin edilmiş olmak
la beraber birçok hâdiseler fazla saatler çalış
mayı icabettirebilirler. Bu meyanda Devletin 
ekonomik durumu, zamanı olağanüstü halleri ve
ya böyle hallerin vukuu ihtimalleri, o iş yerinin 
işinin mahiyeti, sınai korunmak ve rekabet hal
leri ve daha birçok âmiller fazla istihsali, veya 
çok ihtiyacı karşılamak için daha çok çalışmayı 
icabettirebilir. İşte bu gibi hallerde iş yerinin 
fazla çalışmasına müsaade etmemek hata olacağı 
aşikârdır. 

Bu gibi hallerin tâyini 3008 sayılı iş Kanu
nunun 37 nci maddesine atfen mezkûr kanuna 
bırakılmıştır. Esasen îş Kanununun 37 nci mad

desine dayanılarak da Ö îtasım İ939 tarîîı vâ 
2/12245 sayılı 24 maddelik «fazla saatlerle ça
lışma nizamnamesi) diyen bir Tüzük yayınlan
mıştır. Esası 37 nci madde fazla çalışması mem
nu olan mahallerde bu hükmün uygulanamıya-
cağını da tasrih etmiş olmasına göre fazla çalışma 
yerleri ve fazla çalışılan saatler için verilecek 
fazla ücretleri tâyin etmiş bulunduğundan bura
ya yalnız umumi hüküm konmakla iktifa edil
miş ve madde kabul edilmiştir. 

Madde 49 : Bu madde üzerinde komisyonca 
tartışmalar yapılmış ve fikir işçisine senede üc
retli 15 gün (başka yerde çalışarak ücret alma
mak şartiyle) izin verilmesi muvafık düşeceği 
kabul edilmiştir. İtiraz eden saym üyeler; bu hak
kın diğer işçiye verilmemesi bir sosyal adalet
sizlik meydana getirir demişler ve maddenin 
kalkmasını istemişlerdir. 

(15) günlük izin keyfiyeti diğer milletler mev
zuatında kabul edilmiştir. Halbuki oralarda 
her iki işçi aynı kanun içinde olduğu halde be
den işçisine kabul edilmemiştir. Aynı zamanda 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtiyle yaptığımız 
50, 52 tavsiye ve sözleşmelerde bu izni kabul et
miş bulunuyoruz. 

Bunun başlıca sebeplerinden birisi de: Dev
let idaresinde vazife alan aynı meslek, sanat ve 
fen erbabı senede ücretli bir ay mezun oluyor. 
Halbuki çalışmalarını yeni ayarlamak . istediği
miz aynı ihtisas erbabı da umumi hizmetlerinde 
daha az faydalı olmadığı ve onların da camiada 
böyle bir hakka sahip olmaları aynı esbabı muci-
b'eye dayandığından kabulünde fayda mülâhaza 
edilmiş ve adaletsizlik varit görülmüştür.. El
verir ki dinlenme ve dinlendirmeyi temin edebil
mek için her hangi ücretli bir işte çalışmaması 
bir müeyyide olarak da ele alınmış ve bu suretle 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 50 : Bu madde; iş yerinin sıhhi, inzi
bati, idari ve sair hususlarını gösteren iş yönet
meliğin ne şekilde ve ne kadar müddet zarfında 
tanzim ve tasdik edileecğini ve tasdik edilmemesi 
hallerinde ne yapılacağım, değişiklikler vuku
unda yapılacak muameleyi, mahallî çalışma 
makamlariyle Bakanlığın tetkik ve tasdik ede
ceği yönetmelikleri ve müddetlerini ve riayeti 
lâzımgelen hususları birer birer açık olarak gös
termektedir. 

On kişiden aşağı yerlerde de bu yönetmelik
lerin tamamen veya kısmen uygulanmasını da 
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Bakanlığın takdir yetkisi verilmekte ve 3008 
sayılı İş Kanununun bu hususdaki hükümlerine 
mütenazır olarak tanzim edilmiş bulunmakta
dır. 

• Madde.51 : Gerekçesinde arzedildiği üzere 
bu madde; bu tasarının atıf tarikiyle -3008 sayılı 
Kanunun hangi fasıl ve maddelerinin tatbik edi
leceğini göstermektedir. Aynı hükümleri bu 
tasarıya almak hükümleri bir yerden diğer yere 
bir nakil olması itibariyle kanun tekniğine uy
madığından bu şekilde kabulü uygun bulun
muştur. 

Madde 52 : Hükümet tasarısının birinci mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları fikir işçileri
nin sigortaları hükmünü ihtiva ediyordu. Fık
raların yeri kanunda atıf sırasında olması mü
lâhaza edilerek buraya bir madde halinde daha 
açık hükümle yazılmıştır. 

Bu maddeye göre : Sigorta hükümleri 3008 
sayılı Kanunda olduğu gibi on ve daha ziyade 
fikir işçisi çalıştırılan iş yerinde uygulanacak
tır. Bu ana hükümdür. 

Fakat bir iş yerinde beden işçisiyle fikir iş
çisi yekûnu 10 ve daha ziyade olursa yine sigor
ta hükmü cari olacaktır. 

Bir de gerek fikir işçisi yekûnu on olmıyan 
ve gerek her ikisi yekûnu ona baliğ olmıyan ve 
fakat iş yerinin mahiyeti o mahal için dahi îş 
Kanununun veya bu kanunun uygulanmasını 
icabettirecek durumda görülen ve Bakanlar 
Kurulu karariyle uygulama lâzımgelen yerler
de de sigorta hükümleri cari olacaktır. 

Bu husustaki kânunlarda maddede gösteril
miştir. Şüphesiz Emekli Sandığında ilgisi olan
lar bu hükümler dışında bırakılmıştır ve mad
de böylece kabul edilmiştir. 

Madde 53 : Kanunun tatbikmda pek çok olan 
meslek ve iş kollarına göre uygulama şart 
ve usullerinin tüzüklerle tavzihi ve iraesi tat
bikat bakımından kolaylık vereceği düşünülmüş 
ve bu hüküm konulmuştur. 

Bu tüzükler bir mecburiyet değil lüzumunda 
çıkarılacaktır. 

Madde 54 : Bu tasarının kapsadığı iş veren

lerle işçiler de sendika kurabileceklerdir. An
cak riayet edecekleri kanun hükümleri 5018 sa
yılı Sendikalar Kanunu olduğundan oraya atıf 
yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Madde 55 : Bu kanunun kapsamına giren 
hükümlere riayetsizlik halinde taraflara teyec-
cün edecek cezai mesuliyeti göstermesi itibariy
le ka'bul edilmiştir. 

Madde 56 : Bu madde ise hükümlerine mu
halefet edilecek maddelerin kapsadığı hükmün 
ehemmiyet ve derecesine göre Cezaların en aşa
ğı haddini göstermiş ve suçla cezalar arasında 
madelet gözetilmiş olduğu ka'bul edilmiştir. 

Madde 57, 58 : Bu maddeler kanunun meri
yeti hükümlerini ihtiva etmeleri itibariyle ay
nen kabul edilmiş, 

Ve Ko misyonumuz Hükümet tasarısını bu 
lbaşlık ve maddeler ve hükümleri değişiklik ve 
ilâve ve tavzihleriyle ka'bul etmiş olduğundan 
incelemeleriyle daha iyi hükümleri bulacak ve 
muvafık gördüğü takdimde tasarıyı ka'bul ve 
kanunlaştıracak olan Büyük Millet Meclisine 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz ve tak
dim kılınır. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Erzurum Denizli 
Ş. Koçak H. Oral 

Kâtip 
İstanbul Ankara Burdur 

A. R. Arı M. Aksoley Dr. 31. Ş. Korkut 
İstanbul Kars 

Dr. N. Fakaçelli Dr. E. Oktay 
Manisa Tokad 

Dr. M. N. Otaman M. özden 
Urfa Yozgad 

H. Oral 49 ncu maddedeki iş-
îmzada bulunmadı çilere senede 15 gün 

ücretli izin verilmesine 
muhalifim 
K. Erbek 

Zonguldak Zonguldak 
/. Erg ener #. Koçer 
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özel Teşebbüs Müstahdemleri hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — İş verenlerle müstahdemler 
arasındaki münasebetlerde bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

Müstahdem sayısı on kişiden az olan iş yer
lerinde çalıştırılan müstahdemlere 3008 sayılı 
Kâiıunun sigortalara mütaallik hükümlerinin tat
biki Bakanlar Kurulunca tesbit olnan tarihler
den başlar. 

Bu kanunun sigorta hakkındaki hükümleri
nin uygulandığı iş yerlerinde işçi olarak çalışan 
kimseler hakkında dâhi işçi Sigortaları hüküm
lerinin hak ve vecibeleri cari olur. 

MADDE 2. — Bir iş akdiyle her hangi bir iş ve
renin işinde çalışan ve 3008 sayılı îş Kanunu- I 
nun işçi tarifi dışında kalan aşağıda yazılı vasıf- I 
l an haiz kimseler bu kanıma göre müstahdem sa
yılır. 

a) Her türlü sanayi ve maden işletmelerin
deki ticari hizmetlerde veya ticari mahiyette ol
mıyan idari hizmetlerle teknik hizmetlerde çalı
şanlar; 

b) İş verenin nam ve hesabına seyyar tica
ret memuru, mümessil veya ajan gibi sıfatlarla 
çalışanlar; 

c) Resmî veya hususi teşebbüsler yahut ser 
best meslek erbabı tarafından işletilen ticaretha
ne, büro, idarehane, muayenehane, mağaza, dük
kân gibi ticari mahiyette olan veya olmıyan kâr 
gayesi güden veya gütmiyen aşağıda yazılı işler
le her türlü benzerlerinde çalışanlar; 

1. Banka ve her türlü kredi müesseseleriyle 
tasarruf, ikraz ve tekaüt sandıklarında, 

2. Her türlü sigorta, şirket ve müessesele
rinde, 

3. Piyango, büro ve gişelerinde; 
4. Gazetelerin ve dergilerin hazırlama, ya

zı, idare ve büro işleriyle istihbarat büro ve 
ajanslarında, 

5. Avukatların ve noterlerin bürolarında; 
6. Doktor muayenehanelerinde; 
7. Mühendis, dekoratör, desinatör ve ben

zerleri nezdinde; 
8. Her türlü depolarda; 
9. Simsarlar nezdinde; 
10. Her türlü şirket, tesis ve dernek gibi | 

(S, Saya 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Fikir işleri Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İş verenlerle çalıştırdıkları 
fikir işçileri arasındaki münasebetlerde bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bir iş akdiyle her hangi bil
iş verenin işinde çalışan ve 3008 rayılı îş Kanu
nunun işçi tarifi dışında kalan fikirce çalışma
sı bedence çalışmasına üstün olan aşağıda yazı
lı vasıfları haiz kimseler, bu Kanuna göre fikir 
işçisi sayılır. 

a) Her türlü sanayi ve maden işletmelerin
deki ticari hizmetlerde veya ticari mahiyette ol
mıyan idari hizmetlerle teknik hizmetlerde çalı
şanlar ; 

b) tş verenin nam ve hesabına gezici tica
ret memuru, mümessil veya ajan gibi sıfatlarla 
çalışanlar; 

c) Resmî veya hususi teşebbüsler yahut 
serbest meslek erbabı tarafından işletilen tica
rethane, büro, idarehane, muayenehane, mağa
za dükkân gibi ticari mahiyette olan veya ol
mıyan kâr gayesi güden veya gütmiyen aşağıda 
yazılı işlerle her türlü benzerlerinde şalışanlar; 

1. Banka ve her türlü kredi müesseseleriyle 
tasarruf, ikraz ve emeklilik sandıklarında, 

2. Her türlü sigorta, şirket ve müessesele
rinde, 

3. Piyango, büro ve gişelerinde, 
4. Gazetelerin ve dergilerin hazırlama, 

yazı, idare ve büro işleriyle istihbarat büro ve 
ajanslarında, 

5. Avukatların ve noterlerin bürolarında, 
6. Doktor muayenehanelerinde, 
7. Mühendis, dekoratör, dessinatör ve ben

zerleri nezdinde, 
8. Her türlü depolarda, 
9. Simsarlar nezdinde, 
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tüzel kişilerin emrindeki işlerde; 
11. Tiyatro, sinema, gazino, çalgılı yerler, 

bar ve dansingler gibi mahallerde; 
12. Hastane, muhtelif tedavi müesseseleriy

le eczane ve lâboratuvar gibi yerlerde; 
13. özel okullarla kütüphanelerde ve güzel 

sanatlara ait işlerde; 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı şekilde 
müstahdem çalıştıran iş verenler Çalışma Ba
kanlığınca tesbit ve ilân olunacak malûmatı ih
tiva eden bir beyannameyi anılan Bakanlığın 
ilânı tarihinden veya böyle bir müstahdemi ça
lıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay 
içinde ilgili bölge Çalışma Müdürlüklerine ver
meye mecburdurlar. 

MADDE 4. — Genel, özel ve katma bütçeler
le belediye bütçelerinden idare olunan veya mü-
tedavil sermaye ile işletilen idare ve müesseseler
de memurin kanunlarına ve diğer mevzuat hü
kümlerine göre memur ve müstahdem sıfatiyle 
çalışan kimseler hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 3659 sayılı Kanuna tâbi olup da 
yukarki fıkranın şümulü dışında kalan her tür
lü müessese ve teşekküllerde çalışanlar hakkın
da, mezkûr kanunda sarahat bulunmıyan hal
lerde bu kanun hükümleri uygulanır. 3612 ve 
3460 sayılı kanunların hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 5. — 3008 sayılı İş Kanununun uy
gulanmadığı tarım, orman, deniz ve hava işlerin
de çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygu
lanamaz. 

MADDE 6. — Bu kanunda zikrolunan «İh
bar» veya «Tebliğ» lerin alâkadar kimseye imza 
mukabilinde yapılması şarttır. İhbar veya tebli
ğin muhatabı bunu kabul etmezse keyfiyet o yer
de zabıt varakası ile tesbit edilir. 

MADDE 7. — Muayyen müddeti bir sene ve
ya daha fazla olan iş akitlerinin yazı ile muka
veleye bağlanması mecburidir. 

Ça. K. 

10. Her türlü şirket, tesis ve dernek gibi 
tüze] kişilerin emrindeki işlerde, 

11. Tiyatro, sinema, gazino, çalgılı yerler, 
bar ve dansingler gibi mahallerde, 

12. Hastane, muhtelif tedavi müesseseleriy
le eczahane ve lâboratuvar gibi yerlerde, 

13. özel okullarla kütüphanelerde ve güzel 
sanatlara ait işlerde, 

14. Ticaret, sanayi odalariyle birlikleri ve 
Ticaret Odası ile ticaret ve zahire borsaları gi
bi müesseselerde, 

15. Armatörlerle hava nakliyat şirketleri
nin bürolarında ve karadaki iş yerlerinde, 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı şekilde iş
çi çalıştıran iş verenler Çalışma Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunacak malûmatı ihtiva eden 
bir beyannameyi anılan Bakanlığın ilânı tari
hinden veya böy'e bir işçi çalıştırmaya başla
dıkları tarihten itibaren bir ay içinde ilgili Böl
ge Çalışma müdürlüklerine vermeye mecburdur
lar. 

MADDE 4. — Genel, özel ve Katma bütçe
lerle Belediye bütçelerinden idare olunan veya 
mütedavil sermaye ile işletilen idare ve müesse
selerde Memurin kanunlarına ve diğer mevzuat 
hükümlerine göre memur ve müstahdem sıfa
tiyle çalışan kimseler hakkında bu kanun hü
kümleri uygulanmaz. 3659 sayılı Kanuna tâbi 
olup da yukarıki fıkranın şümulü dışında ka
lan her türlü müessese ve teşekküllerde çalışan
lar hakkında, mezkûr kanunda sarahat bulun
mıyan hallerde bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — İş Kanunu ile tadillerinin uy
gulanmadığı tarım, orman, deniz ve hava işlerin
de çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

MADDE 6. —• Bu kanunda zikrolunan «ih
bar» veya «tebliğ» lerin alâkadar kimseye im
za mukabilinde yapılması şarttır. İhbar veya 
tebliğin muhatabı bunu kabul etmezse keyfiyet 
o yerde tutanakla tesbit edilir. 

MADDE 7. — Belli süresi bir yıl veya daha 
fazla olan iş akitlerinin yazı ile mukaveleye 
bağlanması mecburidir. 
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Yazılı mukavelelerde, iş verenin ve işçinin 
isim ve hüviyetleri, yapılacak iş ve iş yerinin 
mevkii, verilecek ücret miktarı ve mukavelenin 
süresi ile iki tarafın mutabık kalacakları hususi 
şartlar açıkça yazılmak lâzımdır. 

Hü. 

Yazılı mukavelelerde iş verenin ve müstah-
.emin isim ve hüviyetleri, yapılacak iş ve iş vere-
in mevkii, verilecek ücret miktarı ve mukavele-

.in müddeti ile iki tarafın mutabık kalacakları 
ıususi şartlar sarahatle yazılmak lâzımdır. 

MADDE 8. — Müddeti muayyen olmıyan ve-
ra müddeti muayyen olmakla beraber bir sene-
en eksik bulunan iş akitleri yazı ile mukaveleye 
lağlanmıyabilir. Bu takdirde, iş veren, müstah-
em her ne zaman isterse kendisine yukarki 

maddede yazılı hususları gösteren ve imzasını 
:aşıyan bir vesika vermekle mükelleftir. 

MADDE 9. — Tecrübe müddeti, iş akdi sıra
mda, müstahdemlerden her biriyle serbestçe tâ-
;rin edilir. Bu müddet müstahdemin işe başladığı 
günden itibaren cereyan etmek üzere üç ayı ge
lemez. 

Tecrübe müddetleri içinde taraflar iki hafta 
îvvel ihbarda bulunmak şartiyle akdi tazminat
ız olarak ayın birinci ve pnaltıcı günü feshede-
silir. 

Müstahdemin çalıştığı müddete ait ücret hak-
ıı mahfuzdur. 

MADDE 10. — Gerekli masrafların kendisi 
;arafmdan ödenmiyeceği tasrih edilmeksizin iş ve
renin veya vekili tarafından yapılan davete icabet 
den müstahdem, akit yapılsın veya yapılmasın, 
ra yüzden ihtiyar ettiği masrafları iş verenden iş
eyebilir. 

MADDE 11. — Müstahdemin işe başlıyacağı 
arih akdin zaruri şartlarından birisi olarak sa
nlı şekilde mukavelede belirtilmiş bulunmakta 
ken müstahdem tâyin olunan tarihte işe başla
mazsa iş veren ihbara lüzum kalmadan akdi der-
al feshetmek hakkına maliktir. 

Mukavelede böyle bir şart mevcut değilse, 
müstahdem ancak ağır sebeplerin mevcudiyeti 
.ıalinde 15 günlük bir müdletle mukayyet ol
mak üzere işe başlamakta gecikebilir. 

MADDE 12. —• Müddeti muayyen olmıyan iş 
kitlerinin iş veren veya müstahdem tarafın

dan iş bitmezden önce feshedilmesi için diğer 
arafa ihbarda bulunmak serttir. 

ihbar mühleti üç tam ayı ihtiva eder. 

MADDE 8. — Süresi belli olmıyan veya 
belli olmakla beraber bir yıldan eksik bulunan 
iş akitleri yazı ile mukaveleye bağlanmıyabilir. 
Bu takdirde, iş veren, işçi her ne zaman is
terse kendisine yukarıki maddede yazılı husus
ları gösteren ve imzasını taşıyan bir vesika ver
mekle mükelleftir. 

MADDE 9. — Tecrübe süresi, iş akdi sıra
sında, işçilerden her biriyle serbestçe tâyin edi
lir. Bu süre işçinin işe girdiği günden itibaren 
başlamak üzere üç ayı geçemez. 

Tecrübe süreleri içinde taraflar iki hafta 
evvel ihbarda bulunmak şartiyle akdi tazminat
sız olarak ayın birinci ve on altıncı günü feshe
debilir. 

İşçinin çalıştığı süreye ait ücret hakkı mah
fuzdur. 

MADDE 10. — Gerekli masrafların kendisi 
tarafından ödenmiyeceği tasrih edilmeksizin iş 
veren veya vekili tarafından yapılan davete 
icabet eden işçi, akit yapılsın veya yapılmasın, 
bu yüzden ihtiyar ettiği masrafları iş verenden 
istiyebilir. 

MADDE 11. — İşçi işe başlıyacağı tarihi ak
din zaruri şartlarından birisi olarak sarih şe
kilde akitte belirtilmiş bulunmakta iken tâyin 
olunan tarihte işe başlamazsa iş veren ihbara lü
zum kalmaden akdi derhal feshetmek hakkına 
maliktir. 

Akitte böyle bir şart mevcut değilse, işçi an
cak meşru sebeplerin mevcudiyeti halinde 48 
saat içinde haber vermek şartiyle 15 günlük bir 
süre ile mukayyet olmak üzere işe başlamakta 
gecikebilir. 

MADDE 12. — Süresi belli olmıyan iş akit-
leriıiin iş veren veya işçi tarafından iş bitmez
den önce feshedilmesi için diğer tarafa ihbarda 
bulunmak şarttır. 

İhbar süresi üç tam ayı ihtiva eder. 
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İhbarın en geç, mühletin cereyana başlaması
na takaddüm eden ayın son gününde yapılmış 
olması lâzımdır. Mühlet, her halüşartta, üçün
cü ayın son günü hitama erer. 

Bu mühletler asgari olup mukavele ile artı
rılabilir. 

îhbar şartına riayet etmiyen taraf, yukarda 
yazılı mühlete ait ücretin tutariyle beraber ay
rıca işin mahiyetine göre miktarı hâkim- tara
fından takdir edilecek bir tazminat dahi ödeme
ye mecburdur. 

Müstahdemin sendikaya üye olması, mümes
sillik ödevinin icaplarını yapması, şikâyet mer
cilerine baş vurması gibi sebeplerle işinden çı
kartılması hallerinde ve genel olarak fesih 
hakkının kötüye kullanıldığını gösterir diğer 
durumlarda ayrıca ihbar mühletine ait ücretin 
üç misli tutarı tazminat olarak verilir . 

tş akdinin iş veren tarafından bu madde veya 
18 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre ve 
müstahdem tarafından ise 17 nci maddenin 1 ve 
2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya asker
lik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde, beş 
seneden fazla olan her bir tam iş senesi için 
ayrıca 15 günük ücret tutarında tazminat dahi 
verilir.ı 

Müstahdemlerin kıdemleri iş akdinin devam 
etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı iş verenin foir veya 
mütaaddit iş yerlerinde çalıştıkları müddetler 
nazara alınarak hesaplanır. 

tş yerinin devir veya intikali yahut diğer 
'bir suretle bir iş verenden 'başka bir iş verene 
geçmesi halinde müstahdemin kıdemi iş yerin
deki hizmetleri yekıınu üzerinden hesaplanır 
ve bu kıdeme ait tazminatın ödenmesinden iş 
akdinin fes'hi zamanındaki iş veren sorumludur. 
Ancak bu sorumluluk mukavele ile yeni ir ve
rene devrolunabilir. Aynı kıdem müddeti' için 
bir defadan fazla tazminat ödenmez. 

MADDE 13. — Müstahdem izinli veya has
ta iken, muvazzaf askerlik hizmeti dışında ta
lim, manevra maksadiyle silâh altına alınma 
veya her hangi bir kanuni çalışma mükellefiye
ti dolayısiyle işinden ayrılmış iken yahut da 
resmî sağlık teşkilâtı tarafından tecrit ve mü-

îhbarm en geç, önelin işlemiye başlamasın 
dan önceki ayın son gününde yapılmış ©lmas: 
lâzımdır, önel her hal ve şartta, üçüncü aym sor 
günü sona erer. 

Bu öneller asgari olup mukavele ile ar t ın la 
bilir. 

İhbar şartına riayet etmiyen taraf, yukarda 
yazılı önele ait ücretin tutariyle beraber ayrıç 
işin mahiyetine göre miktarı yargıç tarafındar 
takdir edilecek bir tazminat dahi ödemeye mecr 
burdur. 

İşçinin sendikaya üye olması, temsilcilik 
ödevinin icaplarını yapması, şikâyet mercileri
ne baş vurması gibi sebeplerle işinden çıkartıl
ması hallerinde ve genel olarak fesih hakkımr 
kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlar
da ayrıca ihbar devresine ait ücretin üç misi* 
tu tan tazminat olarak verilir. 

İş akdinin i,ş veren tarafmd-an bu maddeye 
veya 18 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına gö
re ve işçi tarafından ise 17 nci maddenin I v 
II numaralı fıkralarına dayanılarak veya as
kerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde, 
3 yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başla
dığından itibaerfn her bir tam iş yılı için 1£ 
günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilir 

İşçilerin kıdemleri iş akdinin devam etmi 
veya fasılaJarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaad
dit iş yerlerinde çalıştırdıkları süreler nazara 
alınarak hesaplanır. 

İş yerinin devir veya intikali yahut diğer 
bir suretle bir iş verenden başka bir iş verene 
geçmesi halinde işçinin kıdemi iş yerindeki hiz
metleri yekûnu üzerinden hesaplanır. Kıdem 
tazminatı ise bu intikal devresindeki iş verene 
aittir. İş yeri intikal ile beraber devam ettiğ* 
takdirde ve hilâfına hüküm olmadıkça kıdem 
tazminatı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem 
süresi için bir defadan fazla tazminat öden
mez. 

MADDDE 13. — İşçi izinli veya hasta iken, 
muvazzaf askerlik hizmeti dışında talim, ma
nevra maksadiyle silâh altına alınmış veya her
hangi bir kanuni çalışma mükellefiyeti dolayı
siyle idinden ayrılmış iken yahut da resmî sağ
lık teşkilâtı tarafından tecrit ve müşahede al-
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şalhede altına alınması dolayısiyle işine devam 
edememekte iken iş veren, müstahdeme akdi 
feshedemez. 

Ancak 'hastalık haliyle tecrit ve müşahede 
altına alınmak yüzünden işe devam edememe 
vaziyeti üç aydan fazla sürdüğü takdirde yu-
kardaki hüküm uygulanmaz. 

Müstahdem hastalanır, işinden meni ve tec
rit olunur veya silâh altına alınırsa iş vereni 
keyfiyetten derhal haberdar etmekle mükellef
tir. Bu mükellefiyeti yerine getirmiyen müs
tahdem 1 nei fıkra ile kendisine bahşedilen 
haklardan istifade edemez. 

MADDE 14. — Müddeti muayyen olan ve
ya olmıyan iş akdiyle bir iş verenin işine gir
miş olan müstahdem, akit müddetinin bitmesin
den önce yahut ihbar mühletine riayet etmek
sizin işini bırakıp başka bir iş verenin işine gi
rerse, a'kdin bu suretle ihlâlinden dolayı eski 
iş verenin zarar ve ziyanından müstahdemin 
mesuliyeti yanında, ayrıca yeni iş veren dahi, 
hâkimin takdir edeceği derecede mesuldür, şu 
şartla ki : 

1. Müstahdemin bu hareketine, yeni işine 
•girdiği iş veren saik olmuş ise, 

2. Yeni iş veren müstahdemin bu hareketini 
bile lüle onu işine almışsa, 

3. Yeni iş veren müstahdemin böyle bir ha-
. .rokette bulunduğunu öğrendikten sonra dahi onu 
çalıştırmakta devam ederse, 

MADDE 15. — İş veren veya müstahdem, ih
bar mühletini beklemeksizin kendilerine iş akdi
ni feshetmek salâhiyetini veren bir sebebi akdin 
inikadından sonra Öğrendikleri takdirde akdin 
tatbikına başlamadan akitten dönebilir.. 

iş verenin kusurundan veya iş vereni ilgilen
diren bir hâdiseden dolayı işe başlaması 15 gün
den fazla geciken müstahdem akitten dönebilir. 

Akitten dönen taraf keyfiyeti, mucip sebep
lerle ıttıla tarihinden itibaren 5 gün içinde di
ğer tarafa haber verir. 

MADDE 16. — İhbar mühleti esnasında iş 
veren, müstahdeme yeni bir iş bulması için lü
zumlu olan arama zamanını iş saatleri içinde te
min etmeye mecburdur. 

Bu yeni iş arama izninin müddeti ayda 3 
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tına alınması dolayısiyle işine devam edememek
te iken iş veren, işçi ile olan akdi feshedemez. 

Ancak hastalık haliyle tecrit va müşahede al
tına alınmak yüzünden işe devam edememe va
ziyeti üç aydan fazla sürdüğü takdirde yukar-
daki hüküm uygulanmaz* 

işçi hastalanır, işinden meni ve tecrit olunur 
veya silâh altına alınırsa iş verene durumu bil
dirmekle ödevlidir. Bunu yerine getirmiyen işçi 
1 nei fıkra ile kendisine tanınan haklardan fay
dalanamaz. 

MADDE 14. - - Süresi belli olan veya olmı
yan iş akdiyle bir iş verenin işine girmiş olan 
işçi, akit süresinin bitmesinden önce yahut ihbar 
süresine riayet etmeksizin işini bırakıp başka 
bir iş verenin işine girerse, akdin bu suretle ih
lâlinden dolayı eski iş verenin zarar ve ziyanın
dan işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni iş 
veren dahi, hâkimin takdir edeceği derecede so
rumludur. Şu şartla k i : 

1. işçiyi işini terke sebep olmuş ise, 
2. Yeni iş veren işçinin bu hareketini bile 

bile onu işine almışsa, 
3. Yeni iş veren işçinin böyle bir hare

kette bulunduğunu öğrendikten sonra dahi onu 
çalıştırmakta devam ederse, 

MADDE "15. — İş veren veya işçi, ihbar öne
lini beklemeksizin kendilerine iş akdini feshet
mek salâhiyetini veren bir sebebi akdin inika
dından sonra öğrendikleri takdirde akdin tat
bikına başlanmadan akitten dönebilir. : 

İş verenin kusurundan veya iş vereni ilgilen
diren bir hâdiseden dolayı işe başlaması 15 gün
den fazla geciken işçi akitten dönebilir. 

Akitten dönen taraf keyfiyeti, mucip sebep
leriyle ıttıla, tarihinden itibaren 5 gün içinde 
diğer tarafa haber verir. 

MADDE 16. —• İhbar mühleti esnasında iş 
veren, işçiye yeni bir iş bulması için lüzumlu 
olan aramaı zamanını iş saatleri içinde temin et-
miye mecburdur. 

Bu yeni iş arama izninin süresi ayda 3 gün-
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günden az olamaz. 

MADDE 17. — Müddeti muayyen olsun veya 
olmasın, her türlü iş akitlerinde müstahdem aşa
ğıda sayılı hallerde, dilerse, akdi müddetin hita
mından evvel veya ihbar mühletini beklemeksizin 
derhal feshetmek hakkını haizdir. 

I. - Silıhi sebepler şunlardır : 
a) İş akdinin mevzuu olan işin yapılması, 

mukavelenin akdi sırasında tahmin edilemiyen 
bir sebep dolay isiyle müstahdemin sıhhat veya 
hayatı için tehlikeli olursa, 

b) Müstahdemin daimî surette yakından ve
ya doğrudan doğruya temasta bulunduğu iş ve
ren veya vekili yahut başka bir müstahdem veya 
işçi, müzmin bulaşıcı veya istikrah verici bir 
hastalığa musap olursa. 

II. - Ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uy-
mıyan haller şunlar ve benzerleridir. 

a) îş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar ve
ya şartlar göstermek yahut hakikate uygun ol-

mıyan malûmat vermek veya beyanatta bulun
mak gibi hallerle iş veren müstahdemi yanıl
tırsa, 

b) İş veren veya vekili; müstahdemin ve
ya ailesi efradından birinin şeref ve namusuna 
halel getirecek veya ahlâkını ifsad edecek ma
hiyette sözler sarfeder veya hakaretlerde bulu
nursa yahut da müstahdemin mafevki mevkiin
de bulunan kimseler tarafından yapılan bu gibi 
muamelelere karşı müsamaha gösterirse, 

e) Müstahdem, iş verenin veya vekilinin 
evinde ikamet ettiği takdirde bunların yaşayış 
tarzları umumi ahlâk bakımından düzgün ol
mazsa, 

ç) İş veren veya vekili müstahdeme veya 
ailesi efradından birine karşı tecavüz veya teh
ditte bulunursa, yahut müstahdemin veya ailesi 
efradından birini kanuna mugayir bir harekete 
teşvik, tahrik veya sevkederse. Yahut müstah
deme veya ailesi efradından birine karşı hapis
le cezalandırılan bir mç irtikâp eylerse, 
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den az olamaz. İşçi tarafından istendiği takdirde 
iş arama izin günleri birleştirilerek arasız kul
lanılabilir. Ancak işçi İznini toplu olarak kullan
mak isterse işi bırakacağı günden evvelki gün
lere tesadüf ettirmek ve iş verene haber vermek 
mecburiyetindedir. 

MADDE 17. — Süresi belli olsun veya olma
sın, her türlü iş akitlerinde işçi aşağıda sayılı 
hallerde, dilerse, akdi sürenin bitiminden evvel 
veya ihbar önelini beklemeksizin derhal feshet
mek hakkını haizdir. 

I - Sıhhi sebepler; 
a) İş akdinin mevzuu olan işin yapılması, 

mukavelenin akdi sırasında tahmin edilemiyen 
bir sebep dolayısiyle işçinin sıhhat veya hayatı 
için tehlikeli olursa, 

b) İşçinin daimî surette yakından veya doğ
rudan doğruya temasta bulunduğu iş veren veya 
vekili yahut başka bir fikir işçisi veya işçi, müz
min, bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa 
tutulmuş olursa. 

II - Ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uy-
mıyan haller ve benzerleri, 

a) İş akdi 3rapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya 
şartlar göstermek yahut hakikate uygun olmıyan 
malûmat vermek veya beyanatta bulunmak gibi 
hallerle iş veren işçiyi yanıltırsa, 

b) İş veren veya vekili; işçinin veya ailesi 
efradından birinin şeref ve namusuna halel geti
recek veya ahlâkını ifsat edecek mahiyette söz
ler sarfeder veya hareketlerde bulunursa yahut 
da işçinin mafevki mevkiinde bulunan kimseler 
tarafından yapılan bu gibi muamelelere karşı 
müsamaha gösterirse, 

e) İşçi, iş verenin veya vekilinin evinde 
ikamet ettiği takdirde bunların yaşayış tarzları 
umumi ahlâk bakımından düzgün olmazsa, 

ç) İş veren veya vekili işçiye veya ailesi ef
radından birine karşı tecavüz veya tehditte bu
lunursa; yahut işçinnin veya ailesi efradından 
birini kanuna mugayir bir harekete teşvik, tahrik 
veya sevkederse, yahut işçiye veya ailesi efradın
dan birine karşı hapisle cezalandırılan bir suç, 
irtikâp eylerse, 

d) İş veren veya işçinin mafevki mevkiinde 
bulunan kimseler, işin idaresinde, kanun veya 
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d) iş veren veya müstahdemin mafevki 
mevkiinde bulunan kimseler, işin idaresinde, 
kanım veya umumi âdaba mugayir fiil ve hare
ketlerde bulunurlarsa yahut da müstahdemi bu 
gibi, fiillere teşvik ederlerse, 

e) İş veren akdin esaslı şartlarına riayet 
etmez veya müstahdemin ücreti kanun ahkâmı 
veyahut da iş akdi şartları mucibince hesap ve
ya tediye edilmezse. 

f) Ücret, yapılan iş miktarı üzerinden tedi
ye edilmek mukarrer olup da iş veren tarafın
dan müstahdeme yapabileceği miktardan az iş 
verilir ve başka bir gün fazla bir işle bu eksik 
telâfi edilmezse yahut iş şartları esaslı bir tarz
da tebdil, tadil edilir veya tatbik edilmezse (Mu
kavelede bu fıkradaki haller hakkında başka 
türlü kayıt bulunmamak şartiyle). 

ITI - Müteferrik sebepler : 
a) Müstahdemin çalıştığı iş yerinde işin bvr 

haftadan fazla müddetle tatil edilmesini, mıı^ip 
esbabı mücbire hadis olursa, 

•b) Müstahdem, ailesinden birinin ölümü 
veya silâh altına alınması dolayısiyle ölenin ve
ya silâh altına armanın ailesine kanunen mua
venet ile mükellef ise, 

MADDE 18. — Müddeti muayyen olsun ve
ya olmasın, her türlü iş akitlerinde, iş veren 
aşağıda yazılı hallerde, dilerse, akdi müddetin 
'hitamından evvel veya ihbar mühletini bekle
meksizin derhal feshetmek hakkını haizdir : 

I - Sıhhi sebepler şunlardır : 
a) Hastalık veya kaza dolayısiyle müstah

demin işine devam etmesi iki aydan fazla- sü
rerse, (Hastalıık veya kazanın müstahdem tara
fından kasten tevlit edilmemiş olması şartiyle), 

fo) Müstahdemin müzmin bulaşıcı veya is
tikrah verici bir hastalığa musap olduğu anlaşı
lırsa (Bu gibi hastalıklarda müstahdemin iki 
aylık ücret hakkı mahfuzdur). 

Müstahdemin kusurundan ileri gelen hasta
lıklar ve arızalar aşağıda yazılı II işaretli fık
ranın (e) bendindeki devamsızlık hükümlerine 
tâbidir. 

işbu sıhhi sebepler için iş mukavelesinde iş 
veren tarafından müstahdemin lehine olmak 
üzere yukarda anılan hükümlerden daha müsa
it şartlar tesbiti caizdir, 

22 — 
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umumi âdaba mugayir fiil ve hareketlerde bulu 
ıurla^sa yahut da işçiyi bu gibi fiillere teşvil 

ederlerse, 
e) îş veren akdin esaslı şartlarına riaye 

etmez veya işçinin ücreti kanun ahkâmı veya 
hut da iş akdi şartları mucibince hesap veya te 
diye edilmezse, 

f) ücret, yapılan iş miktarı üzerinden tedi 
yo edilmek mukarrer olup da iş veren tarafın 
dau işçiye yapabileceği miktardan az iş verili 
vo başka bir gün fazla bir işle bu eksik telâf 
edilmezse yahut iş şartları esaslı bir tarzda tel
di!, tadil edilir veya tatbik edilmezse (mukave 
ledo bu fıkradaki haller hakkında başka türlı 
kayıt bulunmamak şartiyle). 

III - Müteferrik sebepler : 
a) işçinin çalıştığı iş yerinde işin bir haf 

tadan fazla süre ile durdurulmasını gerektim 
mücbir sebepler ortaya çıkarsa, 

b) işçi, ailesinden birinin ölümü veya si 
lâh altına alınması dolayısiyle ölenin veya silâ 
altına alınanın ailesine kanunen yardım ile ödev 
îi ise. 

MADDE 18. — Süresi belli olsun veya olma 
>*,m, her türlü iş akitlerinde, iş veren aşağıd 
yazılı hallerde, dilerse, akdi süresinin bitimin 
den evvel veya ihbar önelini beklemeksizin der 
hal feshetmk hakkını haizdir. 

I - Sıhhî sbepler : 
a) Hastalık veya kaza dolayısiyle işçiniı 

işine devam etmemesi iki aydan fazla sürerse 
(hastalık veya kazanm işçi tarafından kasteı 
tevlit edilmemiş olması şartiyle), 

b) işçinin müzmin bulaşıcı veya istikra! 
ver'.ci bir hastalığa tutulduğu anlaşılırsa (bı 
gibi hastalıklar da işçinin iki aylık ücret hakk 
mahfuzdu.!). 

işçinin kastından ileri gelen hastalıklar v; 
ârr/alar a.şağıda yazılı I I işaretli fıkranın (es 

bendindeki devamsızlık hükümlerine tâbidir. 
işbu sıhhî sebepler için mukavelesinde i 

veren tarafından işçinin lehine olmak üzere yu 
karda anılan hükümlerden daha müsait şartla; 
t es I iti caizdir, 
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II - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymı- , 
-an haller şunlar ve benzerleridir : 

a) îş akdi yapıldığı sırada bu akdin esas-
noktalarmdan birine mütaallik vasıflar veya 

ırtlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
.aiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uy-
•un olmıyan malûmat vermek veya beyanatta I 
ulunmak gibi hallerle müstahdem iş vereni j 
anıltırsa, | 

ib) Müstahdem iş verenin veya vekilinin | 
ıhut bunların aileleri efradından birinin şe- j 
sf ve namusuna halel getirecek veya ahlâkını ) 
:sad edecek mahiyette sözler serfeder veya 
ıreketlerde bulunursa, 

c) Müstahdem, iş verenin veya vekilinin j 
7İnde ikamet ettiği takdirde yaşayış tarzı o i 
/in âdap ve erkânına uygun veya umumi ah- i 
Ik bakımından düzgün olmazsa, 

ç) Müstahdem iş verene veya vekiline ya-
iit bunların aileleri efradından birine veya-
ıt iş verenin diğer bir işçisine karşı tecavüz ve-
ı tehditte bulunursa, yahut iş yerine sarhoş I 
arak gelir veya alkollü içki getirirse, 

d) Müstahdem iş verenin emniyetini suiisti-
al etmek, hırsızlıkta bulunmak, iş verenin mes-
ikî sırlarını ifşa eylemek gibi sadakate uymı-
,n hareketlerde bulunursa yahut üç günden 

*zla hapisle cezalandırılan ve cezası tecil •edü-
iyen bir suç işlerse, 

e) Müstahdem, iş verenden izin almaksızın 
.ya meşru bir sebebe istinat etmeksizin ardı ar
ına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhan-

bir tatil gününü yahut bir ayda ceman üç iş 
ünü işine devam etmezse; iş yerinin iç yönetme
di veya iş akdinin şartları gereğince yapmakla I 
ükellef bulunduğu ödevleri ifadan kendisine 
„kı ihtara rağmen imtina ederse, 

f) Müstahdem, kendi kastı veya ağır bir 
mali yüzünden işin emniyetini tehlikeye düşü-
.rse iş verenin malı olan veya malı olmayıp da 
ianeti altında bulunan makinaları, tesisatı ve-
, sair eşya ve maddeleri on günlük ücretinin 
tariyle ödenemiyecek derecede hasara uğratırsa, 

g) Müstahdem, iş verenin muvafakati olmak
sın kendi şahsına ait bir teşebbüsü idare eder 
,hut ta kendi nam ve hesabma veya diğer bir | 
nse nam ve hesabına çalışmakta bulunduğu 
n mevzuuna dair muamelât ifa eylerse, I 

Ça. K. 

II - Ahlâk ve hüsüniyet kaidelerine uymıyan 
haller ve benzerleri : 

a) îş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı 
noktalarından birine mütaallik vasıflar veya 
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları 
haiz olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uy
gun oTmıyan malûmat vermek veya beyanatta 
bulunmak gibi hallerle işçi iş vereni yanıltırsa, 

b) îşçi iş verenin veya vekilinin yahut bun
lardan aileleri efradından birinin şeref ve na
musuna halel getirecek veya ahlâkını ifsat ede
cek mahiyette sözler sarfeder veya hareketlerle 
bulunursa, 

c) îşçi, iş verenin veya vekilinin evinde 
ikamet ettiği takdirde yaşayış tarzı o evin âdap 
ve erkânına uygun veya umumi ahlâk bakımın
dan düzgün olmazsa, 

ç) işçi iş verene veya vekiline yahut bun
ların aileleri fertlerinden birine karşı tecavüz 
veya tehditte bulunursa, yahut iş yerine sarhoş 
alarak gelir veya alkollü içki getirirse, 

d) îşçi iş verenin emniyetini suiistimal et
mek, hırsızlıkta bulunmak gibi yüz kızartıcı suç
lardan birisiyle cezalandırılır ve cezası da tecil 
edilmezse, 

e) îşçi, iş verenden izin almaksızın veya 
meşru bir sebebe istinat etmeksizin ardı ardına 
iki gün veya bir ay içinde iki lefa her hangi 
bir tatil gününü yahut bir ayda ceman üç iş gü
nü işine devam etmezse; iş yerinin iç yönetme
liği veya iş akdinin şartları gereğince yapmakla 
mükellef bulunduğu ölevleri ifadan kendisine 
yazı ile yapılan ihtara rağmen imtina ederse, 

f) îşçi, kendi kasdı veya ağır bir ihmali yü
zünden iş verenin malı olan veya malı olmayıp 
da emaneti altında bulunan makineleri, tesisatı 
veya sair eşya ve maddeleri on günlük ücretinin 
tutariyle ödenemiyecek derecede hasara uğratırsa 
veya işin emniyetini tehlikeye düşürürse, 

g) îşçi bu kanunun 28 nci maddesine aykı
rı hareket ederse, 

h) îşçi görmekte olduğu işi ifa etmek hak
kım kaybederse, 
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h) Müstahdem, görmekte alduğu işi ifa et
mek hakkını kaybederse, 

MADDE 19, — 17 ve 18 nei maddeler muci
bince ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uymı-
yan haller dolay isiyle müstahdem veya iş veren 
için tanınmış olan akdi derhal feshetmek salâhi
yeti, iki taraftan her hangi birinin bu kabîl ha
reketlerde bulunduğuna diğer taraf'm ıttıla hâ
sıl ettiği günden itibaren altı iş günü geçtikten 
sonra kullanılamaz. 

îşbu hallerden dolayı müstahdemin, yahut 
iş verenin iş akdini yukarki fkranın mühleti 
içinde derhal feshetmesi takdirinde, diğer taraf 
ayrıca tazminat istiyebilir. 

MADDE 20. — Yangın, su baskını ve benze
ri âfetler dolay isiyle müstahdemin çalıştır İması 
imkânları kalmazsa böyle bir halin vukuu tari
hinden itibaren 15 gün müddetle iş akitleri de
vam eder. Bu müddetin hitamında, iş veren ihbar 
müddetini beklemeksizin akdi bozabilir. Müs
tahdemin bu 15 günlük müddete ait ücreti ya
rım olarak verilir. 

MADDE 21. — İş akdi devam etmekte iken 
iş veren değişirse akit meriyette kalır. Taraf
larca akdin feshi istendiği takdirde bu kanunun 
feshin ihbarına mütaallik hükümleri uygulanır. 

Yeni iş veren tarafından işine son verilen 
müstahdem müessesenin sahip değiştirmesi sebe
biyle iş akdinin feshedilmesinden doğan zarar
ların tazminini eski iş verenden talep edebilir. 

îş yerinin sahip değiştirmesi üzerine müs
tahdemin iş akdi feshedilmese dahi yeni iş ve
renin şahsiyle ilgili mühim sebepler yahut da 
iş şartlarına yeni iş veren tarafından yapılan 
ehemmiyetli değişiklikler dolay isiyle akit müs
tahdem tarafından feshedilse dahi bu yüzden 
mâruz kalacağı zararları müstahdem eski iş ve
renden İstiyebilir. 

XADDE 22. — Müstlıdemlerine yemek ve 
mesken temin etmek usulünü kabul eden iş ve
ren bu hususların karşılanmasını ahlâk kaide
lerine ve teamüllere uygun şekilde sağlamaya 
mecburdur. 

Ça. K. 

MADDE 19. — 17 ve 18 nci maddeler muci
bince ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uymı-
yan haller dol ayısiyle işçi veya iş veren için ta
nınmış olan akdi derhal feshetmek salâhiyeti, iki 
taraftan her hangi birinin bu kabîl hareketler
de bulunduğuna diğer tarafın ıttıla hâsıl ettiği 
günden itibaren altı iş günü geçtikten sonra 
kullanılamaz. 

îşbu hallerden dolayı işçinin yahut iş vere
nin iş akdini yukarıki fıkranın önel içinde der
hal feshetmesi takdirinde, haklı taraf ayrıca 
tazminat istiyebilir. 

MADDE 20. — Yangın, su baskını, yer sar
sıntısı gibi âfetler dolayısiyle işçi çalıştırması 
imkânı kalmıyaıı iş yerlerinde akit infisaha uğ
rar. Taraflar infisah tarihinden itibaren, mük
tesep haklar mahfuz kalmak şartiyle, birbir
lerinden ayrıca bir hak isteğinde bulunamaz
lar. Ancak iş yerinin işler vaziyette kalması 
ve bâzı kısımlarında işlerin durması yüzünden 
bir kısım işçiler işlerinden mahrum kaldıkları 
takdirde bu işçilerin 15 gün süre ile iş akit
leri devam eder. 

MADDE 21. — îş akdi devam etmekte iken 
iş veren değişirse akit yürürlükte kalır. Taraf
larca akdin feshi istendiği takdirde bu kanunun 
feshin ihbarına mütaallik hükümleri uygulanır. 

MADDE 22. — İşçilerine yemek ve mesken 
temin etmek usulünü kabul eden iş veren bu hu
susların karşılanmasını sıhhi icaplara, ahlâk kai
delerine ve teamüllere uygun şekilde sağlamaya 
mecburdur. 
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Hilâfına sözleşme olmadığı takdirde mesken 
veya diğer ayni menf atlerin paraca tutarı vasa
ti kira veya fiyat miktarlarına göre hesaplanır. 

MADDE 23. — Kendisine mesken tahsis edil
miş bulunan müstahdem iş akdinin feshi usulü
ne uygun olarak tekemmül ettiği tarihte bu mes
keni terketmek mecburiyetindedir. 

Akit, müstahdem tarafından bu kanunun 17 
nci maddesinin I I numaralı bendinde tasrih 
edilmiş bulunan sebepler dolayısiyle feshedil
miş ise müstahdem bu kanunda bahsi geçen umu
mi ihbar mühleti zarfında meskende ikamet 
hakkını muhafaza eder. 

tş veren, akdi, bu kanun gereğince, müdde
tin hitamından evvel veya ihbar mühletini bek
lemeksizin derhal feshettiği takdirde, müstah
demin ailesinde hasta kimseler veya gebe ka
dınlar mevcut bulunmakta ise bunların nakille
ri sıhhatleri için bir tehlike teşkil ettiği müd
detçe boşaltma mecburiyeti geri bırakılır. 

MADDE 24. — Müstahdemin ölümü halinde, 
iş veren; iş akdi gereğince müstahdemin ikame
tine tahsis ettiği meskenin iki ay zarfında boşal
tılarak teslimini isteyebilir. 

MADDE 25. — Müstahdem, kendisine teslim 
edilmiş bulunan eşya ve malzeme ve her türlü 
iş vasıtalarını ve işe ait evrak ve belgeleri ve 
muhafazasına memur olduğu diğer şeyleri, işi 
bırakırken, iş verene iade eder. 

tş veren müstahdeme tevdi etmiş olduğu eşya
yı, hizmet süresi esnasında dahi istemeye ve bun
ları tetkik etmeye ve ettirmeye yetkilidir. 

Müstahdem, hesap vermeye mecbur olduğu 
hallerde, bu hesap verme keyfiyetiyle ilgili ev
rak ve belgeleri tetkik etmeyi ve muhasebe def
terlerinden malûmat almayı istiyebilir. 

MADDE 26. —İşinden her hangi bir suretle 
ayrılan müstahdeme, iş veren tarafından işin 
nev'ini, mahiyet ve müddetini gösteren bir şaha
detname verilir. Bu şahadetnameye, müstahdem 
isterse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının 
ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. Bu şahadetna
meler üzerine müstahdemin yeni bir işe girme
sine zarar iras edecek mahiyette işaretler konul
ması veya meşruhat verilmesi memnudur. 

Müstahdemin istediği şahadetnameyi vermek-

26 — 
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MADDE 23. — Kendisine mesken tahsis edil
miş bulunan işçi iş akdinin feshi usulüne uygun 
olarak tekemmül ettiği tarihte bu meskeni terket
mek mecburiyetindedir. 

Akit, işçi tarafından bu kanunun 17 nci mad
desinin 11 numaralı bendinde tasrîh edilmiş bu
lunan sebepler dolayısiyle feshedilmiş ise işçi 
bu kanunda bahsi geçen umumi ihbar öneli zar
fında meskende ikamet hakkını muhafaza eder. 

iş veren, akdi, bu kanun gereğince, sürenin 
bitmesinden evvel veya ihbar mühletini bekle
meksizin derhal feshettiği takdirde, işçinin 
ailesinde hasta kimseler veya gebe kadınlar mevr 
cut bulunmakta ise bunların nakilleri sıhhatleri 
için bîr tehlike teşkil ettiği sürece boşaltma mec
buriyeti geri bırakılır. 

MADDE 24. — işçinin ölümü halinde, iş 
veren; iş akdi gereğince işçinin ikametine tahsis 
ettiği meskenin iki ay zarfında boşaltılarak tesli
mini istiyebilir. 

MADDE 25(. — İşçi, kendisine teslim edilmiş 
bulunan işe ait eşya ve malzeme ve her türlü 
iş vasıtalarını ve evrak ve belgeleri ve muhafaza
sına memur olduğu diğer şeyleri işi bırakırken, 
iş verene iade eder. 

İş veren işçiye tevdi etmiş olduğu eşyayı, 
hizmet süresi esnasında dahi istemeye ve bunları 
tetkik etmeye ve ettirmeye yetkilidir. 

İşçi, hesap vermeye mecbur olduğu hallerde, 
bu hesap verme keyfiyetiyle ilgili evrak ve bel
geleri tetkik etmeyi ve muhasebe defterlerinden 
malûmat almayı istiyebilir. 

MADDE 26. — işinden herhangi bir suretle 
ayrılan işçi, iş veren tarafından işin nev'ini, 
mahiyet ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu 
belgeye, işçi isterse kendisinin hal ve hareketiyle 
çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır 
ve bu belgeler üzerine işçinin yeni bir işe girme
sine zararı dokunacak mahiyette doğru olmıyan 
işaretler konulması veya meşruhat verilmesi 
memnudur. 

işçinin istediği belgeyi vermekten iş veren im-
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ten iş veren imtina ederse veyahut şahadetna
meye müstahdem hakkında doğru olmıyan yazılar 
yazarsa, müstahdemin yahut yeni işine girdiği 
diğer bir iş verenin müracaatı üzerine, mahallî 
zabıta tarafından yapılacak tahkikatın neticesini 
gösteren bir rapor müstahdeme veya yeni iş ve
rene verilir. Zabıta tahkikatının bir haftada bi
tirilmesi lâzımdır. 

Devlet, vilâyet ve belediyelere ait iş yerlerin
den çıkan müstahdemlere şahadetname verilmek
ten imtina edilmesi yahut şahadetnameye doğru 
»lmıyan yazılar yazılması halinde tahkikat icrası 
için ancak bu iş yerlerinin bağlı oldukları ma
kamlara müracaat edilir. 

Şahadetnamenin vaktinde verilmemesi veya
hut şahadetnamede doğru olmıyan yazılar bulun
ması sebebiyle mutazarrır olan müstahdem veya
hut bu müstahdemi işine alan yeni iş veren eski 
iş verenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

MADDE 27. — îş veren, müstahdeme ait 
olup da nezdinde bulunan bütün vesaik ve bel
geleri, müstahdemin talebi üzerine, derhal ken
disine iade etmiye mecburdur. 

MADDE 28. — îş verenin rızası olmadan, 
müstahdemin kendisine ait bir teşebbüsü idare 
etmesi memnudur, bundan başka müstahdemin 
iş verenin rızası olmaksızın kendi nam ve hesa
bına veya diğer bir kimsenin nam ve hesabına, 
çalışmakta bulunduğu işin mevzuuna dair mu
amelât ifa edemez. 

MADDE 29. — Bu kanuna göre ücret, iş ak
di gereğince müstahdeme yapılacak ödemeler
dir. Komisyon, kâra iştirak, nakdî veya ayni 
bir menfaat dahi ücret sayılır. 

MADDE 30. — Para ile ödenmesi şart edi
len maktu ücretler en geç ay sonunda tedavülü 
mecburi para ile ödenir. Bu hususta daha uzun 
ödeme fasılaları te'sbit eden sözleşme hüküm
leri muteber değildir. 

MADDE 31. — îş akdinin carî olduğu müd
det içinde, müstahdemin iş icabı olarak yapa
cağı seyahata ait yol parasiyle ikamete ait 

( S . Sa; 
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tina ederse veyahut belgeye işçi hakkında doğ
ru olmıyan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni 
işine girdiği diğer bir iş verenin müracaatı üze
rine, mahallî zabıta tarafından yapılacak soruş
turmanın neticesini gösteren bîr rapor işçiye 
veya yeni iş verene verilir. Zabıta soruşturma
sının bir haftada bitirilmesi lâzımdır. 

Devlet, vilâyet ve belediyelere ait iş yerle
rinden çıkan işçilere belge verilmekten îmtina 
edilmesi yahut belgeye doğru olmıyan; yazılar ya
zılması halinde soruşturma yapılması için ancak 
bu iş yerlerinin bağlı oldukları makamlara mü
racaat edilir. 

Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede 
doğru olmıyan yazılar bulunması sebebiyle zarar 
gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan yeni iş 
veren eski iş verenden zarar ve ziyan istiyebilir. 

MADDE 27. — îş veren, işçiye ait olu» da 
yanında bulunan bütün vesikaları ve belgeleri, 
işçinin isteği üzerine, derhal kendisine iale et
meye mecburdur. 

MADDE 28. — iş verenin rızası olmadan, iş
çi kendisine ait aynı neviden bir teşebbüsü idare 
edemez. Bundan başka işçi iş verenin rızası ol
maksızın kendi nam ve hesabına veya diğer bir 
kimsenin nam ve hesabına çalışmakta bulunduğu 
işin mevzuuna dair ticari muameleler de yapa
maz. 

MADDE 29. — Bu kanuna göre ücret, iş ak
di gereğince işçiye yapılacak ödemelerdir. Ko
misyon, kâra iştirak, nakdî veya ayni bir menfa
at sağlanma ve ödenmesi de ücret sayılır. 

MADDE 30. — Para ile ödenmesi şarta bağ
lanan maktu ücretler en geç ay sonunda tedavü
lü mecburi para ile ödenir. Bu hususta daha uzun 
ödeme fasılaları tesbit eden sözleşme hükümleri 
muteber değildir. Ancak taraflar, komisyon, kâra 
iştirak nakdî veya ayni menfaatler sağlanması ve 
ödenmesi şeklinde kararlaştırılacak ücretlerin 
ödeme zamanlarını mukavele ile tâyin ederler. 

MADDE 31. — îş akdinin cari olduğu süre 
içinde, işçinin iş icabı olarak yapacağı seyahate 
ait yol parasiyle ikamete ait masrafları karşıla-
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masrafları karşılamaya yetecek para seyahatten 
evvel kendisine verilir. 

Yuikarıki fıkrada yazılı yol parasiyle ika
met masraflarından başka aylık ücretinin mu
ayyen bir nispeti dâhilinde müstahdeme öde
nek verilmesine dair olan teamül veya mukave
le hükümleri mahfuzdur. 

Seyahat sırasında iş akdinin iş veren tara
fından feshi halinde müstahdemin ikametgâhı
na dönmesi için zaruri masrafları iş veren tara
fından ayrıca ödenir. 

MADDE 32. — iş akdinin feshinde veya 
işin hitamında müstahdem ücretlerinin derhal 
tam olarak ödenmesi mecburidir. 

MADDE 33. — î§ veren, her tediyede müs
tahdeme ücret hesabını gösterir bir pusla ver
meye veya müstahdemin yanında bulunan bu
na ait deftere bu hesapları kaydetmeye mec
burdur. Bu muameleler her türlü resimden mu
aftır. 

MADDE 34. — Müstahdem ücretlerinin ay
da 60 liraya kadar olanının haciz veya başkası
na devir ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası müstahdemin üze
rine düşen aile fertlerine tahsis edilen meblâğ
lar yukardaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz. 

MADDE 35. — Müstahdemin, kendisi tara
fından kasten tevlit edilmemiş olmak şartiyle bir 
hastalığa tutulması veya kazaya uğraması, mu
vazzaf askerlik hizmeti dışında olarak talim 
ve manevra maksadiyle silâh altına alınması, 
resmî sağlık teşkilâtı tarafından tecrit ve mü
şahedeye konulması, sebebiyle isine devam 
edememesi hallerinde iki ay müddetle tam üc
ret almaya hakkı vardır. » 

îki aylık süre içinde -akit müddetinin sona 
ermesi, akdin mevzuunu teşkil eden işin niha
yet bulması yahut da yukarda yazılı olan halle
rin vukuundan evvel akdin feshinin ihbar edil
miş bulunm-ası takdirinde birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Yukarda yazılı hallerde müstahdemin Ha
zineden veya İşçi Sigortaları idaresinden yahut 
da'hususi "kanunlarla kurulmuş bulunan emekli 
sandıklarından alacağı ücret ve ödenek tutarı-
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mıya yetecek para seyahatten evvel kendisine ve
rilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı yol parasiyle ikâmet 
masraflarından başka aylık ücretinin belli bir 
nispeti dâhilinde işçiye ödenek verilmesine dair 
olan teamül veya mukavele hükümleri mahfuz
dur. 

Seyahat sırasında iş akdinin iş veren tarafın
dan feshi halinde işçinin ikametgâhına dönmesi 
için zaruri masrafları iş veren tarafından ayrıcaa 
Ödenir. 

MADDE 32. — iş akdinin feshinde veya işin 
bitiminde işçi ücretlerinin derhal tam olarak 
ödenmesi mecburidir. 

MADDE 33. — iş veren, her tediyede işçiye 
ücret hesabını gösterir bir pusla vermiye veya 
işçinin yanında bulunan buna ait deftere bu he
sapları kaydetmiye mecburdur. Bu muameleler 
her türlü resimden muaftır. 

MADDE 34. — işçi ücretlerinin ayda 60 li
raya kadar olanının haciz veya başkasına dev T 
ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası işçinin üzerine dü
şen aile fertlerine tahsis edilen meblâğlar yukar
daki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz. 

MADDE 35. — işçinin, kendisi tarafından 
kasten tevlit edilmemiş olmak şartiyle bir has
talığa tutulması veya kazaya uğraması, muvaz
zaf askerlik hizmeti dışında olarak talim ve ma
nevra maksadiyle silâh altına alınması, resmî 
sağlık teşkilâtı tarafından tecrit ve müşahede
ye konulması, sebebiyle işine devam edememesi 
hallerinde iki ay süre ile tam ücret almaya hak
kı vardır. 

iki aylık zaman içinde akit süresinin sona 
ermesi, akdin mevzuunu teşkil eden işin niha
yet bulması yahut da yukarda yazılı olan halle
rin vukuundan evvel akdin feshinin ihbar edil
miş bulunmasa takdirinde birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Yukarda yazılı hallerde işçinin Hazineden 
veya işçi Sigortaları idaresinden'yahut da hu
susi kanunlarla kurulmuş bulunan Emekli san
dıklarından alacağı ücret ve ödenek tutarını 
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nı iş veren yapacağı ödemelerden tenzil edebi
lir. 

MADDE 36. — Bir iş yerinde aynı mahiyet
te işlerde ve eşit verimle çalış-an kadın ve er
kek müstahdemlere sadece cinsiyet ayrılığı 
sebebiyle farklı ücret verilmez. 

Hakem Kurullarınca iş uyuşmazlıklarının 
karara bağlanmasında bu esas göz önünde bu
lundurulur. 

MADDE 37. — Mücbir sebeplere dayanmak
sızın iş yeri çalıştırılmadığı veya müstahdem işe 
amade olduğu halde kendisine iş verilmediği 
takdirde ücretleri tam olarak ödenir. 

MADDE 38. — Hilâfına mukavele mevcut 
değilse, haklı bir sebep bulunmaksızın işine gel-
miyen müstahdem, devam etmediği müddetlere 
ait ücretleri talep edemez. 

MADDE 39. — 1. Müstahdem tarafından 
neticelendirilmiş veya temin edilmiş işler için 
bir komisyon veya münasip bir karşılık verilme
si kararlaştırılmış ise iş veren, bir sözleşmede 
hilafı tasrih edilmedikçe, müstahdemin çalıştığı 
iş kolunda ve iş verenin bulunduğu mahalde ca1-
ri örf ve âdete uygun surette komisyon veya 
bir karşılık vermeye mecburdur. 

2. Komisyonla çalışan müstahdem, sözleşme 
müddeti içinde yardımı olmaksızın iş verenle 
kendisine tahsis veya kendisi tarafından temin 
edilen müşteriler arasında neticelendirilmiş işler 
üzerinde de komisyon hakkını haizdir. 

3. Hilafı sözleşilmiş olmadıkça, muayyen bir 
bölgede mümessillik yapmak üzere çalışan müs
tahdem, bu bölgedeki hizmetinin devamı müdde-
tince, doğrudan doğruya yardımı olmaksızın ne
ticelendirilen işlerden de komisyon alır. 

MADDE 40. — 1. Hizmetli hilafı sözleşil
miş olmadıkça, satış, teslim ve işe mütaallik hu
susların iş veren tarafından muntazaman icrası 
ve diğer tarafın muhik bir itiraz yapmaksızın 
bunu kabulü, diğer işlerde ise işlerin usulü da
iresinde neticelendirllmesi tarihinden itibaren 
komisyona hak kazanır. 

2. Komisyonun hesabında, tesbit edilen umu
mi esaslara veya meslekî taamüllere göre iş ve-
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iş veren yapacağı ödemelerden indirebilir. 

MADDE 36. — Bir iş yerinde aynı mahiyet
te işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek 
işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı 
ücret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının 
karara bağlanmasında da esas göz önünde bu
lundurulur. 

MADDE 37. — Mücbir sebeplere dayanmak
sızın iş yeri çalıştırılmadığı veya işçi işe amade 
olduğu halde kendisine iş verilmediği takdirde 
ücretleri tam olarak ödenir. 

MADDE 38. — Hilâfına mukavele mevcut 
değilse, haklı bir sebep bulunmaksızın işine 
gelmiyen işçi, devam etmediği süreye ait ücret
leri talep edemez. 

MADDE 39. —• îşçi tarafından neticelendiril
miş veya temin edilmiş işler için bir komisyon 
veya münasip bir karşılık verilmesi kararlaştı
rılmış ise, iş veren, bir sözleşmede hilafı tasrih 
edilmedikçe, işçinin çalıştığı \ş kolunda iş vere
nin bulunduğu mahalde cari örf ve âdete uy
gun surette komisyon veya bir karşılık vermi-
ye mecburdur. 

Komisyonla çalışan işçi, iş verenle sözleşme 
süresi içinde kendisinin yardımı olmasa dahi 
kendisine tahsis veya kendisi tarafından temin 
edilen müşterilerle iş verenlerin neticelendir
dikleri işlerden dolayı da komisyon almak hak
kını haizdir. 

Hilafı sözleşilmiş olmadıkça, belli bir bölge
de mümessillik yapmak üzere çalışan işçi, bu 
bölgedeki hizmetinin devamı süresince doğru
dan doğruya yardımı olmaksızın neticelendiri
len işlerden de komisyon alır. 

MADDE 40. — îşçi, hilâfına sözleşme olma
dıkça, iş verenle müşteri arasındaki alım ve sa
tımın her türlü muamelesi tekemmül ettikten 
sonra komisyon almaya hak kazanır. Satışa iti
raz edlidiği takdirde bu itirazın neticesi bek
lenir. 

Komisyonun hesabında ancak aşağıda gös
terilen hallerdeki fiyat indirmeleri nazara alı
nır ; 
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ren tarafından kabul edilen fiyat indirmeleri ha
ricindeki fiyat indirmeleri nazara alınmaz. Hiz
metlinin bizzat fiyat tenziline sebebiyet vermesi 
halinde de hüküm böyledir. 

3. Hilafı sözleşilmiş olmadıkça komisyon 
üzerinden her üç ayda bir hesap görülür. Komis
yon hesabının bir aydan fazla bir fasıla ile gö
rülmesi halinde, hizmetliye kazanılmış komis
yonla mütenasip aylık avans verilir. Komisyon 
hesabının görülmesinden önce iş biterse birinci 
fıkraya göre hizmetli işin bitmesi tarihine kadar 
ki komisyona hak kazanır. Muntazaman yerine 
getirilecek hizmetler için sözleşme aktedilmiş ol
ması halinde bu hizmetler için sözleşme aktedil
miş olması halinde bu hizmetlere ait komisyonlar 
her bir hizmetin sonundan itibaren üçer aylık 
müddetler zarfında komisyon hesabı görülür. 

MADDE 41. —• Sözleşme gereğince, işlerin 
bir kısmı veya tamamı üzerinden kâra muayyen 
nispette iştirak derpiş edilmişse başkaca şart bu
lunmadığı takdirde blânçoda gösterilen kârın 
miktarı iştirake esas tutulur. îş veren senelik 
blânçonun kesinleşmesinden sonra müstahdemle
rin kâr hissesini hemen ödemiye mecburdur. 

îş bir şene tamamlanmadan sona erdiği tak
dirde, işin fiilen devamı müddetiyle mütenasip 
olan meblâğ hizmetiyle ödenir. 

Müstahdem kendisine ödenen kâr hissesinin 
mukavele şartlarına uygun olup olmadığını öğ
renmek üzere ilgili hesapların kendisine gösteril
mesini istiyebilir. 

MADDE 42. — Ücret, yapılan iş veya elde 
edilecek randıman yahut tahakkuk ettirilecek 
tasarruf üzerinden muayyen bir yüzde hesabiyle 
verilmekte ise, ücretin tesviyesi sırasında, iş ve
ren yapılan iş, randıman ve tasarruf miktarlarını 
gösteren hesap suretlerini müstahdeme vermiye 
mecburdur. 

MADDE 43. — Müstahdemin, muayyen za
manlar zarfında muntazaman ödenmesi şart edi
len prim ve ikramiyeye istihkak kesbettiği haller
de, bu hakkın ödenmesi gerektiği tarihten önce 
işe fasıla verilmişse, istihkakı çalışma müddetine 
tekabül eden miktar üzerinden hesaplanır. 

MADDE 44. «+- îş veren, müstahdemlerine 
ödediği ücretlere ait müstahdemin imzasını taşı-
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a) îş veren işinin icabı olarak satışlarında 
fiyat indirmeleri yapacağını daha evvel ilân et
miş veya ilân mahiyetinde bildirmelerde bulun
muş ise, 

lb) Böyle bir fiyat indirmesi o iş kolunda
ki örf ve âdet icaplarından bulunmuş ise, 

c) îşçi kendi hareketiyle fiyat düşmesine 
sebebiyet vermiş veya düşürülmesine muvafa
kat etmiş ise, 

Hilafı sözleşilmiş olmadıkça komisyon üze
rinden her üç ayda bir hesap görülür. Komis
yon hesabının bir aydan fazla bir ara ile gö
rülmesi halinde, işçiye kazanılmış komisyonla 
mütenasip aylık avans verilir. Komisyon hesa
bının görülmesinden önce iş biterse birinci fık
raya göre işçi işin bitmesi tarihine kadar ki, 
komisyona hak kazanır. 

MADDE 41. — Sözleşme gereğince, işlerin 
bir kısmı veya tamamı üzerinden kâra muay
yen nispette iştirak derpiş edilmişse başkaca 
şart bulunmadığı takdirde bilançoda gösterilen N 

kârın miktarı iştirake esas tutulur. îş veren se
nelik bilançonun kesinleşmesinden sonra işçi
lerin kâr hissesini hemen ödemeye mecburdur. 

îşçinin işi, bilanço yılı tamamlanmadan so
na erdiği takdirde, işinin fiilen devamı süresiy
le mütenasip olan meblâğ işçiye ödenir. 

îşçi kendisine ödenen kâr hissesinin muka
vele şartlarına uygun olup olmadığını öğren
mek üzere ilgili hesapların kendisine gösteril
mesini isteyebilir. 

MADDE 42. — Ücret, yapılan iş veya elde 
edilecek randıman yahut tahakkuk ettirilecek 
tasarruf üzerinden muayyen bir yüzde hesabiy
le verilmekte ise, ücretin tesviyesi sırasında, 
iş veren yapılan iş, randıman ve tasarruf mik
tarlarını gösteren hesap suretlerini işçiye ver
meye mecburdur. 

MADDE 43. — îşçinin, muayyen zamanlar 
zarfında mutazaman. ödenmesi şart koşulan 
prim ve ikramiyeye istihkak kespettiği haller
de, bu hakkın ödenmesi gerektiği tarihten önce 
işe ara verilmişse, istihkakı çalışma süresine te
kabül eden miktar üzerinden hesaplanır. 

MADDE 44. — îş veren işçilerine ödediği 
ücretlere ait olarak bunların imzasını taşıyan 
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yan belgeler tutmak ve bunları beş sene müddetle 
muhafaza etmek ile ödevlidir. Bu belgelerin iş 
müfettişleriyle Çalışma Bakanlığına mensup sair 
yetkili kimselerin her isteyişlerinde ibrazı mec
buridir. 

MADDE 45. — Müstahdemin iş verenin em
rinde olarak geçirdiği zamana iş müddeti denir. 
İş verenin emri haricinde olarak müstahdemlerin 
geçirdikleri dinlenme zamanları iş müddetine dâ
hil değildir. 

MADDE 46. — İşbu kanuna tâbi müstahdem
lere iat iş müddetlerinin haftada 48 saat olması 
esastır. Bu müddet, Cumartesi günleri saat 13 te 
kapanması mecburi olan iş yerlerinde haftanın 
diğer günlerinde en çok 9 saat ve Cumartesi gün
leri saat 13 ten sonra dahi açık bulunması caiz 
olan iş yerlerinde ise günde en çok 8 saati geç
memek şartiyle haftanın çalışma günlerine bö
lünür. 

Birinci fıkra hükmünün ne gibi iş yerlerine 
hangi tarihten itibaren ve ne suretle tatbik edile
ceği, Çalışma Bakanlığı tarafından üç sene içinde 
çıkarılacak genel emirlerle tâyin olunur. 

MADDE 47. — 1) Arızi veya mücbir se
bepler yüzünden umumi çalışmanın durması ha
linde zayi olan çalışma saatlerini telâfi etmek 
üzere 46 ncı maddede zikredilen günlük iş müd
deti aşağıdaki esaslar dairesinde uzatılabilir: 

a) Telâfi edici çalışma saatleri senede ancak 
30 gün için kullanılabilir. 

b) Günlük iş müddeti 1 saatten fazla artı-
nlmaz, 

2) Umumi çalışmaya arız olan durmanın 
mahiyeti, sebebi ve tarihi, kaybolan iş saatle
rinin miktarı ile bunları telâfi etmek için der
piş edilen muvakkat çalışma saatleri iş yerinin 
tâbi bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne 
hemen yazı ile bildirilir. 

MADDE 48. — Ekonomik icaplar dolayısiy-
le veya mahiyetleri itibariyle çalışma faaliyet
lerini mûtat olan seviyenin yukarısına çıkar
mak zorunda bulunan müesseseler, 46 ncı mad
de hükmünün dışarısında kalarak günlük ça
lışma müddetlerini muvakkat zamanlar için ar
tırabilirler. 

Fazla saatlerle yapılacak: çalışmalar hak-
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belgeler tutmak ve bunları beş sene süreyle mu
hafaza etmek ile ödevlidir. Bu belgelerin iş mü
fettişleriyle Çalışma Bakanlığına mensup sair 
yetkili kimselerin her isteyişlerinde ibrazı mec
buridir. 

MADDE 45. — İşçinin iş verenin emrine 
amade olarak geçirdiği zamana iş süresi denir. 
İşçilerin geçirdikleri dinlenme zamanları iş sü
resine dâhil değildir. 

MADDE 46. — Bu kanuna tâbi işçilere ait 
çalışma sürelerinin haftada 48 saat olması esas
tır. Bu süre, Cumartesi günleri saat 13 te ka
panması mecburî olan iş yerlerinde haftanın di
ğer günlerinde en çok 9 saat ve Cumartesi gün
leri saat 13 ten sonra dahi açık bulunması caiz 
olan iş yerlerinde ise günde en çok 8 saati geç
memek şartiyle haftanın çalışma günlerine bö
lünür. 

Birinci fıkra hükmünün ne gibi iş yerlerine 
hangi tarihten itibaren ve ne suretle tatbik edi
leceği, Çalışma Bakanlığı tarafından bir yıl 
içinde çıkarılacak genel emirlerle tâyin olunur. 

MADDE 47. — Arızi veya mücbir sebepler 
yüzünden umumi çalışmanın durması halinde 
zayi olan çalışma saatlerini telâfi etmek üzere 
46 ncı maddede zikredilen günlük iş süresi 
aşağıdaki esaslar dairesinde uzatılabilir. 

a) Telâfi edici çalışma saatleri yılda ancak 
30 gün için kullanılabilir. 

b) Günlük iş süresi 1 saatten fazla artırı
lamaz. 

Umumî çalışmaya arız olan durmanın mahi
yeti, sebebi ve tarihi, kaybolan iş saatlerinin 
miktarı ile bunları telâfi etmek için derpiş edi
len muvakkat çalışma saatleri is yerinin tâbi 
bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne 3 gün 
içinde yazı ile bildirilir. 

MADDE 48. — Ekonomik icaplar dolayısiy-
le veya mahiyetleri itibariyle çalışma faaliyet
lerini mûtat olan seviyenin yukarısına çıkar
mak zorunda bulunan müesseseler, 46 ncı mad
de hükmünün dışarısında kalarak günlük çalış
ma sürelerini muvakkat zamanlar için artıra
bilirler. 

Fazla saatlerle yapılacak çalışmalar hakkm-

: 155) ( S. Sayısı 



— 31 
Htt. 

kında 3008 sayılı iş Kanununun 37 nci madde
si hükümleri kıyasen uygulanır. 

MADDE 49. — Çalıştığı iş yerindeki hizme
ti bir seneyi tecavüz eden müstahdemlerin se
nede 15 gün ücretli izin hakları vardır. 

Müstahdem iznini kullanmakta iken ücret 
karşılığı olarak bir iş gördüğü takdirde izin 
süresine alt olan ücret hakkını kaybeder. 

MADDE 50. — 1) î§ veren, işe başlama ve 
işe son verme saatlerini, günlük işin devamı sı
rasında verilecek olan ara dinlenmelerinin 
haşlama ve bitme zamanlariyle sair iş şartları
nı ve müstahdemlerin tâhi tutulacaklar! inzi
bat, sağlık korunma ve iş emniyeti icaplarını 
gösterir bir iç yönetmelik yapmrya mecburdur. 
Bu yönetmeliklerde bulunması lâzrmgelen hu
suslar işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itilbaren üç ay içinde Çalışma Bakanlığı tara
fından tesbit ve ilân olunur. 

2) iç yönetmelikleri her iş yerinin tâbi 
bulunduğu bölge çalışma müdürlükleri tarafın
dan onanmakla meriyet kesbeder. Devlet yahut 
vilâyet veya belediyelerce gerek doğrudan doğ
ruya, gerek malî yardımda bulunulmak sure
tiyle bilvasıta işletilen iş yerlerinin yönetmelik-
leriyle bir vilâyetten fazla olarak başka vilâ
yetler dâhilinde dahî 'aynı iş verene ait ve aynı 
aşe mahsus mütaaddit iş yerlerinin hepsine hir-
den şâmil bulunan yeknesak yönetmelikler Ça
lışma Bakanlığı tarafından onanmakla meriyete 
girer. 

3. Birinci fıkra gereğince Çalışma Bakanlığı 
tarafından yapılacak ilân tarihine kadar mevcut 
olan iş yerlerine ait yönetmelikler ilândan iti
baren üç ay içinde tasdika memur makama tevdi 
edilir, işbu makam aldığı yönetmeliğe mukabil 
iş verene bir makbuz vermeye ve iki ay zarfında 
yönetmeliği ya tasdik etmiye veya reddi hakkın
daki sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. 
Tasdik veya ret keyfiyeti bu müddet içinde iş 
verene bildirilmediği takdirde yönetmelik kendi
liğinden onanmış sayılarak meriyete girer. 

4. Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlığı
nın yapacağı ilândan sonra açılan yeni iş yerle
rine ait olup tasdik makamına verilecek yönet
melikler bir ay içinde onanır veya reddedilmesi
nin sebepleri iş verene bildirilir. Ret sebepleri 
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da 3008 sayılı iş Kanununun 37 nci maddesi 
hükümleri kıyasen uygulanır. 

MADDE 49. — Çalıştığı iş yerindeki hizme
ti bir seneyi tecavüz eden işçilerin yılda 15 gün 
ücretli izin hakları vardır. 

işçi iznini kullanmakta iken ücret karşılığı 
olarak bir iş gördüğü takdirde izin süresine ait 
olan ücret hakkını kaybeder. 

MADDE 50. — iş veren, işe başlama ve işe 
son verme saatlerini, günlük işin devamı sıra
sında verilecek olan ara dinlenmelerinin başla
ma ve bitme zamanlariyle sair iş şartlarını ve 
işçilerin tâbi tutulacakları inzibat, sağlık koru
ma ve iş emniyeti icaplarını gösterir bir iç yö
netmelik yapmaya mecburdur. Bu yönetmelik
lerde bulunması lâzımgelen hususlar işbu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde Çalışma Bakanlığı tarafından tesbit ve 
ilân olunur. 

İç yönetmelikler her iş yerinin tâbi bulun
duğu Bölge Çalışma müdürlükleri tarafından 
onanmakla yürürlüğe girer. Devlet yahut vilâ
yet veya belediyelerce gerek doğrudan doğru
ya, gerek malî yardımda bulunulmak suretiyle 
bilvasıta işletilen iş yerlerinin yönetmelikleriy-
le bir vilâyetten fazla olarak başka vilâyetler 
dâhilinde dahi aynı iş verene ai£ ve aynı işe 
mahsus mütaaddit iş yerlerinin hepsine birden 
şâmil bulunan yeknesak yönetmelikler Çalışma 
Bakanlığı tarafından onanmakla yürürlüğe gi
rer. 

Birinci fıkra gereğince Çalışma Bakanlığı ta
rafından yapılacak ilân. tarihine kadar mevcut 
olan iş yerlerine ait yönetmelikler ilândan itiba
ren üç ay içinde onamaya memur makama tevdi 
edilir, işbu makam aldığı yönetmeliğe mukabil 
iş verene bir makbuz vermiye ve bir ay içinde 
yönetmeliği ya onamaya veya reddi hakkındaki 
sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. Onama. 
veya ret keyfiyeti bu süre içinde iş verene bildi
rilmediği takdirde yönetmelik kendiliğinden 
onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 

Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlığının ya
pacağı ilândan sonra açılan yeni iş yerlerine ait 
olup onayacak makamına verilecek yönetmelikler 
bir ay içinde onanır veya reddedilmesinin sebep
leri iş verene bildirilir. Ret sebepleri bildirilen 
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bildirilen iç yönetmeliği iş veren en geç 15 gün 
içinde, kendisine vâki tebligat dairesinde tadil 
ve ıslah ederek aynı makama yeniden tevdi ile 
mükelleftir. 

Bir ay içinde tasdik edilmiyen yahut ret se
bepleri iş verene bildirilmiyen yönetmelikler ken
diliğinden tasdik edilmiş sayılarak meriyet kes-
peder. 

5. işbu yönetmelikler iş yerinin müstahdem
ler tarafından görülebilecek yerlerine asılır ve 
istiyen müstahdemlere birer sureti verilir. 

6. îş veren işe yeni giren müstahdemlere tas
dikli iç yönetmeliğin ahkâmını bildirmekle ödev
lidir. 

7. Yukarıki fıkralar hükmünce tanzim ve 
tasdik edilmiş olan iç yönetmelik üzerinde iş 
veren tarafından herhangi bir değişiklik yapıl
mak istenildiği takdirde bu değişikliğin, mucip 
sebeplerinin izahiyle beraber, ayniylie yeni bir 
yönetmelik yapar gibi işbu maddede yazılı ma
kamlara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı 
yeni şeklin tasdik ettirilmesi icabeder. Tasdik 
muamelesi neticelenin ciye kadar eski yönetmelik 
hükümleri cari olur. 

8. 3008 sayılı tş Kanununa tâbi bulunan iş 
yerleri, müstahdemleriyle işçilerinin tâbi olacak
ları iş şartlarını ayrı ayrı belirten müşterek iç 
yönetmelik yakabilirler. Çalıştırdığı müstahdem 
adedi 10 kişiden az olan iş verenler iç yönetme
lik tanzimine mecbur değildir. 

MADDE 51. — Bu kanunun şümulüne giren 
müstahdemler hakkında 3008 sayılı îş Kanunu
nun (III) ncü, (V) nci, (VI) ve (VII) nci fasıl
ları hükümleriyle aynı kanunun (1, 25, 36, 40, 
42, 46 ve 53) ncü maddeleri kıyas voliyle uygu
lanır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emeklilik Sandığı Ka
nunu hükümlerine tâbi olup mezkûr kanunun 12 
nci maddesinde işçi sigortalarının kendilerine 
uygulanmıyacağı tasrih edilen müstahdemler 
hakkındaki istisna hükmü mahfuzdur. 

(S. 
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içyönetmeliği iş veren en geç 15 gün içinde, ken
disine vâki tebligat dairesinde değiştirip ve ıslah 
ederek aynı makama yeniden tevdi ile mükellef
tir. 

Bir ay içinde onanmıyan yahut ret sebepleri 
iş verene bildirilmiyen yönetmelikler kendiliğin
den onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 

İşbu yönetmelikler iş yerinin işçiler tarafın
dan görülebilecek yerlerine asılır ve istiyen işçi
lere birer sureti verilir. 

îş veren işe yeni giren işçilere tasdikli içyö-
netmeliğin ahkâmını bildirmekle ödevlidir. 

Yukarıki fıkralar hükmünce düzenlenmiş ve 
onanmış olan içyönetmelik üzerinde iş veren ta
rafından her hangi bir değişiklik yapılmak iste
nildiği takdirde bu değişikliğin, mucip sebepleri
nin izahiyle beraber, ayniyle yeni bir yönetmelik 
yapar gibi işbu maddede yazılı makamlara mü
racaat ederek yönetmeliğin alacağı yeni şeklin 
onatılması icabeder. Onama işlemi neticelenince-
ye kadar eski yönetmelik hükümleri cari olur. 

3008 sayılı îş Kanununa tâbi bulunan iş yer
leri, fikir işçilerinin tâbi olacakları iş şartlarını 
ayrı ayrı belirten müşterek içyönetmelik yapabi
lirler. Çalışma Bakanlığı, 10 kişiden daha az sa
yıda fikir işçisi çalıştıran ve bu kanuna tâbi tu
tulan yerlerde lüzum gördüklerine bu maddenin 
içyönetmeliğe taallûk eden hükmün tamamını ve
ya bir kısmını uygulayabilir. 

MADDE 51. — Bu kanunun şümulüne giren 
işçiler hakkında 3008 sayılı îş Kanununun (III) 
ncü, (V) nci ve (VI) nci fasılları hükümleriyle 
aynı kanunun (1, 25, 36, 40, 42, 46 ve 53) ncü 
maddeleri kıyas yoluyla uygulanır. 

MADDE 52. — A) Günde en az 10 fikir iş
çisi çalıştırmayı gerektiren; 

B) Bu kanunun, tarifine uyan işçilerle 3008 
sayılı İş Kanununun şümulüne giren işçiler sa
yısı toplamı 10 ve daha fazla * olan; 

C) Bu Kanunla 3008 sayılı İş Kanununun 
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MADDE 52. — Bu kanun hükümlerine çeşit
li meslek ve iş sahalarının özellikleri bakımından 
ne gibi değişik şartlar ve usuller altında uygu
lanacağı hakkınla özel kaideleri gösteren tüzük
ler çıkarılabilir. 

MADDE 53. — Bu kanunun şümulüne giren 
müstahdemlerin kurabilecekleri sendikalar ve 
sendika birlikleri hakkında 5018 sayılı Kanun 
hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

MADDE 54. — Bu kanunun 51 nci maddesiy
le kendilerine atıf yapılmış bulunan 3008 sayılı 
îş Kanununun (III), (V), (VI) ve (VII) nci fa-
sıllariyle aynı kanunun (25, 36, 40, 42, 46 ve 
53) ncü maddeleri hükümlerinin iş veren veya 
iş veren vekilleri tarafından gerek müstahdem
ler hakkında gerekse kendilerine terettüp eden 
vecibeler bakımından ihlâli halinde aynı kanu
nun bu fasıl ve maddelere ait bulunan ceza hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 55. — 1. Bu kanunun 7, 8, 16, 33, 
42, ve 44 ncü maddelerine aykırı hareket eden 
iş veren veya iş veren vekiline 25 liradan; 

2. Kanunun 22, 30, 32, 39, 41, 46, 47 ve 50 
nci maddelerine mugayir hareket eden iş veren 
veya iş veren vekiline 50 liradan, 

3. Fazla saatlerle çalışma mevzuunda bu 
kanunun 48 nci maddesi delaletiyle tatbik edile
cek olan (3008) sayılı îş Kanununun (37) nci 
maddesiyle bu maddeye istinaden çıkarılmış bu
lunan (Fazla Saatlerle Çalışma Tüzüğü) hü
kümlerine aykırı hareket eden iş verene veya iş 

Ça. İt 

tarifine giren işçilerin sayısı 10 dan az olduğu 
halde manıyeti itibariyle yolunda işiıyebümesi 
için günde en az 10 işçi çalıştırmayı gerektiren 
iş yerıerıyle Bakanlar Kurulu karariyle 3üüb sa
yılı İş Kanunu veya bu kanun şümulüne alman 
iş yerleriyle, buralarda çalışanlar ve bunların 
iş verenleri hakkında da 3UUÖ sayılı İş Kanunu
nun Vll nci faslı hükmü ile 4772 sayılı iş Ka
zaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık Sigorta
ları, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası ve 5502 sa
yılı Hastalık ve Analık Sigortası kanunlarının 
hak ve vecibeleri cari olur. 

5434 sayılı Kanuna yöre Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere bu 
madde'hükmü uygulanmaz. 

MADDE 53. — Bu Kanun hükümlerinin çe
şitli meslek ve iş sahalarının özellikleri bakımın
dan ne gibi değişik şartlar ve usuller altında uy
gulanacağı hakkında özel kaideleri gösteren tü
zükler çıkarılabilir. 

MADDDE 54. — Bu kanunun şümulüne gi
ren işçilerin ve iş verenlerin kurabilecekleri sen
dikalar ve sendika birlikleri hakkında 5018 
sayılı Kanun hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

MADDE 55. — Bu kanunun 51 ve 52 nci 
maddeleriyle kendilerine atıf yapılmış bulunan 
3008 sayüı îş Kanununun (III), (V) ve (VI) 
ncı fasıllariyle aynı kanunun (25, 36, 40, 42, 46 
ve 53) ncü maddeleri hükümlerinin, iş veren ve
ya iş veren vekilleri taraf nidan gerek işçiler hak
kında gerekse kendilerine düşen vecibeler bakı
mından işçiler tarafından ihlâli halinde aynı ka
nunun bu fasıl ve maddelere ait bulunan ceza 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 56. — 1. Ceza hükümleri, bu ka
nunun 7, 8, 16, 33, 42 ve 44 ncü maddelerine 
aykırı hareket eden iş veren veya iş veren, veki
line 25 liradan; 

2. Kanunun 22, 30, 32, 39, 41, 46, 47 ve 50 
nci maddelerine aykırı hareket eden iş veren 
veya iş veren vekiline 50 liradan, 

3. Fazla saatlerle çalışma mevzuunda bu 
kanunun 48 nci maddesi delaletiyle uygulana
cak olan 3008 sayılı îş Kanununun 37 nci mad
desiyle bu maddeye dayanılarak çıkarılmış bu
lunan (Fazla saatlerle çalışma tüzüğü) hüküm* 
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veren vekiline (50) liradan; 
4. Kanunun 26 ve 27 nci maddelerine uy-

mıyan hareketlerde bulunan iş veren veya vekili
ne ise 125 liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 56. — 54 ve 55 nci maddelerde ya
zılı suçlardan hafif hapis ve hafif para cezasını 
gerektirenlere ait dâvalar sulh ceza mahkemele
rinde görülür. 

MADDE 57. — Bu kanun, yayınlanması ta
rihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 58. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakam 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Sahr 

İşletme Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Eri§irgil 
Maliye Bakanı 
I. E. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
$. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ça. K. 

lerine aykırı hareket eden iş verene veya iş ve
ren vekiline 50 liradan, 

4. Kanunun 26 ve 27 nci maddelerine uy-
mıyan hareketlerde bulunan iş veren veya ve
kiline ise 125 liradan, 

Aşağı olmamak üzere hafif para cezası hük
molunur. 

MADDE 57. — Bu Kanun yayımı tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

' » » • ^ * . »m< 
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S. Sayısı: 157 
* 

işsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası Sözleşmenin onanma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu * 

(1/669) 

T.C. 
Başbakanlık 11 . I . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ı 

Sayı : 71/1482, 6-132 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

işsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası sözleşmeye katılmıya dair olup Çalışma Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . X I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arze-
derim, 
i Başbakan 

§. Günaltay 

GEEEKÇE 

Üyesi bulunduğumuz Milleterarası Çalışma Teşkilâtının 1 nci konferansında kabul edilen bu Söz
leşmenin amacı, her memlekette işsizlikle savaşabilmeyi kolaylaştırmak üzere, işsizlerin sayıları ve 
durumları hakkında istatistikler hazırlanmasını ve bu hususta memleketler arasında bir kıyaslama
ya imkân hâsıl olabilmesi için bunlardan birer nüshanın Milletlerarası Çalışma Bürosuna gönde
rilmesini sağlamaktır. Sözleşme, esasa mütaallik 5 ve şekle mütaallik 6 olmak üzere, 11 maddeyi 
ihtiva etmektedir. Bu maddeler aşağıda tahlil edilmiştir: 

Madde 1 : Sözleşmeyi onayan üyelerin, işsizlikle savaşma hususunda aldıkları ve alacakları tedbir
lere dair bilgileri ve işsizliğe mütaallik istatistikleri 3 ayı geçmiyen aralarla Milletlerarası Çalışma 
Bürosuna bildirmeleri hakkındadır, iş Kanunu hükümleri gereğince, Çalışma Bakanlığına bağlı ol
mak üzere kurulan iş ve işçi Bulma Kurumumuz, memleketimizde iş ariyan yurttaşlara iş bulmak 
ve işçi ariyan iş verenlere de çalışacak kimseler temin etmekle görevli olup, bu görevini iyice yerine 
getirebilmek için, bu maddede yazılı bilgilerle mücehhez bulunmak ihtiyacında olduğundan, istatis
tik Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışarak bu hususla ilgili istatistikleri elde etmek zorun
dadır. Binaenaleyh sözleşmenin bu maddesi hükümlerine uygun şekilde derleme işleri ile meşgul olmak 
esasen memleketimiz için de lüzumlu ve zaruridir. Bu mülâhaza ile bu madde tamamiyle kabule şayan 
görülmüştür. 

Madde 2 : Üyelerin, merkezî bir makama bağlı olarak bir iş ve işçi bulma bürosu kurmaları ve 
iş verenlerle işçiler temsilcilerini de ihtiva eden komiteler meydana getirilerek bu büroların işle
me tarzı hakkında onların mütalâaları alınması, muhtelif memleketlerdeki büroların işletilmesi 
usullerinin, ilgili memleketlerle mutabık kalınmak suretiyle. Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafın
dan koordine edilmesi hakkındadır. 

Memleketimizde, bu madde hükmüne uygun şekilde bir kamu teşekkülü olarak parasız resmî 
bir iş ve işçi bulma kurumu kurulmuştur. Aynizamanda bu kurumun türlü işleri hakkında müta
lâası alınmak üzere, Hükümet, iş veren ve işçilerin temsilcilerini ihtiva eden bir Danışma Kurulu-



nun her yıl toplantıya çağrılması, Kurumun Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi iktizasındandır. 
Bu itibarla madde kabule şayan görülmüştür. 

Madde 3 : Bir işsizlik sigortası kurmuş olan üyelerin, kendi uyruklarına verdiği* ödenekleri 
mütekabiliyet esası içinde başka memleket uyruklarına da sağlamaları hakkındadır. 

Memleketimizde şimdiki halde böyle bir sigorta mevcut değildir. Fakat kurulduğun takdirde, 
mütekabiliyet esasına dayanılarak bundan başka memleketler uyruklarını da faydalandırmak için 
bir engel görülmemektedir. Nitekim 4772 sayılı (iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları Kanunu) nun 76 ncı maddesi buna benzer bir hükmü muhtevidir. 

Binaenaleyh, madde kabul olunabilir. 
Madde 4 : Sözleşmenin kesin şekilde onanmalarına nıütaallik belgelerin tescili hakkında olup 

kabulü tabiîdir. 
Madde 5 : Sözleşmenin sömürgelere ve benzeri topluluklara uygulanması hususunda ihtirazi 

kayıtlar ileri sürülebileceği hakkında olup, memleketimizle bir ilgisi bulunmamakta, fakat kabu
lünde hiçbir mahzur görülmemektedir. 

Madde 6 - 11 : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine, feshine dairdir. Bu kabil belgelerin sonlarına 
konulması mutat olan bu hükümler, şekle mütaallik bulunmakta ve kabul edilmeleri tabiî görül
mektedir. 

# 

Netice olarak, bu sözleşmenin uygulanmasında fayda mülâhaza edilip hiçbir güçlük görülmediği 
ve ona katılmamız, milletlerarası is birliği bakımından iyi bir tepki yapacağı cihetle, onanmasının 
uygun olacağı mütalâa edilmiştir, 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 31 . I , 1950 

Esas No. 1/669 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 29 . XI I . 1949 tarihli karariyle Mec
lise sevkedilen ve 13 . I . 1950 tarihinde komis
yonumuza havale buyurulan Milletletrarası Ça
lışma Teşkilâtınca hazırlanıp memleketimi zce de 
iltihakı suretiyle fayda sağlaması düşünülen 
(işsizlik hakkında 2 numaralı sözleşme) nin ta
sarısı konuşuldu. 

işsizlere iş bulmak ve işçi hareketlerini daima 
takip ile iş bulunamadığı anlarda yapılmış veya 
yapılacak sigortalarla işçinin ve ailesinin haya
tını korumak ve Milletletrarası işçi ihtiyaçları 
karşısında bir memleketten diğer bir memlekete 
işçi alınmış veya alınacak hallerde karşılıklı an
laşmalarla ve Milletlerarası konvansiyonlarla bu 

işçilerin iş ve hayatlarını Devletler camiasında 
ve Sosyal adalet çerçevesi içinde sağlamayı te
min etmek amaciyle hazırlanmış bir prensipin söz
leşmesi mahiyetinde olduğu görüldü. 

Memleketimizde de bu hedefe varmak için 
3008 sayılı iş Kanununun hükümleri içinde iş 
ve işçi bulma kurumunun teşkili kabul edilmiş 
ve buna müsteniden de bu müessese Çalışma Ba-
kanlığ1 bünyesinde kurulmuş ve teşkilâtın parası 
Devlet bütçesinden sağlanmak, iş veren ve işçiler
den para almıyarak ücretsiz bu işi yapmak diğer 
iktisadi bünye ve kalkınmamıza göre mevcut va
sıtalarla ve İstatistik Genel Müdürlüğü yardımı 
ile iş hayat ve kollarına göre sözleşmenin kabul 
ettiği esaslar dairesinde iş hareketini takip et-
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mekte bulunmuş olduğu komisyonumuzca görüle
rek bundan evvel kabul edilen 88 numaralı kon
vansiyon tafsilât ve teferruatı dairesinde çalış
malarını daha verimli hale ifrağı kayıt ve te
mennisiyle sözleşmenin kabulünde isabet olduğu
nu takdir ve tasvip etmiştir. 

Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir, in
celenerek onanmasının Yüksek Meclise ait olması 
hasebiyle Meclise sunulmak üzere Başkanlığa 

takdim kılındı. 

Çahşma Ko. Başkanı Y. Sözcü 
Denizli Denizli 

H. Oral H. Oral 
Ankara , Burdur 

M. Aksoley Dr. M. §. Korkut 
Yozgad Zonguldak 
K, Erbek î Ergener 

Kâtip 
istanbul 
A. R. An 

Kars 
Dr. E. Oktay 

Zonguldak 
8. Koçer 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletleratası söz
leşmeye katılmaya dair Kanun tasarısı 

* <\ 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Genel Konferansı tarafından, Vaşington'-
daki 1919 yılı toplantısında kabul edilmiş bulu
nan (işsizlik hakkındaki 2 numaralı sözleşme) 
onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürülüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Ç. 8, Barlas 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

Eko, ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G-. ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y, Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

(S, Sayısı: 157) 
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Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 29 Ekim 1919 da Vaşington'a davet olunan, 
Milletler Cemiyetinin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 
Vaşington Toplantısı gündeminin ikinci maddesini teşkil eden «İşsizliği önleme ve onun sonuçla

rına bir çare bulma araçlarına mütaallik» bâzı tekliflerin kabulünü ve, 
Bu tekliflerin Milletlerarası bir sözleşme şeklinde kaleme alınmasını kararlaştırdıktan sonra, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyeleri tarafından, 28 Haziran 1919 tarihli Versay ve 10 Eylül 

1919 tarihli Sen - Je rmen andlaşmalarmın çalışmaya ait kısmı hükümleri gereğince onanmak üzere, 
aşağıdaki Sözleşme tasarısını kabul eder : 

Madde — 1. 

Bu Sözleşmeyi onayan her üye, üç ayı geçmemesi gereken, mümkün mertebe kısa fasılalarla, işsiz
liğe karşı savaşma hususunda alınmış ve alınacak tedbirlere dair her türlü bilgiler dâhil, işsizliğe mü
taallik olarak elde mevcut bütün malûmat, istatistik ve saireyi, Milletlerarası Çalışma Bürosuna 
gönderecektir. Buna imkân bulunduğu her defa, bu malûmat, onların taallûk ettiği devreyi takibeden 
üç ay zarfında gönderilmeleri kabil olacak şekilde toplamlmahdır, 

Madde — 2. 

Bu Sözleşmeyi onayan her üye, merkezî bir makamın kontrolüne tâbi bir resmî parasız iş bulma 
büro sistemi kurulmalıdır. Patron ve işçilerin temsilcilerini de ihtiva eylemesi gereken komiteler tâ
yin edilecek ve bu büroların işlemesine mütaallik her hususta mütalâaları alınacaktır. 

Parasız resmî ve özel iş bulma büroları ayni zamanda mevcut olduğu takdirde, bu büroların iş
lerinin millî bir plân dâhilinde koordine edilmesi için tedbirler alınmalıdır. Türlü millî sistemlerin 
işleme tarzları, ilgili memleketlerle mutabık kalınmak suretiyle, Milletlerarası Çalışma Bürosu tara
fından koordine edilecektir. 

Madde — 3. 

Bu Sözleşmeyi onamış olup da, işsizliğe karşı bir sigorta sistemi kurmuş bulunan Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı üyeleri, ilgili üyelerle anlaşmak suretiyle, tesbit edilecek şartlar içinde, bu üyeler
den birinin uyruğu olan işçilerden kendi toprağı içinde çalışanlara, kendi uyruğu işçilerin aldıkları 
miktara eşit sigorta ödeneği almak imkânını verecek tedbirler sağlamalıdırlar. 

Madde — 4. 

Bu Sözleşmenin 28 Haziran 1919 tarihli Versay ve 10 Eylül 1919 tarihli Sen - Jermen antlaşmala
rının XI I I ncü kısmında derpiş edilen şartlar içinde kesin şekilde onanmalarına mütaallik belgeler, 
Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine gönderilecek ve onun tarafından teşci1 edilecekti**. 

Madde — 5. 

Bu Sözleşmeyi onayan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının her üyesi, onu, kendi kendisini idare et-
miyen sömürgelerine veya hakimiyetlerine tâbi, yahut himayeleri altındaki memleketlere, aşağıdaki 
ihtirazi kayıtlarla uygulamayı taahhüt eder.: 

a) Sözleşme hükümleri, mahallî şartlar yüzünden uygulanamaz halde bulunmamalıdır. 
b) Sözleşmeyi mahallî şartlara uydurmak için lüzumlu olan değişiklikler bu Sözleşmede yapıla 

bilmelidir. 
Her üye, kendi kendini tamamen idare etmiyen sömürgeleri veya hâkimiyetlerine tâbi, yahut 

himayeleri altındaki memleketler hakkındaki Sararını Milletlerarası Çalışma Bürosuna bildirmelidir, 

( S . Sayısı: 157) 
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Madde — 6. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının üç üyesinin onama belgeleri Sekreterlikte tescil edilmesi 
akabinde, Milletler Cemiyet Genel Sekreteri, keyfiyeti, Milletlerarası Çalışma Tşkilâtınm bütün 
üyelerine tebliğ edecektir. 

Madde — 7. 

Bu sözleşme, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri tarafından bu tebliğin yapıldığı tarihte yü
rürlüğe girecektir. Sözleşme, ancak onama belgelerini Sekreterlikte tescil ettiren üyeleri bağlıya
caktır. Daha sonra; bu sözleşme, diğer heı* hangi bir üye hakkında bu üyenin onama belgesi sek
reterlikte tescil edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Madde — 8. 

Bu sözleşmeyi onayan her üye, onun hükümlerini en geç, 1 Temmuz 1921 de uygulamayı ve 
bu hükümlerin fiil alanına geçmesi için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. 

Madde — 9. 

Bu sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıl geçtikten son
ra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine göndereceği ve bu sekreterliğin tescil edeceği bir ih
barname ile feshedebilir. Fesih, Sekreterlikte tescilinden ancak bir yıl sonra muteber olur. 

Madde — 10. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun, en az her on yılda bir defa, bu sözleşmenin 
uygulanma durumu hakkında Genel Konferansa bir rapor vermesi ve sözleşmenin yeniden gözden 
geçirilmesi veya tadili meselesinin konferans gündemine alınıp alınmaması gerektiği hususunda bir 
karar alması lâzımdır. 

Madde — 11. 

Bu sözleşmenin Fransız'ca ve İngiliz'ce metinlerinin her ikisi muteber oîacaktur. 

(k âavn-:İNh 





S. Sayısı: 163 
Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoglu ve üç arkadaşının, Yu
sufeli ilçesi merkezinin Öğdem'den Ahalt'a kaldırılması ve bu mer
keze Yusufeli adı verilmesi hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Ko

misyonu raporu (2 /221) 

26 .1.1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

il ve ilce merkezleri şehir ve kasabaların, çevrelerindeki köylerin sosyal, kültürel, ekonomik, 
kısa ifade ile her yönden kalkınmasına büyük tesirleri bulunduğuna şüphe edilemez. Çevrelerine 
karşı bu vazifelerini yapabilmeleri için bu idari merkezlerin, her şeyden evvel, bölgenin köşe bu-
cağiyle devamlıca ve kolayca münasebet halinde bulunmaya elverişli tabiat şartlarına malik bulu
nan (Orta - yer) lerde teessüs etmiş bulunması lâzımdır. Böyle olmazsa, çevrelerine faydalı ola-
mıyacakları gibi, aksine, buradaki Devlet memurları için de, Devlet dairelerinde işi gücü olan halk 
için de mahrumiyet, azap ve ıstırap kaynağı olurlar. 

Çoruh iline bağlanması üzerine Yusufeli ilcesine merkez yapılmış olan öğdem, 
1) Çoruh ve Parhal dereleri vadilerinden dmı dik yükselen dağların tepesinde bir yayla köyü 

oluşu, - $ i * 1" " ' t -
2) Gerek il merkeziyle ve gerek bucak ve köyleriyle tekerlekli vasıtalardan sarfınazar, hay

vanla bile rahatça ve tehlikesizce geçilebilecek yollarla bağlı bulunmaması, 
3. Yusufeli'de yapılması zaruri umumî ve köy yolları şebekesine ne memur, ne de merkez 

olmak istidadını haiz olmaması, 
4. Gerek yerli mahsuller ve gerek dışardan gelen zahire ve emtia için alış-veriş (Pazar) yeri 

olmaması gibi sebepler yüzünden. 
A) Ne Devletçe ve ne halkça inşa ve imar hareketine sahne olmamış, 10-60 dakika uzaklar

da guruplar halindeki 4 mahalle de kendisine katılmasına rağmen 568 nüfuslu geri bir yayla kö
yü olmaktan kurtulamamış, 

B) Yalnız Devlet dairelerindeki işleri için inişli-yokuşlu sarp yollardan tırmanmak suretiy
le gidip gelmek zorunda kalan büyük halk çoğunluğunun sızıltı ve şikâyet mevzuu olmuş, 

C) Ne huzur içinde oturulacak bir mesken ne giyecek ve yiyecek bulabilen, çoğu bekâr ve 
mahrum bir hayat yaşamak ve bu sebeplerle bittabiî resmî işlerimde gönül ferahlığiyle yapamı-
yan memurlar için ıstırap kaynağı olmuş, 

D) Üst idare ve resmî teşkilât kademelerinin nezaret ve murakabesinden uzak kalmış bulun
maktadır. 

Yukardaki kısaca mâruzâttan anlaşılacağı gibi idari ve içtimai huzursuzluklar içinde çırpı
nan Yusufeli halkını bu dertten kurtarmak, Devlet memurlarına halka hizmet imkânını verebil
mek, Devlet mekanizmasını bu ilçede bütün vüeuhiyle işler bir hale getirmek, fakir Yusufeli 
halkını toptan kalkındırmak ve ferahlığa ulaştırmak için ilce merkezini bölgenin orta yerine 
ve her halde halkın ve ekonomik hareketin tabiî memerleri olan vadilerden birine indirmek zaru
reti vardır. 

öteden beri halk çoğunluğunun dileği, il ve ilce idare âmirlerinin salahiyetli heyetler vasıta-
siyle son esaslı tetkiklere müstenit raporları ve il genel meclisi kararı ilce merkezinin, Çoruh 
ve Parhal dereleri vadilerinin birleştiği (Ahalt) Köyü olmasında toplanmaktadır. Bu köy çevresi
ne dâhil bulunan (Vecenket) düzlüğü ve (Kozahora) mahallesiyle birlikte, Batı - Güneye (Ersis 
bölgesine) doğru uzanan Çoruh, Doğu - Kuzeye (Erkinis.Bucağiyle il merkezi Artvin'e) doğru 
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giden yine Çoruh, Kuzey - Doğuya (Sarıgöl Bölgesine) doğrr ^ılan Parhal vadilerinin kavuş
makları mevkide olup halen Yusuf eli bölgesiyle Erzurum istİKameti arasında devam edegelmek-
te olan ekonomik hareketin güzergâhında, ayrıca Artvin il merkezinden Çoruh vadisi boyunca 
Yusufeli'ye doğru açılmaya başlanmış ve kışın bile tam emniyet altında işliyecek olan ana yo
lun üzerinde bulunmaktadır. 

Bu mevki, vadilerde ve dik eteklerde teessüs etmiş olan Yusufeli köylerinin hayati ihtiyaçları 
olan yol şebekesinin de coğrafi - tabiî bir düğüm noktasıdır. 

Ahalt Köyü Kozahora mahallesiyle birlikte 8i haneli 579 nüfusludur. Bu köyle mahalle arasın
da bulunan Vecenket köprü başı mevkiinde Erzurum, Tortum ve Oltu taraflarından her hafta 
Sarıgöl bölgesine gelen pazarcılara konaklık yapan üç tane de han vardır. 

Ahalt köyüne inecek olan ilce merkezi meşke illeriyle dükkân, otel, han, okul vesair resmî ve 
hususi binalariyle ortasından Parhal suyu geçen (Ahalt Vecenket düzlüğü - Kozahora) sahasında 
yayılacaktır. 

Burası Yusufeli bölgesi halkiyle civar ilçelerden halen Sarıgöl pazarına gidip gelmekte olan 
birçok alış verişçilerin kaynaşacağı hareketli bir pazar yeri olacaktır. Öğdem'de ufak bir kulübe 
dahi yapmaya lüzum görmiyen hal ve vakti müsait kazanç ve ticaret erbabı, yapmaya hazır bulun
dukları mesken, dükkân, han, otel gibi hususi inşaatla burada yerleşecekler ve kısa zaman içinde 
ilce merkezinin nüfusu bir hayli artacaktır. 

1950 yılı, Hükümetin Doğu kalkınması için aldığı ve almakta bulunduğu tedbirlerin ikinci tat
bikat yılıdır. Yusuf eli'nin, ilce merkezi buraya nakledildikten sonra ancak istifade edebileceği bu 
tatbikat (içme suyu elektrik, okul, sağlık merkezi) için Hükümete şimdiden programlanma imkâ
nını ,aynı zamanda halka hususi inşaat hazırlığı fırsatını vermek ve İlkbaharda iki taraflı bir 
gayretle yeni merkez üzerinde inşa ve imar hareketini sağlamak için nakle ait resmî formalitenin 
İlkbahardan evvel ikmalini zaruri bulmaktayız. 

Nakil işinin bir an evvel fiilen tahakkuku aynı zamanda Bayındırlık Bakanlığının yapmakta 
olduğu şükrana değer yardımı, il yol mükellefiyeti ve halk imecesi gibi Hükümet takatiyle halk 
gayretini mezcedilmek suretiyle bu sene başlamış olan, Yusufeli için hayati ehemmiyette, Çoruh 
vadisindeki yol yapma faaliyetini de hızlandırmış halka ve mahallî teşkilâta köy yolları şebekesi
nin inşasına bir an evvel başlama ve bitirme gayretini telkin etmiş buluncaktır. 

Bu maksatla hazırladığımız kanun teklifini Büyük Meclise derin saygılarımızla arzediyoruz. 

Çoruh Idilletvekili Çoruh Milletvekili Çoruh Milletvekili Çoruh Milletvekili 
Dr. C. Kazancmğlu Ali Çoruh Asım Us Atıf T üzün 
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îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/221 
Karar No. 25 

3 .II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Çoruh Milletvekilleri Dr. Cemal Kazancıoğlu, 
Ali Çoruh, Atıf Tüzün ve Asım Usun, Çoruh 
İline bağlı Yusufeli İlce merkezinin öğdem'den 
Ahalt'a nakli hakkındaki kanun teklifi 1.II.1950 
de Komisyonumuzda teklif sahiplerinin ve İçiş
leri Bakanlığı Müsteşarının huzuru ile müzakere 
edildi. 

Teklif sahiplerinin Komisyonumuza verdiği 
geniş izahat ve Bakanlık mümessilinin teklif hak
kındaki muvafık mütalâatı dinlendi. İlce mer
kezi öğdem'in tabiî arızalarla çevrili olması, ci
var ilce ve il merkeziyle muvasalasının mümkün 
görülmemesi, şimdiye kadar hiçbir inkişaf gös
terememesi ilçenin merkezinin ihtiyaca uygun bir 
şekilde tesbit edilmediği kanaatini vermiştir. 
Çoruh vadisinde ve bütün köylerin her zaman 
merkeze gelip gitmelerini mümkün kılacak ma
halde olduğu anlaşılan Ahalt köyünün ilce mer
kezi olması halinde münakale, vatandaş işlerinin 

suhuletle yapılması ve ilçenin inkişafı bakımın
dan teklifin yerinde olduğu görülmekle ilce mer
kezinin Ahalt'a nakli hakkındaki kanun teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

G. Uy badın 
Bu Rapor Sözcüsü 

Bolu 
/. Yalçın 

Denizli Giresun 
Dr. B. Uz T. Ekmen 

Muş 
H. Onaran Ş. 

Niğde 
Ş. Süer 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Konya 
M. Ş. Altan 

Gümüşane 
Sökmensüer 

Siird 
L. Yavuz 

ÇORUH MİLLETVEKİLİ Dr. CEMAL KA
ZANCIOĞLU VE ÜÇ ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Yusufeli İlçesi merkezinin Öğdem'den Ahalt'a 
kaldırılması ve bu merkeze Yusufeli adı veril

mesi hakkındaki Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yusufeli İlçesi merkezi öğ
dem'den Ahalt, Vecenket ve Kozahora mahalle
lerinden teşekkül eden Ahalt Köyüne kaldırıl
mış ve bu merkeze Yusufeli adı verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

»&« 
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S. Sayısı: 
Karaisalı İlçesi eski Kaymakamı Süleymanoğlu İbrahim Argun'un 
hükümlü olduğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 

(5/114) 

Adalet Komisyonu Raporu 

T:B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 13498/12435 
Karar No. 39 

3 .II .1950 

Yüksek Başkanlığa 

Okul yaptırılma işinin bir an evvel bitiril
mesini sağlamak maksadiyle köy muhtar ve ih
tiyar heyetinden iki üyeyi jandarma vasıtasiy-
le getirtip nezaret altına almak suretiyle hürri
yetlerini tahdit etmekten dolayı suçlu, Karaisalı 
İlçesi eski kaymakamı İbrahim Argun, Adana 
Birinci Asliye Ceza Yargıçlığından verilen 8 
ay hapis ve o kadar da memuriyetten mahrumi
yet cezasının affını talep etmektedir. 

Dilekçe Komisyonu, 16 . I . 1950 tarihli ka-
rariyle, 

Dilek sahibi Karaisalı eski kaymakamı İbra
him Argun'un, inşa edilmekte olan köy okulu
na kum getirmiyen Kocaveli Köyü muhtarı ve 
ihtiyar heyeti üyelerinden iki zatı jan,darma 
vasıtasiyle merkeze celbederek nezarete koy
mak suretiyle hürriyetlerinden mahrum etme
sinden dolayı hakkında yapılan şikâyet netice
si il idare kurulunca muhakemesinin men'ine 
dair verilen kararın da Danıştayca lüzumu mu
hakemeye çevrildiği ve bunun üzerine yapılan 
gıyabi muhakeme sonunda Adana Birinci As
liye Ceza Mahkemesince, hâdisenin müdafaa 
edildiği gibi Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 18 nci maddesiyle bir ilgisi olmadığı ve âm
me. emniyet ve Devlet otoritesine taallûk etmi-
yen bir angarya'ya köylüleri sevk etmek için 
işi kanuna uydurmak kastiyle hareket edildiği 
ve ancak hu hareketin vatani bir hizmete matuf 
olması nazara alınarak takdirî tahfif sebebiyle 8 
ay mahkûmiyetine ve bu kadar memuriyetten 
mahrumiyetine karar verildiği ve Yargıtay 4 ncü 
Ceza Dairesinin (Oluşa ve şehadete göre hürri
yeti tahdit unsurları olmadığı düşünülmeden 

yazılı madde ile ceza verilmesi) mütalâasiyle mez
kûr hükmün bozulmasına dair kararı, Cumhuri
yet Başsavcılığının itirazı üzerine Ceza Genel Ku
rulunca kaldırıldığı ve mahkûmiyet hükmünün 
onandığı; tashihi karar ve iadei muhakeme talep
leri salahiyetli yargı mercilerince reddolunduğu, 
bu duruma göre hükümde bir adlî hata tesbit 
olunmadığı, zikredildikten sonra; 

Ancak hâdisenin Millî Eğitime hadim ve ha
len ayakta duran bir binanın yapılması sırasında 
gösterilen gayret ve faaliyetin takdirindeki hata 
sebebiyle birkaç vatandaşın birkaç saatlik bir 
müddet nezarette tutulmaları suretiyle işlenilmiş 
bir suç mahiyeti arzettiğinin görüldüğü ve nete-
kim bu hizmetin mahkeme kararında da açıkça 
belirtildiği, bu gayede çalışan bir kaymakamın 
bilhassa kasti bir hareketle bu vatandaşları mün
hasıran tazip ve mağdur kılmak gibi bir mak
satla değil okul inşaatında fiilî salâhiyet sahibi 
olan bu vatandaşların çalışma gayret ve faaliyet
lerini temin* etmek arzusunun hâkim olduğu ve 
fakat ceza kanunlarımızın açıkça suç olarak ka
bul eylediği fiil ve hareketlerin yalnız azaltıcı 
sebepler düşünülerek cezalandırılmasının gayet 
tabiî ve âmme mnfaati lehine intibahı mucip 
bir netice olduğu, hâdisede ise intibah ve ibreti 
müessirinin temin edildiği, okul inşaatı için sırf 
hizmet düşüncesiyle işlenen bu suçtan dolayı suç-, 
lu İbrahim Argun'un Yüksek Kamutayın şef
kat ve atıfetine arzedilerek mazharı af edilme
sini tensip ederek keyfiyeti İçtüzük hükümle
rine tevfikan komisyonumuza bildirmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda, 
Karaisalı eski Kaymakamı İbrahim Argun'un 



hürriyeti tahdit suçundan dolayı Adana Birinci 
Asliye Ceza Mahkemesince yapılan gıyabi mah
kemesi sonunda 8 ay hapsine ve bu kadar da 
memuviyetten mahrumiyetine dair verilen kara
rın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda tasdik edi
lerek kesinleştiği, bilâhara sanık tarafından çe
şitli esbap beyaniyle yapılan karar tashihi ve 
iadei muhakeme isteklerinin de reddedildiği an
laşılmış ve hükümde bir adlî hatanın da mevcut 
olmadığı görülmüştür. 

Ancak, siciline ve yetkili makamların beya
nına göre 20 senelik Devlet hizmeti esnasında 
temiz çalışmasiyle temayüz eden mumaileyhin 
memleketin irfanına hizmet yolunda bir kasıt 
düşünmeden ve bir za'fı takdir ile işlediği suçtan 
dolayı nadim ve peşiman olduğu ve cezadan 
maksut olan intibahın da sağlandığı nazara alı
narak Yüksek Kamutayın şefkat ve atıfetine 
mazhar edilmesinin yerinde olacağına karar 

MADDE 1. — Karaisalı îleesi eski kayma
kamı 1330 doğumlu Sü'eymanoğlu İbrahim Ar-
gun'un, Adana Birinci Asliye Ceza Yargıçlığm-
ca, 20 . 11 . 1948 tarih ve 946/615 Esas ve 948/ 
721 karar sayılı ilâmla hükümlü olduğu sekiz 
ay hapis ve o kadar da memuriyetten mahrumi-

vermiş ve bu hususta hazırlanan Kanun tasarı
sı yüce tasvibe arzedilmek üzere ekli olarak 
sunulmuştur. 

Adalet K. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Konya Erzurum 

II. Karagülle Ş. Irahimhakkıoğlu 
Kâtip 

Erzurum Ankara Balıkesir 
§ İbrahimhakktoğlu E. II. Ergun O. N. Burcu 

Bursa Denizli Diyarbakır 
A. Konuk N. Küçüka F. Kalfagil 

Elâzığ İstanbul İzmir 
Muhalifim A. ödül E. Oran 

F. Karakaya 
Kastamonu Kayseri Kayseri 
Dr. F. Ecevit S. A. Feyzioğlu R. Özsoy 

Mardin Muğla Rize 
Affa muhalifim Muhalifim Dr. S. A. Düemre 

M. K. Boran N, ozan 

yet cezası bütün hukuki neticeleriyle affedil-
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

Karaisalı İlçesi Eski Kaymakamı 1330 doğumlu 
Süleymanoğlu İbrahim Argun'un hükümlü oldu

ğu cezasının affı hakkında Kanun tasarısı 
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S. Sayısı: 165 
Orman Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygun
luk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 
Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/458, 1/677) 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı kesinhesabına ait Uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/458) 

T. C. 
Sayıştay 

i V. 305685 22 . XII . 1949 
Sayi{ H. 2451 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Gene]. Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin ilişik ola

rak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 
Sayıştay Başkanı 

T c : . • * #_ Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Tarım Bakanlığından Sayıştaya 
gönderilen Orman Genel Müdürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesabı; Sayıştayca incelenip yargılan
mış olan muhasip idare hesaplar iyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde 
tutulmak suretiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

22 . X I I . 1949 

Sayıştay Başkanı J). 1. Başkanı i). 2. Başkanı D. 3. Başkanı D. 4. Başkanı 
S. Oran F. Eke Y. Z. Aslan E. Bakuy M. A. Apak 

Üye Üye Üye Üye Üye 
M. Menemencioğlu M. t. Er enli F. özbudun M. Â. Hemen A. R. ögel 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye vekili Savcı 
A, K. Arıçay F. Aktulga A. T. D engel F. Işık F. Beşkardeş H. Payver E. Arkun 
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Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/677) 

2'. C. 
Başbakanlık 30 Mart 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 533, 6/872 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Tarım Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . III. 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ku-
nun tasarısının ilişiği cetvellerle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
*S'. Saraçoğlu 

Tablo (I) Umumi Mizan 

Genel müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütçe muamelelerinin özeti olup 1944 
Malî yılı içinde bütçe gelir ve giderine ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılmış olan hizmetler 
arasmda bundan emanet ve sair bütçe harici muamelelerle 1944 yılma devreden bakiyeler ve nakit 
mevcudu hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 

1944 Malî yılı zarfında bütçe gelirinden yapılan tahsilat 9 417 122 lira 85 kuruştur. 

Gelirin çeşidi itibariyle mukayesesi 

İdarenin bellibaşlı gelirini teşkil eden Devlet ormanlarmda bütçeye muhammen olarak konulan 
(1 626 000) liraya karşılık (863 685) lira 93 kuruş noksaniyle (762 314) lira 7 kuruş tahsilat ya
pılmıştır ki muhammenata göre noksan yapılan tahsilat yurdun her yerinde orman! ar n Devlet 
Orman İşletmesine açılmasından ve yapılan satışların işletme döner hesabına alınmasından ileri 
gelmiştir. 

ikinci bölümü teşkil eden vakıf ve hususi ormanlardan bütçeye konulan (100 000) liraya karşı 
(114 006) lira 70 kuruş fazlasiyle (214 006) lira 70 kuruş tahsil edilmiştir. 

Üçüncü bölümü teşkil eden çeşitli gelirden bütçeye konulan (110 000) liraya karşı (137 314) lira 
13 kuruş fazlasiyle (247 314) lira 13 kuruş tahsil ed^miştişr. 

Dördüncü bölümü teşkil eden orta mektepler gelirinden bütçeye muhammen olarak konulan 
(10 500) liraya karşı (2 987) lira 94 kuruş fazlasiyle (13 487) lira 94 kuruş tahsil edilmiştir. 

Bütçenin beşinci bölümüne 1942 yılı varidatı fazlası olarak konulan (900 000) lira 1944 yılı ge
lirine ilâve edilmiştir. * 

Atmcı bölümü ihtiva eden Devlet Orman İşletmelerinden almacak tarife bedelinden (5 051 343) 
liraya mukabil (487 657) lira 1 kuruş fazlasiyle (5 530 000) lira 1 kuruş tahsil edilmiştir. 

Bütçenin yedinci bölümünü teşkil eden Umumi bütçeden yapılacak yardımdan 1944 Bütçesine 
konulan (1 750 000) lira tamamen alınmıştır. 

Gelir Tahakkukat ve Tahsilatının Mukayesesi 

İdarenin esas itibariyle geliri tahakkuku tahsiline tâbi ise de sözleşmeli satışlardan mütevellit kı
sımların bidayeten tahakkuk kaydedilmesi tabiî olup işbu sözleşmelerden mütevellit olarak 1944 Malî 

( S. Sayısı : 165 ) 
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yılında tahsil edilmiyerek İ945 yılma (386 229) lira 83 kuruş bakaya devir ve bunun mühim bir 
kısmı 1945 yılında tahsil edilmiş ve henüz tahsil edilmiyen miktarı için de ehemmiyetle takibat ya
pılmakla beraber bir kısım bakayanın fuzulen tahakkuk hesabında bırakıldığı neticesine varılmış ve 
bunların peyderpey tahakkuk kaydından düşülmesine çalışılmakta bulunulmuştur. 

Muhassasat : 

Lira K. 

9 547 843 00 1944 yıîı Bütçesiyle verilen tahsisat 
480 270 00 15 . 12 . 1944 ve 4680 sayılı Kanunla munzam tahsisat 
115 451 00 14 . 5 . 1945 ve 4739 sayılı Kanunla munzam tahsisat 
647 000 00 15 . 12 . 1944 ve 4680 sayılı Kanunla fevkalâde tahsisat 
25 000 00 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi mucibince ilâve olunan tahsisat 

10 815 564 00 Toplam 
9 324 923 05 1944 yılı hizmetlerine sarfolunau 

1 490 640 95 İmhası lâzımgelen tahsisat bakiyesi 

25 000 00 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi mucibince ilâve olunan tahsisat 

139 800 00 Maliye Bakanlığının muvafakatiyle maddeler arasında yapılan münakale. 

Bütçe sarfiyatı 

1944 yılı mahsup devresi de dâhil olmak üzere o yıl bütçesine dâhil muhassasta mukabil 
(9 324 923) lira 5 kuru^l sarfiyat yapılmıştır. 

Lira K. 

9 055 919 79 Nakden ödenen 
251 244 08 Bütçe emanetine alman 
18 459 18 Eylül 1945 sonuna kadar yapılan mahsubat 

9 324 923 05 Toplam 

1944 malî yılı içinde hizmet yapıldığı halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesinden do
layı bütçeye masraf kayıt edilmiyerek yeni seneye (10 535) lira 70 kuruş borç devredilmiştir. 

Bütçe gelir ve giderinin mukayesesi 

Lira K. 

9 417 122 85 Gelir 
9 342 923 05 Bütçe tediyatı ve mahsup devresindeki mahsubat 

92 199 80 Bütçe noktasından (noksan) yapılan sarfiyat 
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Nakdin kontrolü 

Lira K. 

2 303 671 45 Mayıs 1945 sonundaki kasa ve banka mevcudu 
1 471 241 59 1945 yılma müdevver âdi emanet ve bütçe emaneti bakiyesi 

\ 
832 629 86 Vezne mevcudundaki paradan varidat fazlası 

! ! ; î ta emri cetveli 

I - Haziran 1944 ten 30 Eylül 1945 gününe kadar Tarım Bakanlığında bulunmuş olan zevatın 
Sıfatı tsmi Başlayışı Ayrılışı 

Tarım Bakam Şevket Raşit Hatipoğlu 20 . V I I . 1942 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 2 . İl . 1950 

Esas No. 1/677, 3/458 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğünün i944 Bütçe yı
lı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 30.IIJ. 
1946 gün ve 71/533/6-872 sayılı yazısiyle tek
lif olunan Kanun tasarısı Sayıştayın Uygunluk 
Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Başdenetçisi 
Nihad Başakar ve Orman Genel Müdürlüğü 
temsilcisi hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

1. ödenekler: 
1944 Bütçesiyle konulan ve sonradan ilâve

ten alman ödenek miktarı Kesinhesapta 
10 815 564 lira olduğu halde Uygunluk Bildiri
minde 11 367 lira 22 kuruş noksaniyle 
10 804 196 lira 78 kuruş bulunduğu görülmüş-
tüi'. 

Yapılan incelemede: 
Bu farkın 20. bölümün 1. (Geri verilecek 

paralar) tertibinde olduğu ve bu tertip Muha-
sebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinde 
tadat olunan tertipler arasında olup bu tertip
lerden her birine Bütçe ile konulan Ödenek yet
mediği takdirde ilâveten harcanan miktarın 
ödeneğe ilâvesi gereikrken, dairesince önce tah
minî olarak harcanmasına mezuniyet alman pa

ralardan harcanmıyan kısmının da ödeneğe ilâ
vesi cihetine gidilmiş olmasından ileri geldiği 
anlaşıldığından Sakıştay kaydında gösterilen 
10 804 196 lira 78 kuruş ödenek olarak kabul 
edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olarak 
9 324 923 lira 05 kuruş bulunduğu görülmüştür. 

3. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen Ödenek ve gi

derlere göre ödenek bakiyesi 1 479 273 lira 73 
kuruş olup yok edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat : Uygunluk bildiriminde ve Ke

sinhesapta birbirine uygun olarak 9 803 352 lira 
68 kuruş bulunduğu görülmüştür. 

Tahsilat: Uykunluk bildiriminde ve Kesinhe
sapta birbirine uygun olarak 9 417 122 lira 85 
kuruş bulunduğu görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
giderler, gelirler ve ödenek miktarlarma göre de
ğişik olarak düzenlenmiş bulunan Kanun tasarısı 
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Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere su
nuldu. 

Kastamonu Niğde 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 

Â. Toközlü F. Ecer 
Kâtip 

Yozgad Bilecik Bolu 
K. Eri ek Dr. M. Suner (7. Özçağlar 

Çankırı 
A. 1. Zeyneloğlu 

Giresun 
A. Ulus 

İmzada bulunmadı 
Kütahya Sivas 

M. îspartalığil §. Uma 
İmzada bulunmadı 

Muğla Siird 
A. Çakır 8. Çeliktuğ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

yılı 

MADDE 1. - - Orman Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı genel gideri (A) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere (9 324 923) lira (5) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu İdarenin adı geçen yıl ge
nel gideri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği gibi (9 417 122) lira (85) kuruştur. 

MADDE 3. — 1944 Bütçe yılı içinde harca-
nılmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen (1 490 640) lira (95) kuruşluk ödenek 
artığı battal edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür* 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H.Saka 

Millî Eğitim Bakam 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tahsin Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. Irmak 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
S. Day 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş> R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe y%l% 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Gtnel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi 9 324 923 lira 05 kuruştur. 

MADDE 2. ~ Orman Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 9 417 122 lira 85 kuruştur. 

MADDE 3. — ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 1 479 273 lira 73 kuruş yokedilmiş-
tir. 

MADDE 4. — Bu kanan yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı: 165)! 



A - CETVELİ 

B. ödeneğin çeşidi 

1 Maaş, ücret, tahsisat ve tekaüt ikramiyesi 
2 Ücretler 
3 Muvakkat tazminat 
4 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge

reğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
5 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince 

verilecek çocuk zammı 
B. 5 4599 sayılı Kanun gereğince verilecek 

yardım 
6 4178 sayılı Kanun gereğince verilecek 

yakacak zammı 
7 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek 

avans 
8 Merkez büro masrafları 
9 Vilâyetler büro masrafları 

10 Matbu evrak ve defterler 
11 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf

ları 
12 Kira bedeli 
13 Nakil vasıtaları masrafı 
14 Harcırahlar 
15 Melbusat 
16 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 
17 Fennî hizmetler 
18 Harita ve kadastro işleri 
19 Ankara ve civarının teşciri ve Ankara Fi

danlığı 
20 Mukannen masraflar 
21 Mahkeme masrafları 
22 înşa ve tamir işleri 
23 Mektepler ve kurslar umumi masrafları 
24 Devlet işletmeleri mütedavil sermayesi 
25 Pasif koruma masrafları 
26 Yazı, neşir ve propaganda işleri 
27 Yabancı mütehassıslar ve tercümanları 
28 Staj ve tahsil için ecnebi memleketlere 

gönderileceklerin harcırah ve tahsisatları 
29 Veznedarlık işleri 
30 Milletlerarası ormancılık merkezi iştirak 

hissesi 
31 Gayrimelhıız masraflar 
82 Geçen yıl borçları 
83 Eski yıllar borçlan 

ödenekler 
Lira K. 

2 598 013 
408 .218 

32 000 

20 000 

224 000 

550 000 

7 000 

6 000 
37 000 
41 000 
45 000 

150 419 
50 000 
86 500 

162 950 
8 000 

35 500 
859 002 

1 

Giderler 
Lira K. 

120 000 
98 632 
43 985 
220 000 
232 500 
500 000 
15 000 
7 500 

2 

1 
21 400 

550 
1 

11 500 
23 695 

78 

2 284 727 32 
222 493 03 
31 586 07 

15 000 

140 005 89 

358 524 17 

5 558 11 

22 108 57 
14 282 95 
14 587 25 

149 054 79 
36 364 86 
18 935 43 
89 532 77 
4 022 55 

8 211 
664 038 

117 314 
67 270 
7 559 

218 844 
213 532 
500 000 

725 
5 745 

75 
01 

34 
06 
97 
39 
63 

75 
67 

18 431 65 

438 04 

11 037 22 
23 392 45 

Yokediİen 
ödenekler 
Lira K. 

313 285 68 
185 724 97 

413 93 

5 000 

83 994 11 

191 475 83 

1 441 89 

6 000 
14 891 43 
26 717 05 
30 412 75 

1 364 21 
13 635 14 
67 564 57 
73 417 23 
3 977 45 

27 288 25 
194 963 99 

1 

2 685 66 
31 362 72 
36 425 03 
1 155 61 
18 967 37 

14 274 25 
1 754 33 

2 

2 968 35 

111 96 
1 

462 78 
302 55 

( &, Sayısı: 165 ) 
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B. 

A. 33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

40 

B.40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Ödeneğin çeşidi 

1943 yılı karşılıksız borçları 
Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince evrakı nakdiye itfası 
Maaş 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek çocuk zammı 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek yakacak zammı 
4599 sayılı Kanunla yapılacak yardım 
Büro masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve mas
rafları 
Kira bedeli 
Harcırahlar 
Muayyenat 
Askerî levazım 
Harb levazım ve teçhizatı masrafları 
Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 
Veteriner, ecza ve malzeme masrafları 
Hayvan mubayaa ve tazmini 
Nakil masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
İnşa ve tamir işleri 
Pasif korunma masrafları 
İstihbarat 
Mahkeme masrafları 
Geçen, yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1943 yılı karşılıksız borçları 

ödenekler 
Lira K. 

9 350 
947 

77 207 
972 404 

98 105 
9 600 

28 500 

2 000 
11 000 
23 000 
11 000 

5 500 
30 000 

116 400 
2 068 988 

479 958 
27 000 
11 000 
1 500 

10 000 
76 500 
18 689 
20 000 

2 000 
10 000 

1 000 
14 400 
6 100 

46 652 

10 804 196 78 

Giderler 
Lira 

8 615 
757 

77 207 
931 073 

72 027 
9 346 

18 332 

795 
9 431 

22 867 
10 924 

5 347 
29 272 

105 353 
2 057 754 

478 460 
26 613 
9 831 
1 425 
9 899 

64 705 
12 833 
İ9 957 

1 838 
10 000 

73 
14 181 
6 029 

46 642 

9 324 923 

K. 

04 
31 

27 
71 
54 

10 

38 
79 
53 

55 
68 
81 
60 
10 
20 
46 
55 

68 
24 
96 

60 
70 
62 
12 

05 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira 

734 
216 

41 330 
26 077 

253 

10 167 

1 205 
1 568 

132 
75 

152 
727 

11 046 
11 233 
1 497 

386 
1 168 

66 
101 

11 794 
5 863 

42 
162 

— 
926 
218 

70 
9 

1 479 273 

K. 

96 
69 

73 
29 
46 

90 

62 
21 
65 

45 
32 
19 
40 
90 
80 
54 
45 

32 
76 
04 

40 
30 
38 
88 

73 
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B - CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler ve yapıla
cak satışlar 
Vakıf hususi ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1942 senesi hesabı katisine göre varidat fazlasından 
artan bakiye 
Devlet işletmelerinden alınacak orman tarife bedeli 
Umumi Bütçeden yapılacak yardım 

Bütçede yazılı 
muhammenat 

Lira K. 

1 626 000 
100 000 
110 000 
10 500 

900 000 
5 051 343 
1 750 000 

Tahsilat 
Lira K 

762 314 07 
214 006 70 
274 314 13 
13 487 94 

900 000 
5 530 000 01 
1 750 000 

Toplam 9 547 843 9 417 122 85 

» e « 

( S. Sayısı ; 165 ) 



S. Sayısı: 166 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı Ke-
sinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/456, 1/110) 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi' (3/456) 

T. C. 
Sayışiay ' 22 . XII . 1949 
{ V. 305687 

haV% \H. 2453 - , r , 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

1. Anayasa ve Muhasebe Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen P. T. T. Genel Mü
dürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan idare hesaplariyle kar
şılaştırılmış ve görülen fark ve mübayenetler Uygunluk Bildirimine bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

2. P. T. T. Genel Müdürlüğü Bütçesinin 3 ncü muvakkat tazminat bölümüne konulan ve 190 000 
liradan ibaret bulunan ödeneğe mukabil 209 020 lira 06 kuruş harcama yapılmış olmasından dolayı 
19 026 lira 06 kuruş ve yine 4678 sayılı Kanunla (4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince ya
pılacak doğum ve ölüm yardım arı) adı altında açılan (5/A) bölümüne, 4678 va 4740 sayılı Kanun
larla eklenen 100 000 lira ödenme mukabil 10'̂  9.12 lira 14 kuruş sarfiyatta bulunulmuş olmasından 
dolayı da 8 912 lira 14 kuruş ki. e^jian 27 938 İha 20 kuruşun ödenek dışı sarfedildiği ve dairesince 
bu harcama için mütemmim ödenek istenildiği görülmüştür. Bu bapta yapılan tetkikat neticesinde; 
muvakkat tazminat bölümünden yapılan 19 026 lira 6 kuruşluk ödenek dışı harcamanın; bütçenin 
tanzimi sırasında müvezzîlerin mesken tazminatının 10 lira üzerinden hesap, ona göre bütçeye öde
nek konulmuş olduğu halde sonradan yürürlüğe giren 4598 sayılı Kanunla bu tazminat miktarının 
ayda 15 liraya çıkarılmış olmasından ileri geldiği ve işbu sarfiyatın Ankara Posta ve Telgraf Merkez 
Saymanlığı hesabında olduğu ve hesabın yargılanması sonunda ilgililerden tazminen tahsiline hük-
molunduğu ve ödenek dışı harcanan 8 912 lira 14 kuruşun da yine 4598 sayılı Kanunun 7 neî mad
desi mucibince tediye emri beklenmeksizin sarfına cevaz verilmiş olan ölüm, doğum tazminatına ta
allûk ettiği anlaşılmış ve sözü edilen harcamalar için mütemmim ödenek verilip verilmemesi keyfi
yeti Büyük Millet Meclisinin Yüksek takdirine bağlı bulunmuştur. 

3. Bağlı olarak sunulan cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak üzere Kesinhesâpta 



— 2 — 
gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 22 . X I I . 1949 

Sayıştay Başkanı D. 1. Başkanı D. 2. Başkanı D. 3. Baaşkanı D. 4. Başkanı 
S. Oran F. Eke Y. Z. Aslan R. Bakuy M. A. Apak 

üye Üye Üye Üye Üye Üye 
M. Menemencioğlu M. 1. Er enli F. özbudun M. A. Hemen A. R. Ögel A. K. Arıçay 

Üye Üye Üye Üye Üye vekili Savcı 
F. Aktulga A. T. Dengel F. Işık F. Beşkardeş II. Payver E. Arkım 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 
tasarısı (1/110) 

T C. 
Başbakanlık 27 . XII . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 700, 6/3117 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• R. Peker 

1944 Yılı Kesinhesap Kanun Gerekçesi 

1944 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap Kanun tasarısı ile buna bağlı olan 
cetvellerde görüleceği üzere 1944 yılı Bütçesinden 29 896 700 lira 30 kuruş harcanmıştır. 

Geçen yıllardan devrolunan artık ile birlikte bu yıl içinde 41 090 826 lira 13 kuruş gelir tahak
kuk etmiş ve bundan 32 846 822 lira 51 kuruş tahsil edilmiştir. Bu yıl içinde tatbik mevkiine gi
ren 4598 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 14 ncü derecedeki maaşlı memurlara ait mesken 
tazminatının 15 liraya çıkarılması ve yine bu kanunun geçici beşinci maddesiyle de idaremizde 
ayrı bir sınıf teşkil eden 10 lira maaşlı hat bakıcı ve müvezzilerinin de aynı zamanda kadrolarının 
15 liraya yükselmesi neticesi, her iki sınıf memurlara üçüncü muvakkat tazminat tertibinden 19 026 
lira 06 kuruş ve yine 1944 yılı içinde 3 ve A. 5 bölümlerinden 27 938,20 lira ödenek üstü har
cama vukubulmuştur. 

Bunlardan üçüncü muvakkat tazminat bölümünden vâki harcamanın hizmet karşılığı bulun
ması A. 5 doğum, ölüm yardımı bölümünden vâki harcamanın da bütçenin uygulanması sırasında 
memurlara yardım gayesiyle yayınlanan kanunların zaruri icaplarından bulunması dolayısile sözü 
geçen 270 938,20 liranın tamamlayıcı ödenek olarak kabulü Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmiş-
tir. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1944 yılı sonun
daki ödenek toplamı 34 078 457 lira 07 kuruşa yükselmiştir. Kezalik 1944 yılı içinde bütçe har
camaları 29 896 700 lira 30 kuruş olup bu miktara ödenek üstü harcanan 27 938 lira 20 kuruş 
katılmış bulunmaktadır. Bu itibarla bu yıl içinde yapılan bütçe harcamalarının düşülmesinden son-

( S. Savısı : 166 ) 
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ra ödenek artığı kalmış olan 4 181 756 lira 77 kuruşun yok edilmesi gerekli görülmüştür. 

Bu esasları içine alan Kesinhesap Kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Âmiri i ta Cetveli 

1 Haziran 1944 ten 30 Eylül 1945 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığında bulunan zevat. 

Sıfatı Adı ve soyadı îşe başlayışı İşten ayrılışı 

Ulaştırma Bakam A. Fuat Cebesoy 10 . 3 . 1943 

V **: ~ l. Başlangıç 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün katma bütçe ile idareye başlandığının 11 nci 
(1944) Malî yılma ait Genel hesabı belirli süresi içinde yüksek Meclisin incelemesine ve denetle
mesine sunulmuştur. 

1944 senesi Malî yılı bütçesinin uygulama sonucunu gösteren bu hesabın incelenmesinden de 
anlaşılacağı üzere 1939 yılından beri devam edenolağanüstü durumun husule getirdiği birçok güç
lüklere rağmen Posta Telgraf ve Telefon İşletmesinin intizamına asla halel getirilmemiş ve idare 
uhdesine düşen ödevler normal senelerde olduğu gibi ifa olunmuştur. 

2. 1944 yılı genel hesabı hakkında açıklamalar 

Genel mizan (Tablo) • 9 ' 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 1944 işlemlerinin neticelerini gösteren işbu 
mizanda sözü geçen malî yıl içinde bütçeden mütevellit gelir ve giderle havale tevdiat ve tediyatı 
para nakli emanet ve saire gibi bütçe dışı işlemler ve bunların 1945 yılma devreden bakiyeleri 
ve kasa ile banka mevcudu görülmektedir. 

T i s i Genel gelir 

1944 Malî yılı içinde tahsil edilen gelir toplamı 32 846 822 lira 51 kuruştur. Bunun 

Lira K. 

25 993 317 61 lirası haliye gelirinden 
1 897 277 01 » sabıka » 
4 899 056 00 Geçen seneden müdevver bütçe fazlası (nakit mevcudu) 

57 171 89 lirası da 3849 sayılı Kanuna istinaden Hazineden alman ki ceman 

32 846 822 51 lirayı bulmaktadır. / 

Bu miktarın muhammenat ile mukayesesi halinde 1944 yılı varidat hesabı 1 534 020, 51 lira faz
lalıkla kapanmış bulunmaktadır. 1944 genel tahsilatı durum ve bölüm itibariyle aşağıda gösteril
miştir. 

Birinci bölüm : 
İdarenin başlıca gelir kaynağını teşkil eden posta, telgraf, telefon ve telsiz ücretlerinden 1944 yı

lında haliye ve sabıkadan yekûn itibariyle muhammenata nazaran 529 443, 51 Hira fazla tahsilat yapıl
mıştır. Bu fazlanın inkısam ettiği gelir, nevileri itibariyle de 384 796, 09 lirası posta ve 1 057 808,77 
lirası telefon hasılatına aittir. Aynı süre içinde muhammenata göre telgraf ve telsiz hasılatı nok
sanı bulunan 913 161, 35 liranın bu fazladan tenzili halinde 1944 yılı genel varidat hesabı yukar
da gösterildiği gibi 529 443, 51 lira fazlalıkla kapanmış bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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îkinci Bölüm: 
2721, 2722 sayılı kanunlara tevfikan genel ve katma bütçeli idareler namına istatistiklere göre 

tahakkuk ettirilen posta, telgraf ücretleri ceman 3 675 567 liradır. 
1944 yılı bütçesinin, kabulünden sonra yürürlüğe giren 4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince 

resmî dairelerin ücret tarifeleri 1/3 ten 1/2 nispetine çıkarılmış olmasından dolayı malî yıl için
de ayrıca 4 534 866, 12 lira tahakkukat yapılmak suretiyle resmî muhabere ve mürasele haliye ta-
hakkukatı yekûnu 8 210 433, 12 liraya eski senelerden müdevver ve bu bölüme ait varidat baki
yesi olan 1 862 117, 57 liranın ilâvesi halinde tahakkukat genel yekûnu 10 072 550 lira 69 kuru
şa baliğ olmaktadır. 

Bunun 9 411 414 lira 54 kuruşu Genel Bütçeye dâhil dairelere ait bulunmaktadır. Senesi içinde 
Genel Bütçeli idareler 3 812 393,63 lira tahsil ve 5 599 020,91 lira da 1945 yılma devredilmiştir. B:ı 
miktardan 4 162 266,60 lirasının dairelerce bütçeden mahsubu yapılmak suretiyle bütçe emanetine 
intikal ettirildiği ve geriye kalen 1 436 754,31 lirasının da ödenek temin edilememesi yüzünden kar
şılıksız borç halinde düyuna kaldığı anlaşılmıştır. Katma ve özel bütçeli idarelerin durumuna gelin
ce : Bu idareler namına tahakkuk ettirildiği yukarda işaret olunan 661 136,15 liradan 544 115,86 lirası 
tahsil edilebilmiş 117 020,29 lirası da 1945 yılına devrolunmuştur. 

Üçüncü bölüm : 
Çeşitli gelirlerden ibaret olan bu bölümün muhammenata nazaran 260 020 lira 54 kuruş fazlasiyle 

408 199 lira 54 kuruş tahsil vukubu]muştur. 
Dördüncü bölüm : 
Radyo aidatı muhammenatma nazaran 6 442,08 lira fazlasiyle 156 442 lira 8 kuruş tahsil olun 

muştur. 
' Beşinci bölüm : 
Geçen seneden müdevver nakit fazlasını teşkil eden bu bölüm tahsilatı muhammenatm aynı ol

mak üzere 4 899 056 liradan ibarettir. 
3849 sayılı Kanuna istinaden Hazinece idaremize ödenmiş olan mebaliğden 1944 yılında irat 

kaydedilen miktarı 57 171 lira 89 kuruştan ibarettir. 

Tahakkukatın Tahsilatla Mukayesesi 

İdarenin 1944 Malî yılında gerek tahakkuku tahsiline tâbi olan ve gerekse tahsilattan evvel ta
hakkuk ettirilen sabıkasiyle beraber geliri 41 090 826,13 liradır. Bundan 35 427 021.24 lirası haliyle 
tahakkukatma 5 663 804,89 lirası da 1944 Malî yılma devreden geçen ve eski yıllar tahakkuk artığına 
taallûk eylemektedir. Bunlardan 30 949 545,50 lirası haliye ve 1 897 277,01 lirası da sabıkadan ol
mak üzere 32 846 822,51 lirası senesi içinde tahsil edilmiş 8 244 003,62 lirası 1945 Malî yılma artık 
olarak devredilmiştir. Bu artığın 1 452 189,87 lirası bir kısım resmî dairelerin 1943 yılı, posta, tel
graf ücretlerine 1 075 159,17 lira ekserisi resmî dairelere ait olmak üzere 1944 ve daha evvelki yıllar 
telefon ücretlerine 5 716 041,20 lirası bir kısım umumi ve mülhak bütçeli idarelerin eski yıllara 
ait posta ve telgraf ücretlerine 613,38 lira radyo keseneği artığına taallûk etmekte ve bu suretle 
3 76.6 527,88 lirası sabıka 4 477 475,74 lirası da haliye artığını teşkil etmektedir. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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ödenekler '-•-~-r?,. ^•---.--.-—• 

1944 Malî yılında alman umumi ödenek 34 050 518,87 liradan ibarettir. 

Lira K. -, , ./: 

lirası bütçe ile alman ' 
» 4678, 4740 ve 4768 sayılı kanunlarla alman munzam ödenekten 
» 4740 sayılı Kanunla olağanüstü ödenekten 

lirası Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine istinaden Maliye Bakanlı
ğından alman mezuniyet ödeneğinden 
lirası 3010 sayılı Kanıma istinaden kaydedilen ödenekten 

» 3849 sayılı Kanunla Hazineden yardım kaydedilen 

ödenek üstü harcama olup Kesin hesap Kanuniyle tamamlayıcı ödenek olarak teklif 
edilen ödenekten terekküp etmektedir. 

Malî yıl içinde görülen lüzum üzerine 4599 sayılı Kanuna müsteniden 2 314 000 ve 1944 yılı Bütçe 
Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 30 000 lira ki, ceman 2 344 000 lira bölümler ara
sında ev 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 56 nci maddesine müsteniden 70 000 lira da 
maddeler arasında olmak üzere 2 414 000 lira aktarma yapılmıştır. 

Bütçe gideri •• ' -- ,*, 

1944 Malî yılı içinde alman 34 050 518 lira 87 kuruş ödeneğe mukabil yapılan hizmetlere: 

• Lira K. t , 

lirası nakden ' 
» bütçe emanetine naklen 
» senesi içinde verilen avanslardan devrei mahsubiye içinde mahsup edilmek su

retiyle sarfedilmiştir. 

Malî yıl içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmesinden dolayı bütçeye 
masraf kaydolunmıyarak 1945 yılma borç devredilen 82 004 lira 59 kuruşun ilâvesi halinde yapılan 
hizmetlerin karşılığı 29 978 704 lira 89 kuruşu bulur. 

Bu duruma göre 1944 yılında 29 978 704 lira 89 kuruşu bulan bütçe hizmetleri karşılığından 
28 772 890 lira 15 kuruşu senesi içinde nakden ödenmiş 1 205 914,74 lirası da senesi içinde bütçe 
emanetine alınmak suretiyle veya tahakkuk evrakının tekemmül ettirilmemesi yüzünden 1945 yılma 
borç devretmiştir. 

ödeneğin giderle mukayesesi 

1944 Malî yılı içinde muhtelif suretlerle alman ödenekle birlikte genel ödenek yakûnu 34 050 518,87 
lirayı bulmuştur. Bu sene içinde yaptırılan hizmetlere mukabil gerek nakden ödenmek ve gerek bütçe 
emanetine alınmak suretiyle 29 896 700 lira 30 kuruş sarfedilmiş 4 153 818,57 lirası hizmetsiz" kal
mıştır. 

28 382 124 
1 123 910 
390 665 

29 896 700 

64 
15 
51 

30 
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Yok edilmesi gereken ödenek 

Ödenek artığı olarak yok edilmesi gereken miktar aşağıda gösterilmiştir. 

Lira K. 

34 050 518 87 Bütçe ve ek kanunlarla alman ödenekler toplamı 
27 938 20 Katî hesap cetveline göre ödenek harici harcamalar olup tamamlayıcı ödenek 

olarak teklif edilen 

34 078 457 07 
29 896 700 30 Kesinhesap cetvelindeki sarfiyat yekûnu 

4 181 756 77 YokediJmcsi gereken ödenek 

(lenel tahsilat ve bütçe harcamalarının mukayesesi 

Lira K. 

32 846 822 51 Tahsilat 
29 896 700 30 Bütçe harcaması 

2 950 122 21 delir fazlası. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/110, 3/456 

Karar No. 19 

2 . 11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme denel Mü
dürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da Başbakanlığın 27 . XII . 1946 gün ve 
71 -700/6 - 3117 sayılı yazısiyle teklif olunan 
Kanun tasarısı Sayıştayııı Uygunluk Bildirimiy
le birlikte ve Sayıştay Başdenetçisi Nihad Başa-
kar ve P. T. T. Genel Müdürlüğü Saymanlık 
Müdürü îzzet Erkin hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler : 
1944 Bütçe yılı Mülhak Bütçe Kanunu ile ve

rilen ve sonradan ilâveten alman ödenek mik
tarı Kesinhesapta 34 050 518 lira 87 kuruş ol
duğu halde Uygunluk Bildiriminde 61 311 lira 
44 kuruş noksaniyle 33 989 207 lira 43 kuruş 
bulunduğu gö rül m üstü r. 

Yapılan incelemede : 
Bu farktan 57 002 lira 93 kuruş 1. bölümün 

3. (Tekaüt, dul ve yetim maaşları) ve geri kalan 
4 308 lira 51 kuruşu 20. bölümün 2. (Geri veri
lecek paralar) tertibinde olup bu tertipler Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 48. maddesinde 
tadat olunan tertipler arasındadır. 

Bu tertiplerden her birine bütçe ile konulan 
ödenek, yetmeliği takdirde ilâveten harcanan 
miktarın ödeneğe ilâvesi gerekirken dairesince 
önce tahmini olarak harcanmasına mezuniyet 
alman paralardan harcanmıyan kısmının la öde
neğe ilâve ve Kesinhesaba ithal edilmiş olma
sından ileri geldiği anlaşıldığından Uugunluk 
Bildiriminde gösterilen 33 989 207 lira 43 kuruş 
ödenek olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olarak 
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29 896 700 lira 30 kuruş bulunduğu görülmüş
tür. 

3. ödenek üstü harcama: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve 

giderlere göre 27 938 lira 20 kuruşun ödenek 
üstünde harcandığı ve bundan 19 026 lira 06 
kuruşunun 3. (Muvakkat tazminat) ve geri ka
lan 8 912 lira 14 kuruşun (5/A) (4598 sayılı 
Kanunun 7. maddesi gereğince yapılacak do
ğum ve ölüm yardımları) bölümlerinde olduğu 
ve Hükümetçe Kesinhesap Kanun tasarısiyle 
mütemmim ödenek istenildiği görülmüş ve ya
pılan incelemede: 

Muvakkat tazminat bölümünden yapılan 
19 026 lira 06 kuruşluk ödenek üstü harcama
nın, bütçenin tanzimi sırasında müvezzilerin 
mesken tazminatı 10 lira üzerinden hesabedile-
rek ona göre bütçeye ödenek konulmuş olduğu 
halde sonradan yürürlüğe giren 4598 sayılı Ka
nunla bu tazminat miktarının ayda 15 liraya 
çıkarılmış olmasından ialeri geldiği ve Ankara 
Posta ve Telgraf Merkez Saymanlığı hesabının 
yargılanması sonunda Sayıştayca ilgililerden 
ödettirilmesine karar verildiği ve ödenek dışı 
harcamadan geri kalan 8 912 lira 14 kuruşun 
da yine 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gere
ğince tediye emri beklenmeksizin sarfına cevaz 
verilmiş olan doğum ve ölüm tazminatına ta
allûk ettiği ve sözü edilen harcamalar için mü
temmim ödenek verilip verilmemesi* hususunun 
Sayıştayca Uygunluk Bildirimiyle Büyük 
Meclisin takdirine bırakıldığı anlaşılmış ve ifası 
zaruri hizmetlerden olması ve ilgililerin bir 
sunitaksiri bulunmaması hasebiyle, ödenek 
üstünde kalan miktarlar için mütemmim öde

nek verilmesi Komisyonumuzca uygun görül
müş ve bağlı cetveller ona göre düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

4. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 4 120 445 lira 33 
kuruş olup yokedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

5. Gelirler : 
Tahakkukat: Uygunluk Bildiriminde 41 019 853 

lira 87 kuruş gösterildiği halle Kesinhesapta 
41 090 826 lira 13 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildiriminde 32 846 808 
lira 36 kuruş gösterildiği halde Kesinhesapta 
32 846 822 lira 51 kuruştur. 

Tahakkukat ve tahsilatta görülen bu farklar, 
saymanlarca sonradan yapılan tashihatm Genel 
Müdürlüğe bildirilmemesinden bâzı maddi hata
lardan ileri geldiği anlaşılmış ve Uygunluk Bildi
riminin esas ittihazı uygun görülerek bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına gö
re değişik olarak düzenlenmiş bulunan Kanun ta
sarısı Kamutayın yükek tasvibine arzedilmek 
üzere sunuldu. 
Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde Yozgad 
A. Toközlü F. .Ecer K. Erbek 
Bilecik Bolu Çankırı 

Dr. M. Suner C. Özçağlar A. î. Zeyneloğlu 
Giresun Kütahya 
A. Ulus M. Ispartalıgil 

İmzada bulunmadı îmzada bulunmadı 
Sivas Muğla Siird 

Ş. Uma A. Çakır S. ÇeliMuğ 

f Q CV 1 f i " \ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğünün 1944 Bütçe yılı Kesnhesap Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı ge
nel giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 29 896 700 lira 30 kuruştur. 

MADDE 2. — Bu İdarenin genel geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
32 846 822 lira 51 kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içinde bölüm itibariyle 
ödenek üstü olarak harcanan 27 938 lira 20 ku
ruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddedeki tamamla
yıcı ödeneğin genel ödeneğe katılmasından ve 
bu yıl içindeki bütçe harcamalarının çıkarılma
sından conra 1944 Bütçe yılı içinde harcanmıyan 
ilişik (A) işaretli cetvelin ayrı sütununda gös
terilen 4 181 756 lira 77 kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
M. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakan 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma 
* Dr. -S. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakam 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

ı Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Bakanı 
Irmak 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdür
lüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı gi
deri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gi
bi 29 896 700 lira 30 kuruştur. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün aynı yıl geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 32 846 808 
lira 36 kuruştur. 

MADDE 3. —• 1944 yılı içinde ödenek üstün
de harcanan ve (A) cetvelinin özel sütununda 
gösterilen 27 938 lira 20 kuruş tamamlayıcı öde
nek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ödeneklerden 1944 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 4 120 445 lira 33 kuruş 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 
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B. 

1 
2 
3 
4 

5 

A. 5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 

24 
25 
26 

ödeneğin çeşidi 

Maaşlar 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince verilecek çocuk 
zammı 
4598 sayılı Kanun 7 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
doğum ve ölüm yardımları 
4178 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 
4454 sayılı Posta, Telgraf ve 
Telefon îşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununun 
51 nci maddesi gereğince 
verilecek ücretler 
Merkez< büro masrafları 
Vilayetler büro masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Muhabere ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Harcırahlar 
Melbusat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi yol ve saire 
masrafları 
Posta hizmetleri 
Telgraf, telefon ve telsiz hiz
metleri . 
Bina inşa ve tamir işleri 
Mukannen masraflar 
Mahkeme masrafları 
P. T. T. Fabrikası her türlü 
masrafları 
Yatılı P. T. T. Meslek Okulu 
her türlü masrafları 
Kurs masrafları 
Talebe tahsisatı 
Matbaa. * ve hesap. makineleri * i 
masrafları 

- 9 -
A - CETVELÎ 

ödenekler 

11 816 489 07 
3 274 865 

190 000 

55 000 

600 000 

100 000 

75 000 

790 000 
65 800 

995 000 
600 000 

1 000 
200 000 
591 000 
747 500 
750 000 

125 000 
1 795 000 

3 440 000 
2 600 000 

785 691 49 
8 000 

100 000 

300 000 
65 000 
82 500 

1 

Giderler 

11 394 483 
2 552 573 

209 026 

36 540 

564 737 

108 912 

65 932 

561 109 
53 319 

764 437 
594 391 

472 
167 343 
408 136 
528 143 
747 077 

78 204 
1 613 438 

2 722 049 
2 138 831 

775 121 
3 080 

93 616 

189'857 
46 421 
65 050 

Tamamlayıcı 
ödenek 

68 
34 -:.-.•--
06 19 026 06 

55 

14 8 912 14 

12 

65 
79 
38 
30 
17 
62 
06 
47 
41 

03 
10 

96 
95 
97 
72 

63 

03 
71 

YokedileiL 
ödenekler 

422 005 
722 291 

—' 

18 460 

35 262 

— 

9 067 

228 890 
12 480 

230 562 * 
5 608 

527 
32 656 

182 863 
219 356 

2 922 

46 795 
181 561 . 

717 950 
461 168 

10 569 
4 919 

6 383 

110 142 
18 578 
16 450 

1 

t -r' 

39 
66 

45 

88 

35 
21 
62 
70 
83 
•38 
94 
53 
59 

97 
90 

04 
05 
52 
28 

37 

97 
29 
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B. ödeneğin çeşidi 

27 

28 
29 

30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 

42 

43 

44 

H. 

Yabancı mütehassıs ücret ve 
masrafları 
Pasif korunma masrafları 
4306 sayılı Kanun gereğince 
verilecek giyim eşyası bedeli 
ve her türlü masrafları 
Atlı müvezziler hayvan yem 
bedeli 
Faiz ve acyo 
Sigorta masrafları 
Sıhhi ecza ve malzeme ve te
davi masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 
Müteferrik aidat 
Bern Bürosuna verilecek iş
tirak hissesi ve sair masrafları 
Kitap ve mecmua bedelleri 
ve yazma ve tercüme ücretleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar 'borçları 
Hükme bağlı borçlar 
3054 sayılı Kanun gereğince 
mülga İstanbul Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 
3375 sayılı Kanun gereğince 
mülga İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 
İ715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince evrakı nak
diye itfası 
P. T. T. Sanatoryum tesisine 
ilişkin her türlü giderler ile 
ilân ücretleri 
4599 sayılı Kanun gereğince 
memur ve müstahdemlere ve
rilecek aynı yardım 
3010 sayılı Kanun gereğince 
geçen ve eski seneler bütçe 
mahsubatı 
3849 sayılı Kanunla Hazine
den alman 

Ödenekler 

35 000 
35 000 

Giderler 
Tamamlayıcı Yokedilen 

ödenek ödenekler 

275 000 
3 000 

30 000 

25 000 

1 000 
50 000 

11 200 

10 000 
87 000 
78 815 
1 000 

250 000 

60 000 

310 028 

150 000 

2 314 000 

12 035 34 
18 901 64 

244 077 08 
1 095 66 

26 665 64 

13 904 79 

35 930 50 

246 92 

6 582 92 
85 661 09 
70 173 60 

295 97 

209 600 

57 514 55 

310 028 

53 144 98 

57 171 89 

2 210 361 89 

53 144 98 

57 171 89 

22 964 66 
16 098 36 

30 922 
1 904 
3 334 

11 095 

1 000 
14 069 

10 953 

3 417 
1 138 
8 641 
407 

92 
34 
36 

21 

50 

08 

08 
91 
40 
03 

40 400 

2 485 45 

150 000 

103 638 11 

Toplam 33 989 207 43 29 896 700 30 27 938 20 4 120 445 33 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Postaı 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 
Umumi bütçeye dâhil dairelerden 
Hususi ve mülhak bütçeli idarelerden 
Mütenevvi hasılat 
Radyo aidatı 
Geçen seneden müdevver bütçe fazlası 
3849 sayılı Kanunla Maliyeden 

Toplam 

Bütçede yazılı 
muhammenat 

Lira K. 

7 660 000 
6 600 000 
5 380 000 
2 800 000 
3 405 411 
270 156 
148 179 
150 000 

4 899 056 
0 

31 312 802 

Tahsilat 
Lira 

8 044 796 
5 721 396 
6 437 807 
2 765 427 
3 812 393 
544 115 
408 201 
156 442 

4 899 056 
57 171 

32 846 808 

K. 

09 
83 
31 
67 
63 
86 

08 

89 

36 
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S. Sayısı: 167 
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Konferansı Nihai Anlaşması
nın B. işaretli ekini teşkil eden (Denizde Çatışmayı Önleme Tü
züğü) nün onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo

nunun mütalâasiyle Ulaştırma Komisyonu raporu (1 /613) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1391, 6-4064 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Konferansı Nihaî Anlaşmasının B işaretli ekini teşkil eden 
(Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğü) nün onanması hakkında Ulaştırma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18 . X . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

1929 senesinde Londra'da akdedilen Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Anlaşmasını yeni 
icablara göre tashih ve tadil etmek üzere İkinci Cihan Harbinden sonra Londra'da ikinci defa 
toplanan Milletlerarası Konferans mesaisini bitirerek 1948 yılında yeni bir «Denizde Can Emni
yeti Anlaşması» meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Ticaret gemilerinin inşa tarzları bölme taksimatı, sörveyleri, can kurtarma vasıtaları, gemi 
adamları ehliyetleri, telsiz cihazları, vardiyalar, seyrisefer emniyeti denizde buz karakolu, mete
oroloji hizmetleri, denizde çatışmayı önleme kuralları gibi önemli konuları ihtiva eden bu anlaşma
nın «B» işaretli bölümünü teşkil eden «Denizde Çatışmayı önleme» Tüzüğüne Hükümetimizin de ka
tılması hakkında anlaşmanın yürürlüğünü takip işini üzerine almış bulunan İngiltere Hükümetinin 
vâki daveti tetkik olunarak anlaşmaya iltihakın denizciliğimiz için faydalı olacağı neticesine va
rılarak ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
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Dışişleri Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 30 . I . 1950 

Esas No. 1/613 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Londra'da 1929 yılında akdolunan Denizde 
Can Emniyetinin korunması hakkındaki Millet
lerarası Sözleşmenin yeni icaplara göre düzeltil
mesi ve değiştirilmesi maksadiyle 1948 yılında 
yine Londra'da Milletlerarası konferansta kabul 
edilen Sözleşmenin (D) işaretli ikinci ekini teş
kil eden (Milletlerarası Dnizde Çatışmayı önle
me Tüzüğü) nün onanması hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
18 . X . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve ili
şikleri Ulaştırma Komisyonunda incelenirken 
1948 Sözleşmesi kül olarak Kamutayca henüz 
onanmamış olduğundan bunun eklerinden (B) 
işaretli ve (Milletlerarası Denizde Çatışmayı 
önleme Tüzüğü) kısmının müzakeresi ve onan
ması yoluna gililmesi hususunda tereddüt hâsıl 
olmuş olduğundan İçtüzük 'ün 28 ve 35 nci mad-
delerinine tevfikan Dışişleri Komisyonunun bu 
baptaki düşüncesinin bildirilmesi için Ulaştırma 
Komisyonunun kararı Yüksek Başkanlığınızdan 
Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu 27 . I . 1950 tarihli top
lantısında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları 
temsilcileri hazır oldukları halde keyfiyeti tet
kik ve münakaşa etti : 

Milletlerarası nal aşmalara lahika, ek teşkil 
eden metinlerin asıl anlaşma metninden ayrıl
maz bir cüz'ü itibar edilmeleri kaidesi esas ol

makla beraber bahis mevzuu olan 1848 tarihli 
( Denizde Can Emniyetini Koruma) Sözleşmesi
nin. (B) işaretli ekini teşkil eden (Denizde ça
tışmayı önleme tüzüğü) hakkında işbu sözleşme
nin nihai hükümlerinde: 

(Mezkûr tüzüğün denizde Can Emniyetini 
Koruma Sözleşmesine ek itibar olunmamasının 
kararlaştırıldığı ve İngiltere Hükümetinin, 1948 
tüzüğünü eski tüzüğü kabul etmiş Hükümetlere 
iblâğa ve bu memleketlerden büyük bir kısmı 
tüzüğü kabul ettikleri takdirde tüzük ahkâmının 
hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini il
gili Hükümetlere tebliğe memur edildiği). 

Musarrah bul un mas ma dair Dışişleri Bakan
lığı temsilcisinin izahları ve Fransızca metnin 
okunması üzerine 1948 tarihli (Denizde çatışmayı 
önleme) tüzüğüne aynı tarihli (Denizde can em
niyetini koruma) sözleşmesinden müstakilen 
katılmamızda gerek devletler hukuku ve gerek 
milletlerarası teamül bakımından bir mahzur bu
lunmadığı neticesine varılmış ve bu neticeye göre 
Kanun tasarısının yazılış tarzında değişiklik ya
pılması daha muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Ulaştırma Komisyonuna iade buyrulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Yardımcısı 
Sözcü 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 
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Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/613 
Karar No> 16 

4:• . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Londra'da 1929 yılında akdolunan denizde 
can emniyetinin korunması hakkındaki Millet
lerarası Sözleşmenin yeni icatlara göre düzeltil
mesi ve değiştirilmesi maksadiyle 1948 yılında 
yine Lçndra'da toplanmış çlan milletlerarası 
konferansında kabul edilen nihai anlaşmanın 
«B» işaretli ikinci ekini teşkil eden Milletlera
rası «Denizde çatışmayı önleme tüzüğü» nün 
onanması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kuraulunun 18 . X . 1949 ta
rihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunulan 
Kanun tasarısı Yüksek Başkanlıkça Komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Komisyonumu
zun 11 . I . 1950 tarihindeki Birleşiminde Ulaş
tırma Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu 
halde okunup incelenmiştir. Cereyan eden mü
zakerede: -

5512 sayılı Kanunla onanan 1929 sözleşmesi Jj 
Türkiye Hükümeti için tam olarak hukukan ve İj 
hükmen yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre bu ™ 
sözleşmeyi değiştiren 1948 sözleşmesinin de 
onanmak üzere Büyük Millet Meclisine sunul
ması icap ederken tasarıda yazılı olduğu üzere 
bu sözleşmenin yalnız «B» işaretli ikinci ekini 
teşkil eden 1948 milletlerarası «Denizde çatış
mayı önleme tüzüğü» nün müzakeresi ve onan
ması yoluna gidilmesinin milletlerarası sözleşme 
ve anlaşmaların kabul ve tasdiki usulü ve ka
nun vazı ve tedvini Bakımından doğru olup 
olmadığı ve 1929 sözleşmesini değiştiren 1948 
sözleşmesinin tam bir kül olarak Meclisçe onan
ması icap edip etmiyeceği hakkında Komisyo
numuzca hâsT o1 an tereddüt üzerine İçtüzüğün 
28 ve 35 nci maddelerine uyularak bu hususta 
ilk önce Dışişleri Komisyonunun düşüncesinin 
öğrenilmesi gerekli olduğuna karar verilmişti. 

Dışişleri Komisyonununun düşüncesini bildi
ren 30 . I . 1950 tarihli yazısı komisyonumuzun 
1 . I I . 1950 tarihindeki toplantısında Dışişleri 

ve Ulaştırma Bakanlık1 a r n ı n temsilcileri de ha
zır oldukları halde okunmuştur. 

Dışişleri Komisyonunun bu yazışında: 
Milletlerarası akasmalara lahika, ek teşkil 

eden metinlerin asıl anlaşma metninden ayrılmaz 
bir cüzü itibar edilmeleri kaidesi esas olmak!a be
raber bahis mevzuu olan 1948 tarihli (Denizde 
can emniyetini koruma) sözleşmesinin «B» işa
retli ekini teşkil eden (Denizde çatışmayı önleme 
tüzüğü) nün, komisyonca Fransızca metni de 
okunan sözleşmenin nihai hükümlerindeki sara
hate göre, ek ad ve itibar olunmamasına akitler
ce karar verilmiş olduğu anlaşılmış olduğundan 
1948 tarihH (Denizde çatışmayı önleme tüzüğü) 
ne ayni tarihli (Denizde can emniyetini koru
ma) sözleşmesinden ayrı ve müstakil olarak 
Hükümetimizin katdması ve bu tüzüğün Büyflk 
Millet Meclisince onanması keyfiyetinin gerek 
Devletler Hukuku ye gerek Milletlerarası tea
mül bakımından, mahzurlu görülmediği ve an
cak bu neticeye göre tasarının yazılış tarzında 
değişiklik yapılması icap edeceği düşüncesi be
yan olunmaktadır. Komisyonda hazır m^unan 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de ayni düşünceyi 
ifade ve tekrar etmiştir. 

Dışişleri Komisyonunun düşüncesi belli ol
duktan sonra cereyan eden müzakerede: 1948 ta
rihli (Denizde çatışmayı önleme tüzüğü) ne 
Hükümetimizin katılması ve işbu tüzüğün onan
ması uygun görülmüş ve tasarının başlığı ile bi
rinci maddesinin yeniden yazılmasına ve 5512 
sayılı Kanunla onanan 1929 Sözleşmesinin ikin
ci ekini teşkil eden (Denizde Çatışmayı önleme-
Hakkmda Milletlerarası Tüzüğün) yürür ükten 
kaldırılarak yerine 1948 (Denizde Çatışmayı Ön
leme) Tüzüğünün ikame edilmiş olduğunun da 
yeniden yazılacak ikinci maddede tasrih edilme
sine karar verilmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri 4 ve 5 nci 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 
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Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan- Ankara 
lığa sunulur. /. R. Ayaşlı 
Ulaştırma Ko. Baş. Sözcü Kâtip Ordu 

Çoruh Niğde Erzurum D. V. Demir 
A. R. Eren V. Sandal S. Altuğ 

Edirne Konya 
M. E. Ağaoğullan R. Erel 

Ordu Samsun 
Amiral H. Gökdalay Y. Kalgay 
İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Konferan
sı nihai Anlaşmasının B işaretli ekini teşkil eden 
«Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Tü

züğü'» nün onanmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Londra'da 1948 yılında akde
dilen Denizde Can Emniyeti Konferansı nihai 
Anlaşmasının B işaretli ekini teşkil eden (De
nizde Çatışmayı önleme Tüzüğü) onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
§. Gûnaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

1. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

§. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Londra'da 1948 yılında toplanan Denizde Can 
Emniyetini Koruma Konferansında akdolunan 
Milletlerarası «Denizde Çatışmayı önleme Tü
züğü» ne katılmamıza ve hu tüzüğün onanması

na dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Londra'da 1948 yılında top
lanan Denizde Can Emniyetini Koruma Konfe
ransında akdolunan Milletlerarası «Denizde 
Çatışmayı önleme Tüzüğü» ne katılmamız ka
bul edilmiş ve işbu tüzük onanmıştır. 

MADDE 2. — 5512 sayılı Kanunla onanan 
Sözleşmenin ikinci ekini teşkil eden «Denizde 
Çatışmayı önleme hakkında Milletlerarası Tü
zük» yürürlükten kaldırılmış ve yerine birinci 
maddede zikrolunan «Denizde Çatışmayı önle
me Tüzüğü» ikame olunmuştur. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 
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DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ 

Bölüm A. — Başlangıç ve terimler : 
a) Bu kurullar, bütün Türk gemileri ve Türk deniz uçakları taraf nidan, kural 30 da bildirilen

ler müstesna, Türk Kara sularında ve açık denizlerde ve bu denizlere bitişik olup denû, gemilerinin 
seyirlerine elverişli bütün sularda ve yabancı gemiler taraf nidan ise Türk liman ve kara sularında 
uygulanır. 

Özel yapılışları dolayısiyle, deniz uçakları için kurallarda belirtilen şartlara tamamiyle uygun fe
nerler ve alâmetler taşıması mümkün olmıyan yerlerde, hal ve şartlara en yakın müsaade ettiği ka
dar uyulacaktır. 

b) Fenerlere ait kurallara, her havada güneşin batmasından doğmasına kadar uyulacak ve bu 
süre içinde, aşağıdaki kurallarda yazılı fenerlerin ışıklariyle karıştırüamıyacak ve onlar m görünme 
sahası veya belirli karekterini bozmıyacak veyahut bulundurulan özel gözcüyü şaşırtmıyacak olanlar 
müstesna, başka fenerler gösterilmiyecektir. 

c) Aşağıdaki kurallarda, aslında aksi istenilen yerler müstesna : 
I - Gemi, sözü, su üzerinde taşıma vasıtası olarak kullanılan veya kullanılmaya elverişli bulunan, 

su üzerinde bir deniz uçağından başka, her cins su teknelerine şâmildir. 
II - Deniz uçağı «Sözü, suyun üzerinde manevra yapmak için inşa edilmiş bir uçak gemisine ve 

her hangi diğer bir hava teknesine şâmildir. 
III - Kuvvetle yürütülen bir gemi «Terimi, makine ile yürütülen her hangi bir gemi demektir.* 
IV - Kuvvetle yürütülen her bir gemi, mihaniki bir kuvvetle olmayıp yelken ile yürütülürken bu 

yelkenli gemi sayılacak ve kuvvet tesiri altında olan her bir gemi yelken açsın veya açmasın «Kuv
vetle yürütülen gemi» sayılacaktır. 

V - Su üzerinde bulunan bir gemi veya deniz uçağı demirli olmadığı veya karaya bağlı veyahut 
karaya oturmuş bulunmadığı zaman «Hareket halinde» dir. 

VI - «Tekne üzerinde yükseklik» terimi, en üstte bulunan devamlı güverte üzerinden olan yüksek
lik demektir. *• • 

VII - Biç geminin boy ve eni tescil belgesinde görülen boyu sayılacaktır. 
VIII - Bir deniz uçağının boyu ve genişliği havaya elverişli belgesinde görülen veya böyle bir 

belgesi yoksa ölçülerek belirtilen en büyük boy ve enidir. 
IX - « Görünür » sözü fenerler için kullanıldığı zaman açık ve berrak havalı karanlık bir ge

cede görünür demektir. 
X - Kısa seda terimi, bir saniye kadar süren bir seda demektir. 
XI - « Uzun seda > terimi, dörtten altı saniye kadar süren bir seda demektir. 
XII - « Düdük » sözü, kamış düdük veya sayren demektir. 
XIII - « Ton > sözü, groston demektir. 

Bölüm B. — Fenerler ve alâmetler : *"? 

Kural — 2. 

a) Kuvvetle yürütülen bir gemi hareket halinde bulunduğu zaman aşağıdaki fenerleri taşı
yacaktır. pV ¥üu " 

I - Silyon feneri, prova direğiniu üzerine veya önüne veya gemi prova direksiz ise baştaraf 
kısmına « silyon » feneri denilen parlak bir beyaz fener konulur. Bu fener, pusula ile ufkun 
(20) kerte (225°) lik bir kavis içinde kesiksiz bir ışık gösterecek, yani tam provadan itibaren 
geminin iki bordasına kemerenin (2) kerte (22 —1/2) gerisine kadar (10) kerte (112° 1/2) 
lik ışık verecek nitelikte yapılmış ve yerleştirilmiş bulunacaktır ve bu fenerin ışığı en az (5) 
mil mesafeden görünecektir. 

II - ikinci silyon (I) fıkrasında sözü geçen beyaz fenerin ya önüne veya arkasına aynı yapılmış 
ve karakterde ikinci bir beyaz fener konulur. Boylan (45.75) metreden az olanlar ile yedek çek-
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mekle meşgul bulunan gemilerden bu ikinci beyaz feneri taşıması istenmiyeeektir. Fakat isterler ise 
taşıyabilirler. 

III - Bu iki beyaz fener, omurga ile bir hizada ve onun üzerinde ve biri diğerinden en az (4.75) 
metre daha yüksekte olacak ve aşağıdaki fener yukardakinin önünde bulunacak veçhile yerleş
tirilmiş olacaktır. Bu iki beyaz arasındaki ufki mesafe şakuli mesafenin en az üç misli olacak
tır. Bu iki beyaz fenerden aşağıdaki, veya yalnız bir fener taşıyorsa bu fener, küpeşte hizasın
dan (6.10) metreden az olmıyan bir yükseklikte konacaktır. Ve eğer geminin eni (G.İO) metreyi 
geçiyorsa, küpeştenin hizasından itibaren eninden az olmıyan bir yükseklikte bulunacaktır ve 
bununla beraber bu fener küpeşte hizasından (12.20) metreden daha yüksekte olmamalıdır. 
Her halde iki fener veya bir fener, halin şartlarına göre görünmelerini örtebilecek diğer fenerlerden 
ve güverte üzerindeki ilâve yapılardan açık olarax konulmuş bulunacaktır. 

IV - Sancak bordo feneri: Bu fener geminin sancak tarafında ve tam provadan itibaren kemere
den iki kerte (22° 1/2) gerisine kadar pusla ile ufkun (10) kertelik 112° 1/2) bir kavis içinde 
kesiksiz bir yeşil ışık gösterecek ve en az (2) mil mesafeden görünür nitelikte yapılmış olacaktır. 

V - İskele borda feneri, geminin iskele tarafından ve tam provadan itibaren kemereden iki kerte 
(22° 1/2) gerisine kadar pusla ile ufkun kertelik (112° 1/2) bir kavisin içinde kesiksiz bir kırmızı 
ışık gösterecek ve en az (2) mil mesafeden görünür bir nitelikte yapılmış olacaktır. 

VI - Siperlikler : Sözü geçen yeşil, ve kırmızı ışıklı fenerler, gemi bordolarına gelen iç taraflar) 
fenerden öne doğru en az (0.91) metre uzanan ve her iki fener ışığının mukabil baş omuzluklardan 
görünmelerine engel olacak birer siperlikle donatılacaktır. 

b) Bir deniz uçağı, hareket halinde bulunduğa zaman aşağıdaki fenerleri taşıyacaktır: 
I - Beyaz fener : Ön tarafta ve ortada en. iyi görülebilecek bir yere parlak bir beyaz fener konur 

bu fener pusla ile ufkun (220°) derecelik kavis üzerinden uçağın her iki tarafında (110°) lik yani 
tam önden itibaren her iki taraftaki kemerenin (20) derece gerisine kadar kesiksiz bir ışık göste
recek nitelikte yapılmış ve en az (3) mil mesafeden görünecek karakterde olacaktır. 

I I - Sancak yeşil fener : Sağ tarafta veya sancak kanadın ucuna yeşil bir fener, bu fener pusla 
ile ufkun (110°) kavis üzerinden uçağın tam önünden itibaren sancak tarafında kemerenin (20) de
rece gerisine kadar kesiksiz ışık gösterecek nitelik!e yapılmış ve en az (2) mil mesafeden görünecek 
karekterde olacaktır. 

I I I - İskele kırmızı fener : Sol tarafa veya iskele kanadın ucuna kırmızı bir fener konur bu fener 
pusla ile ufkun (110°) kavis üzerinden uçağın tam önünden itibaren iskele tarafında kemerenin (20° > 
derece gerisine kadar kesiksiz ışık gösterecek nitelikte yapılmış ve en az (2) mil mesafeden görülece>ı 
karekterde olacaktır. 

Kural — 3. 

a) Yedek çeken gemi, kuvvetle yürütülen bir gemi, diğer bir gemiyi çkerek veya iterek 
yedeğe aldığı zaman borda fenerlerinden başka parlak ışıklı iki fener daha taşır. Bu fenerler, 
(1.83) metreden az olmıyan bir aralıkla şakuli olarak birbiri üzerine konulur, birden fazla ge
mi yedeğe aldığı ve yedek boyu, yeden geminin kıçından yedilen geminin kıçına kadar ölçül
dükte (1.83) metreyi geçtiği zaman yeden gemi yukarda sözü geçen iki fenerden başka, bu fener
lerin (1.83) metre üst veya altında ışıklı bir beyaz fener daha taşır. Bu fenerlerin biri, aynı 
yapılmış ve karekterde olarak kural 2, (a) bendinin (1) fıkrasında yazılı beyaz ışıklı fenerlerin 
yerinden gösterilir. Şu kadar ki, munzam olarak taşınacak beyaz ışıklı üçüncü fener, küpeşteden 
(4.27) metreden az olmıyan bir yükseklikte taşınacaktır. Tek direkli bir gemide bu fenerler dire
ğin üzerinde taşınabilir. 

b) Yelek çeken gemi, Yedilen geminin dümen kullanması için ya kural (10) .da belirtilen 
pupa fenerini veya bunun yerine bacanın veya kıç direğinin arkasında küçük bir beyaz fener 
gösterir fakat hu fener kemerinin önünden görün miyecektir. 

Kural — 2. (a) bendinin (II) nci fıkrasında belirtilen beyaz fenerin taşınması ihtiyaridir. 
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- ? -
c) Su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, yedeğinde bir veya daha ziyade deniz uçakları veya 

gemiler çektiği zaman kural 2 deki (b) bendin m (I) , (II) , (III) ncü fıkralarında bildirilen fener
leri taşır ve bundan fazla olarak, kural 2 deki (b) bendinin (I) fıkrasında bildirilen aynı yapı
lış ve karekterde ikinci bir beyaz fener daha çeker, bu ikinci beyaz fener, şakuli bir hat üzerin
de olarak evvelkinin (1.83) metre üst veya altında bulunacaktır. 

' *; ; ^ / Kural — 4. 

Kumanda edilemiyen (Manevradan âciz gemi) •.-- : - v * ^ " 

a.) Kumanda edilemez bir durumdaki gemi, eğer kuvvetle yürütülen bir gemi ise, kurul 2 deki 
(a), bendinin (I) , (II) fıkrasında istenilen silyon fenerinin yerine en iyi görülen bir yere iki kır
mızı fener çekecektir. Bu iki fener, şakuli bir hat üzerinde (1.83) metre aralıkla birbirinin üstünde 
olacak ve ufkun her tarafından (2) mil mesafeden görünecektir. 

.Gündüz, aynı gemi şakuli bir hat üzerinde (1.83) metre aralıkla biri diğerinin üstünde ve en iyi 
görülebilecek bir yere, (0.61) metre kurtunda iki siyah kürre veya buna benzer iki alâmet ta
şıyacaktır. 

b) Kumanda edilemiyen (manevradan âciz) bir deniz uçağı. 
Su üzerinde kumanda edilemez bir durumda o1 an bir deniz uçağı, en iyi görülebilen bir yerde 

şakuli bir hat ürerinde (0.92) metre aralıkla birbirinin üstünde iki kırmızı fener taşıyabilir. Bu 
iki fener ufkun her tarafından (2) mil mesafeden görülebilecek karakterde olacaktır. Ve gündüz, 
şakuli bir hat üzerinde (0.92) metre aralıkla en iyi görülebilen bir yerde iki siyah küre ve buna 
benzer bir alâmet taşıyabilir. 

c) Deniz kablosu ve şaire döşiyen ve kaldıran bir gemi. 
Denizaltı kablosu veya seyrüsefer alâmeti döşemek ve kaldırmakla, veyahut deniz haritaları 

yapmakla veyahut su altında bir işle meşgul olup işinin mahiyeti itibariyle yaklaşan gemilerin yol
larından çıkamıyan bir gemi, kural 2, (a) bendinin (I) ve (İl) nci fıkralarında bildirilen fener
ler yerine, şakuli bir hat üzerinde, (0,83) metreden daha az olmıyan aralıkla biri diğerinin üs
tünde olmak üzere üç fener taşıyacaktır. Bu fenerlerin en üst ve en alttakiler kırmızı ve ortadaki 
bey^ız olacak ve ufkun her tarafından en az (2) mil mesafeden görülebilecek karakterde buluna
caktır. Gündüz bu gibi bir gemi en iyi görülebilen bir yere şakuli bir hat üzerinde (8.83) metreden 
daha az olmıyan aralıkla biri diğerinin üstünde olmak üzere (0.61) metre kutrunda üç alâmet taşı
yacaktır. Bu alâmetlerin en üst ve en alttakiler küre biçiminde ve kırmızı renkte ve-ortadaki (ma-
in) biçiminde ve beya.z renkte olacaktır. 

d) Bu kuralda sözü geçen gemiler, üzerinde yol yok iken renkli borda fenerlerini gcsteremi-
yecekler ve fakat üzerlerinde yol olduğu zaman bu fenerleri göstereceklerdir. 

e) Bu kural gereğince gösterilmesi istenilen fenerler ile alâmetler, diğer gemi ve deniz uçakları 
tarafından, bu işaretleri gösteren gemi ve deniz uçaklarının kumanda edilemez ve yoldan çıkamaz 
bir durumda olarak sayılacaktır. 

f) Bu işaretler, tehlikede olup yardım istiyen gemilerin çektikleri işaret değildir. Tehlike işa
retleri kural 31 dedir. 

Kural — 5. 

Yelkenli gemiler ve yedekteki gemiler 

a) Hareket halinde bulunan yelkenli bir gemi ile yedekte çekilen her hangi bir gemi veya 
deniz uçağı, hareket halinde bulunan kuvvetle yürütülen bir gemi veya deniz uçağına mahsus ku
ral (2) deki yazılı eşit borda fenerlerini karşılıklı olarak taşıyacaklar ise de burada yazılı beyaz 
silyon fenerlerini asla taşımıyacaklardır. Bu gemiler, kural (10) da yazılı pnsla fenerlerini de 
taşıyacaklar ise de yedekteki en son gemi müstesna, diğer yedekteki gemiler gibi pusla feneri yerine 
kural (3), (b) de bildirilen küçük bir beyaz fener taşıyabilirler. 

(S. Sayısı: X67) 
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b) tleri itilerek yediîen bir gemi, baş taraf ucunun sancağına bir yeşil, iskelesine bir kırmışı 

fener bulunacaktır. Bu fenerler, kural (2) nin (a) (IV) ve (V) inci fıkralarında yazdı fenerler gibi 
eşit karekterde olacak ve kural 2 (a) (VI) inci fıkralarındaki fenerler gibi siperlenmiş bulunacak
tı/, ancak önde bir grup halinle itilen gemiler kaç tane olursa olsun bir gemi gibi sayılacak ve ona 
göre fener yakılacaktır. 

f Kural — 6. 
f * * " * " Küçük gemilerdeki borda fenerleri 

a) Küçük cemilerde fena hava veya diğer bir sebep dolayısiyle yeşil ve kırmızı borda fenerle-
lerine sabit bir halde bulundurmak mümkün olmadığı zaman bu fenerler yakılmış olarak derhal kul
lanamaya hanr bulundurulur, 

Başka bir gemiye yaklaşırken veya diğer gemiler bunlara yaklaştığı zaman bu fenerler kar
şılıklı bordalardan, çatışmayı önliyebilecek bir süre içinde ve en iyi görülebilir surette göste
rilmiş olacakta*. Ve bundan başka yeşil fener iskele tarafından ve kırmızı fener de sancak tarafından 
görünmiyeceği gibi mümkün ise bu fenerler her iki tarafta kemereden 2 kerte (22° 1/2) den ziya-
yade pupaya ışık vermiyecektir. 

b) Bu portatif fenerlerin daha emniyet ve kolaylıkla kullanılabilmeleri için bunların dış ta
raf lan karşılıklı olarak içindeki ışıkların rengine boyanacak ve uygun siperliklerle donatılacaktır. 

Kural — 7. 

40 tondan küçük kuvvetle yürütülen gemiler ile (20) tondan daha aşağı kürekli veya yelkenliler 
ve kürekli bot1 ar hareket halinde iken kural (2) de sözü geçen fenerleri taşımaları istenmez fakat 
bu fenerleri taşımadıkları zaman aşağdaki fenerler donatılacaktır. 

a) (40) tondan daha küçük kuvvetle yürütülen gemiler, aşağıda (b) fıkrasındaki müstesna :-
1. Geminin baş tarafına en iyi görüleb^en bir yere küpeşteden (2. 75) metreden daha az olmı-

yan bir yükseklikte kural (2) (a) (1) fıkralarında yazılı olduğu gibi yapılmış ve en az (3) mil me
safeden görülebilecek karekterde parlak bir beyaz fener. 

II - Kur.il 2 (a) (IV) ve (V) nci fıkralarında bildirilen nitelikte yapılmış ve yerine konul
muş ve en az (1) mil mesafeden görülebilecek bir karakterde yeşil ve kırmızı b<orda fenerleri ve
ya tam provadan itibaren karşılıklı her iki bordada kemereden (2) kerte (22° 1/2) gerisine kadar 
bir arada bir yeşil ve bir kırmızı ışık gösteren yerleştirilmiş bir fener, bu fener, beyaz fenerin 
en az (0,91) metre aşağısında bulunacaktır. 

b) Açık deniz gemilerinin taşıdıkları gibi kuvvetle yürütülen küçük botlar, küpeşteden 
(2.75) metreden daha az yükseklikte beyaz fener taşıyabilirler ise de bu fener borda fenerlerinin 
veya yukarda (a) nm (II) nci fıkrasında sözü geçen birleştirilmiş borda fenerlerinin üstünde 
bulunacaktır. 

c) (20) tondan küçük kürekli veya yelkenli gemiler, (d) fıkrasında donatılan müstesna, bor
da fenerleri taşımıyorlar ise en iyi görülebilen bir yere bir bordada yeşil ve diğer bordada kır
mızı ışık gösteren ve en az (1) mil mesafeden görülebilen bir fener taşır bu fener, yeşil ışık iske
le 'bordasından ve kırmızı ışık da sancak bordasından görülmiyecek surette mevkiine konmuş bu
lunacaktır. 

d) Küçük kürekli botlar, kürek veya yelkenle hareket halinde olsun veya olmasın bir elek
trikli fener veya bir beyaz ışık gösteren bir feneri elde hazır bulunduracaklar ve çatışmayı önli-
yecek kâfi bir süre içinde göstereceklerdir. 

e) Bu kuralda sözü geçen gemiler ve botlardan kural 4 (a) ve (Kural II) nin (e) fıkrasın
daki fener veya alâmetlerin taşınması istenmîyecektir. 

( a Sayı» : 167 ), 
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Kural — 8. 

Yelkenli kılavuz gemileri 

(a) (I) yelkenli kılavuz gemileri, istasyonlarında kılavuzluk hizmetinde olup demirli olmadık
ları zaman diğer gemiler için mecburi olan fenerleri göstermiyecekler ise de direk şapkasında uf
kun her tarafından en az (3) mil mesafeden görünür bir 'beyaz fener taşıyacaklardır ve (10) da
kikayı kesin olarak geçmiyen kısa aralıklar ile 'bir veya daha fazlasiyle maytap göstereceklerdir. 

II - Diğer gemiler bunlara veya diğer gemilere çok yaklaştıkları zaman iborda fenerlerini ya
kılmış olarak elde kullanmaya hazır bulunduracaklar ve provalarının hangi yönde baş tuttukları
nı göstermek üzere, 'bunları şimşek halinde veya kısa aralıklar ile göstereceklerdir, fakat ne yeşil 
fener iskele tarafından ve ne 'de kırmızı fener sancak tarafından gösterilmiyecektir. 

III - Kılavuz vermek için bir gemiye aborda olmaya mec-bur sınıftan olan bir yelkenli kıla
vuz gemisi, (beyaz feneri direk şapkasında taşıyacağı yerde, yukarda sözü geçen borda fenerleri 
yerine bir tarafı yeşil, diğer tarafı kırmızı camlı bir feneri yukarda anlatılan şekilde kullanmak 
için elde hazır bulundurulur. 

b) Kuvvetle yürütülen klavuz gemisi, demirli olmayıp istasyonda klavuzluk hizmetinde kulla
nıldığı zaman, yelkenli klavuz gemilerinden istenen fener ve maytaplardan başka direk şapkasmdâki 
beyaz fenerin altında ve (2,40) metre mesafede ufkun her tarafından en az (2) mil mesafeden gö
rünür bir kırmızı fenerle beraber hareket halinde bulunan gemiler için mecburi olan borda fenerle
rini taşıyacaktır. Maytap yerine bir parlak ve kesikli ve ufkun her tarafından görünebilir beyaz bir 
fener kullanılabilir. 

c) Tekmil klavuz gemileri, istasyonlarında klavuzlukla meşgul ve demirli bulundukları zaman (a) 
ve (b) bentlerindeki fenerleri taşıyacakları gibi maytap gösterecekler fakat borda fenerlerini yakrnı-
yacaklardır. Bunlar kural (II) de yazılı demir fenerlerini de götereceklerdir. 

d) Tekmil klavuz gemileri, demirli olsun veya olmasın, istasyonlarında klavuzluk hizmeti ile 
meşgul bulunmadıkları zaman kendi sınıf ve tonlarında bulunan diğer gemilerin taşıdıkları ayni 
fenerleri taşıyacaklardır. 

Kural — 9. 

a) Balıkçı gemileri, balık tutmadıkları zaman, kendi tonilâtolarında benzeri gemiler için kuralda 
emredilen fener veya işaretleri göstereceklerdir. Balık tuttukları zaman, yalnız bu kural gereğince 
fener veya işaretleri gösterecekler ve bu. fenerler aksine bir ayrılık olmadıkça, en az (2) mil mesafe
den görüneceklerdir. 

b) Oltalarını sürüyerek (Yedekte çekerek) balık tutan gemiler, hareket halinde kuvvetle veya 
yelken ile yürütülen bir gemi için tasrih edilen fenerlerden yalnız uygun olanları göstereceklerdir. 

c) Oltalarını sürüyerek. (Yedekte çekerek) müstesna ağ ve oltalariyle balık tutan ve bu takım
ları gemiden başlayıp denize doğru ufki olarak (153) metreden fazla uzamıyan gemiler, en iyi görü
lebilen bir yerde bir yuvarlak beyaz fener gösterecek ve hu fenerden başka bir gemiye yaklaşırken 
veya diğer bir gemi kendisine yaklaştığı zaman birinci fenerin en az (0,83) metre altına ve ondan en 
az (3,05) metre ufki bir mesafede (Küçük açık deniz filkalarmda 1,83 metre) de ve oltalarının bağ
lı bulundukları cihette ikinci bir beyaz fener gösterecektir. 

Gündüz, bu gibi gemiler meşguliyetlerini, en görülebilen bir yere, bir sepet göstermek suretiyle 
bildireceklerdir. Ve eğer demirli iken av takımları dışarıda ise diğer gemiler kendisine yaklaşırken 
bu alâmeti (Yani sepeti), demirleme alâmeti olan küreden ağ ve takımlar cihetine doğru gösterecek
lerdir. 

d) O'talarını sürüyerek (yedekte çekerek) balık avlıyanlar müstesna ağ ve oltalariyle balık 
tutan ve bu takımları gemiden başlayıp denize doğru ufkî olarak (152) metreden ziyade uzıyan 
gemiler, en 'iyi görülebilen bir yerde ufkun her tarafından görülebilen ve en az (0,82) metre ara
lıklı şakulî bir üçgen şeklinde üç beyaz fener çekecektir, 

( S. Sayısı: 167 ) 
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Su üzerinde hareket halinde iken bu gibi gemiler, özel renkli borda fenerlerini gösterecekler

dir. Fakat hareket halinde bulunmadıkları zaman borda fenerlerini göstermiyecek1 erdir. Gündüz 
geminin ön kısmına ve mümkün olduğu kadar baş bodoslamasına yakın ve küpeşteden (3,05) met
reden 4aha az olmıyan bir yükseklikte bir sepet gösterecektir, ve bundan başka en iyi görülebilen 
bir yere tepesi yukarda bir siyah mahruti alâmet gösterecektir. Eğer bunlar demirli bulundukları 
zaman takımları dışarda ise diğer gemi;erin takarrüblerinde demirli gemilerin gösterdikleri kü
reden başka ağ ve takımlar cihetine doğru bir sepet kürre çekecektir. 

e) Denizin dibine yakın ve o istikamette ağ veya diğer aletler ile kazımak veya taramak mâ
nasına gelen sürütme ağlar ile meşgul gemiler demirli olmadıkları zaman: 

I - Eğer bunlar kuvvetle yürütülen gemiler iso kural 2. nin (a) (1) fıkralarındaki beyaz fene
rin bulunduğu yerde üç renkli bir fener taşıyacaklardır. Bu fener tam provadan itibaren her iki 
umuzluğa doğru 2 metre (22° 1/2) ya kadar beyaz ışık ve her iki omuzluktan itibaren kemere 
istikametinin sancak ve iskele ikişer kerte (22 1/2) gerisine kadar sancak ve iskele karşılıklı ye
şil ve kırmızı ışık gösterecek bir surette yaplmış vo yerinde tesbit edilmiş olacaktır. Ve bu üç 
renkli fenerin (1 83) metreden az ve (3.65) metreden fazla o'mak üzere altına ufkun her tarafı
na berrak, düzenli ve kesiksiz ışık gösterecek surette yapılmış bir beyaz fener taşınacaktır. Bu 
gemiler kural (10) (a) fıkralarındaki pupa fenerini de göstereceklerdir. 

II - Eğer yelkenli gemiler ise, ufkun her tarafından berrak düzenli ve kesiksiz bir ışık göste
recek surette yapılmış bir beyaz fener göstereceklerdir. Ve bu fenerden başka bir gemiye yakış ı r 
ken veya başka gemiler kendilerine yaklaştıkları zaman en iyi görünebilecek bir yerden çatışmayı 
önliyecek bir süre içinden beyaz bir maytap gösterecektir. 

III - Gündüz, Yukardaki gemilerin her biri, en iyi görünebilecek bir yerden bir sepet göstere
ceklerdir. 

f) Balık tutan gmiler, bu kural gereğince gösterilecek olan fenerlerden başka, yaklaşan ge
milerin dikkatlerini çekmek üzere maytap yakabilirler. Onlar keza iş fenerlerini de kuF.anabilir-
ler. 

g) Balık avlıyan her gemi, demirli olduğu zaman, kural (II) deki, (a), (b) veya (c) fıkra
larındaki fener veya alâmetleri göstereceklerdir. Diğer bir gemi veya gemilerin yaklaşması üzerine 
baştaki demir fenerinin en az (1.83) metre altına ve ondan en az (3.05) metre ufki mesafede deniz
deki takımların cihetine doğru ek bir beyaz fener daha gösterecektir. 

h) Bir gemi balık tutar iken balık takımları bir kaya veya diğer bir engele takılırsa gündüz, 
yukardaki (c), (a) veya (e) fıkralarındaki sepeti arya edecek ve kural (II) nin (c) fıkrasındaki 
küreyi çekecektir. Gece kural (II) in (a) veya (b) fıkrasındaki demir fener veya fenerlerini taşıya
caktır. Sisli, puslu, karlı havalarda, ağır yağmur fırtınalarında veya buna benzer görünmez mesafe
nin engel olan diğer şartlarda gerek gece ve gerek gündüz, kural 15 in (c), (v) fıkralarındaki seda 
işaretlerini verecek ve bu işaretler iyi görünme şartlarında, diğer bir geminin çok yaklaşması üzerine 
de kullanılabilecektir. 

Not : Balıkçı gemilerine mahsus sis işaretleri için kural (15) in (e) (II) fıkralarına bakınız. 

Kural — 10. 

Pupa feneri 

a) Hareket halinde olan bir gemi, pupasında pusla ile ufkun (12) kerte (135°) lik kavis üze
rinden kesiksiz bir beyaz ışık gösterecek bir fener bulunacaktır. Bu fener, tam pupadan itibaren 
geminin sancak ve iskele her iki bordasına 6 şar (kerte) (67° 1/2) ye kadar ışık gösterecek ve eti 
az (2) mil mesafeden görünebilecek surette yapılmış ve yerleştirilmiş olacaktır, bu fener, mümkün 
olduğu kadar borda fenerleriyle bir seviyede olacaktır. 

Not : Yedek çeken ve yedekte çekilen gemiler için kural 3 (b) ve kural (5) şe bakınız). 
b) Küçük bir gemide fena hava veya yeterli bir sebep yüzünden bu pupa fenerinin yerleştiril

mesi mümkün olmazsa bir elektrikli fener veya yakılmış bir fener, yetişen bir geminin yaklaşmasında 
* 

( S. Sayısı : 167 ) 
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çatışmayı Önliyecek bir süre içinde kullanılmak üzere elde hazır bulundurulacaktır. 

c) Bir deniz uçağı, su üzerinde hareket halin le bulunduğu zaman kuyruğunda bir beyaz fener 
taşıyacaktır, bu fener pusla ile ufkun (140°) lik bir kavsi üzerinden kesiksiz bir ışık gösterecek ve 
tam pupadan itibaren deniz uçağının her iki tara ana (70) şer derecelik ışık verecek bir surette ve 
en az (2) mil mesafeden görünebilecek bir karakterde yapılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. 

Kural — 11. 

Demirli geminin çekeceği fenerler 

a) Boyu (45,75) metre içinde olan bir gemi, demirli bulunduğu zaman, geminin prova kısmında 
ve en iyi görünebilen bir yerde bir beyaz fener taşıyacaktır. Bu fener berrak, düzenli ve kesiksiz ve pusu
la ile ufkun en az (2) mil mesafeden görünebilecek bir surette yapılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. 

b\ Boyu (45,75) metre içinde bulunan bir gemi demirli bulunduğu zaman, geminin prova kıs
mında ve küpeşteden (6,10) metreden daha az olnııyan bir yükseklikte bir beyaz fener ve geminin 
pupasında veya pupasına yakın bir yerde ve provadaki fenerden (4,75) metreden aşağı olnııyan bir 
yükseklikte diğer bir beyaz fener bulunacaktır. Bu fenerin her ikisi ufkun her tarafından en az (3; 
mil bir mesafeden görülecektir. 

c) Her gemi demirli bulunduğu zaman, güneşin doğması ile batması arasındaki süre içinde ge
minin prova tarafına ve en iyi görülebilen bir yere en az (0,61) metre çapında bir siyah küre çeke
cektir. 

d) Denizaltı kablosu veya seyir alâmeti döşemek veya kaldırmak ile veya deniz haritası yap
makla veya denizaltı kablosu yapmakla veya denizaltı işleriyle meşgul bir gemi demirli bulundu
ğu zaman, bu kuralın bundan evvelki bentlerinde tasrih edilen demirli gemilere mahsus fener ve 
alâmetlerden fazla olarak kural 4 ün (a) fıkrasındaki iki kırmızı fenerler ile iki siyah alâmetleri ta
şıyacaktır. 

e) Karaya oturmuş bir gemi, geceleyin bu kuralın (a) veya (b) fıkrasındaki demir fener veya 
fenerlerini ve 4 ncü kuralın (a) fıkrasındaki iki şakuli feneri taşıyacaktır. Gündüz, en iyi görülebi
len bir yerde 1,83 metreden daha az olnııyan aralıkla biri diğerinin üstünde şakuli bir hat üzerinde 
(0,61) metreden az olnııyan bir kuturda üç siyah küre çekecektir. 

f) Boyu (45,75) metreden küçük su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, demirli olduğu zaman, • 
en iyi görülebilen bir yerde ufkun her tarafından en az iki mil mesafeden görülebilir bir beyaz fener 

m taşıyacaktır. 
g) Boyu (45,75) metre veya daha büyük sn üzerinde bulunan bir deniz uçağı demirli olduğu 

zaman en iyi görülebilen bir yerde baş tarafta bir ve kıç tarafta bir olmak üzere iki beyaz fener 
gösterecektir. Bu fenerlerin her ikisi ufkun her tarafından en az üç mil mesafeden görülecektir. Bun
lardan fazla olarak, deniz uçağının eni (45,75) metreden büyük ise en büyük eni göstermek üzere 
her iki tarafa mümkün olduğu kadar, ufkun her tarafından ve 1 mil mesafeden görünen birer beyaz 
fener taşıyacaktır. 

h) Karaya oturmuş bir deniz uçağı yukardaki (f) ve (g) fıkralarındaki demirli gemilere 
mahsus fener veya fenerleri taşıyacaktır. Ve bundan fazla olarak ufkun her tarafından görülebi
lecek surette yerleştirilmiş şakuli bir hat istikametinde en az (0,91) metre aralıklı *(2) kırmızı 
fener taşıyabilir. 

Kural — 12. 

Her bir gemi veya su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, dikkati çekmek için bu kurallarda iste
nilen fenerlere ilâve olarak bir maytap yakabilecek veya patlayıcı bir madde veya diğer yeter
li bir seda işareti kullanabilecektir. Şu kadar ki bunlar bu kuralların başka yerinde yapılması ten
sip edilen her hangi bir işaret sanılmamalıdır. 
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Kural —• 13. 

a) Bu kurallardaki konuların hiçbirisi, her hangi bir milletin hükümeti tarafından harb ge
mileri, konvoy ile seyreden gemiler veya üzerindeki deniz uçakları ile ilgili olarak düzenlenmiş 
özel kuralların uygunlanmasım bozmıyacak veya gemi sahipleri tarafından kabul edilip kendi hü
kümetleri tarafından usulünce tescil ve bastırılarak tanınmış olan işaretlerin gösterilmesine mâni 
olmıyacaktır. 

b) ilgili hükümet, ne zaman bir harb gemisi veya diğer bir askerî geminin veya özel yapılış 
ve maksat ile suda bulunan bir deniz uçağının bu kuralların her hangi birinin uygunlaşmasmda 
fenerlerin veya alâmetlerin sayısı ile mevkilerine veya görünüş çevrelerine, gemi veya deniz uçağı
nın askerî hizmetini bozmaksızm tamamiyle imtisal edemiyeceğine karar verdiği takdirde böyle 
bir gemi veya deniz uçağı, fenerler veya alâmetlerin sayısı, mevkii, mesafe, görünüş çevreleri 
hakkında kendi hükümetinin, böyle bir gemi veya deniz uçağının bu kurullara mümkün olabilen 
en yakın bir mutabakat üzerinde belirtmiş olduğundan sair hükümetlere imtisal edecektir. „ 

Kural — 14. 

Yelkenle seyreden bir gemi, makine ile de yürütülmekte olduğu zaman, gündüz prova tarafın
da en iyi görülebilen bir yerde tabanının çapı (0.61) metreden aşağı olmıyan tepesi yukarda si
yah konik (mahrutî) alâmet taşıyacaktır. 

Kural — 15. 

Seda işaretleri 

a) Kuvvetle yürütülen bir gemide stim ile veya stim yerini tutan bir şey ile yeterli nitelikte 
seda veren ve bu seda her hangi bir mania ile kesilemiyeeek surette yerleştirilmiş bulunan bir dü
dük mihaniki araçlar ile seda veren kuvvetli bir sis borusu ve yeterli bir kampana bulunacaktır. 
(20) ve daha yukarı tonda bir yelkenli gemide eşit bir sis borusu ile kampana bulunacaktır. 

ib) Bu kural gereğince hareket halinde bulunan gemiler için yapılması emredilen tekmil işa
retler : 

I - Kuvvetle yürütülen gemilerde düdük ile, 
II - Yelkenli gemilerde sis borusu ile, 

III - Yedekte çekilen gemilerde düdük veya sis borusu ile verilecektir. 
c) Siste, pusta, kar yağar iken, ağır yağmur fırtınalarında veya buna benzer görünme saha

sını azaltan diğer her hangi şartlarda, gündüz veya gece bu kural gereğince emredilen işaretler 
aşağıdaki gibi kullanılacaktır. 

I - Suda üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir gemi, 2 dakikayı geçmiyen aralıklar ile 
bir uzun seda işareti 

II - Hareket halinde iken dürmüş ve suda üzerinde yol bulunmıyan kuvvetle yürütülen bir ge
mi 2 dakikayı geçmiyen aralıklarla takriben bir saniye aralıklı iki uzun seda işareti, 

III - Hareket halindeki bir yelken gemisi, sancak kontrasında bulunduğu zaman bir dakikayı 
geçmiyen aralıklarla bir seda, iskele kontrasında iken birbiri ardınca ve takriben birer saniye ara
lıklı, iki seda ve rüzgârı kemerenin gerisinden doğru kıçtan kullandığı zaman birbiri ardınca üç 
seda işareti verecektir. 

IV - Demirli bulunan bir gemi bir dakikayı geçmiyen aralıklar ile takriben beş saniye kadar 
hızlı kampana işareti, boyu (106,75) metreyi aşan gemilerde, kampana geminin baş tarafında çalı
nacak buna ilâve olarak geminin kıç tarafta bir dakikayı geçmiyen aralıklar ile takriben beş sa
niye Ikadar bir gong veya diğer bir araç seda işareti verilecektir. Bu gong veya araçm sedası 
kampananınkine karıştırılamıyacaktır. Demirli bulunan her gemi, kural 12 deki seda işaretine ilâ
ve olarak yaklaşan bir gemiye kendi mevkiine ve çatışma imkânını bildirmek üzere birbiri ardın
ca tiç seda işareti verilecektir. Yani bir kısa bir uzun ve bir kısa seda işareti verilecektir. 
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V - Yedek çeken, bir denizaltı kablosu veya seyir alâmeti koyan veya kaldıran ve hareket ha

linde iken kumanda edilemez veya bu kuralların yapmasını emrettiği manevrayı yapamaz bir du
ruma düştüğünden dolayı kendisine yaklaşan birgcminin yolundan çıkmaya muktedir olmıyan ge
milerden her biri yukardaki (I), (II) ve (III) ncü fıkralarındaki seda işaretleri yerine (I) daki
kayı geçmiyen aralıklar ile birbiri ardınca üç seda yani bi uzun ve onun arkasından iki kısa seda 
işareti verecektir. 

VI - Yedekte çekilen bir, veya birden ziyade yedekte çekilen gemilerden en arkadaki gemi, eğer için
de mürettebat varsa, birbiri ardınca dört seda yani, bir uzun ve onun arkasından üç kısa seda işa
reti mümkün olursa bu işareti yedek çeken geminin verdiği işaretin hemen arkasından yapılacak
tır. 

VII - Karaya oturmuş bir gemi (IV) ncü bentte yapılması bildirilen seda işaretlerine ilâve 
olarak bu seda işaretlerinin hemen evvel ve kampana ile ayrı ve keskin üç darbe işareti verecek
tir. 

VIII - 20 tondan küçük bir gemi, bir kürekli sandal, veya su üzerinde bir deniz uçağı yukar
da sözü geçen işaretleri vermeye mecbur değildir, fakat bu işaretleri vermez ise bir dakikayı geç
miyen aralıklar ile diğer kuvvetli seda işareti verecektir. 

IX - Balık tutan bir gemi 20 veya daha yukarı tonda ise bir dakikayı geçmiyen aralıklar ile 
bir seda işareti verecek ve onun ardından bir kampana çalacaktır, veyahut bu işaretlerin yerine 
yüksek ve alçak perdeli mütenavip notalardan ibaret bir seri halinde seda işareti verecektir. 

Kural — 16. 

Sis ve sair ede sürat azaltılacak. 

a) Her gemi veya deniz uçağı su üzerinde yollu iken, siste, pusta, kar yağar iken, şiddetli 
yağmur fırtınalarında veya buna benzer her hangi görünme sahasını azaltan hallerde mevcut hal 
ve şartları dikkatle göz önünde tutarak mutedil bir süratle seyredecektir. 

b) Kuvvetle yürütülen bir gemi, mevkii tâyin edilmemiş olan bir geminin sis işaretini kendi 
kemeresinin ilerisinden işittiğini sandığı zaman, hal ve şartların müsaadesine göre, makinelerini 
durduracak ve sonra çatışma tehlikesi geçinceye kadar, ihtiyat ile seyredecektir. 

Bölüm c - Manevra ve sair kuralları 

Başlangıç 

1. Bu kuralara uyarak ve mâna vererek yapılan ve her hangi bir hareket, kesin ve yeter za
manda ve iyi bir gemiciliğin icap ettirdiği tam dikkat ve itina ile yapılnvş olmalıdır. 

2. Çatışma tehlikesi, hal ve şartlar müsait oldukça, yaklaşan bir geminin pusula karterizini 
dikkatle kollıyarak anlaşılabilir. Eğer karteriz fark «dileeek derecede değişmiyorsa böyle bir tehli
ke var sayılmalıdır. 

3. İnmede veya havalanmada veya muhalif hava şartları altında hareketler yapan deniz uçak
larının yapmak istedikleri hareketi son anda değiştirememeleri ihtimalini gemiciler hatırda bulun
durmalıdır. 

Kural — 17. ' 

Yelkenli iki gemi, çat;şma tehlikesi doğuracak surette birbirine yaklaştıkları zaman, bunlardan 
biri aşağıda yazıldığı gibi diğerinin yolundan çıkacaktır. 

a) Serbest seyir eden bir gemi, orsasına seyir eden geminin yolundan çıkacaktır. 
b) Kuntralarınj iskeleden kullanıp orsasına seyreden bir gemi kuntralarını sancaktan kullana

rak orsasına seyreden geminin yolundan çıkacaktır. 
c) Rüzgârı muhtelif bordalardan kullanmak üzere serbest seyreden iki gemiden, rüzgârı iskele 
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bordasında bulunduran gemi diğerinin yolundan çıkacaktır. 

d) Rüzgârı aynı bordada bulundurmak üzere serbest seyreden iki geminin, rüzgâr üstünde bu
lunan gemi diğerinin yolundan çıkacaktır. 

e) Rüzgârı pupadan kullanan gemi diğerinin yolnudan çıkacaktır. 

Kural — 18. 

a) Kuvvetle yürütülen iki gemi çatrşma tehlikesi doğuracak surette başbaşa veya başbaşa yakın 
olarak karşılaştıkları zaman bu gemilerden her biri, diğerinin iskele tarafından geçebilmek üzere 
rotasını sancağa değiştirir. 

Bu kural, gemilerin çat;şma tehHkesi doğuracak surette yaln^ başına veya başbaşa yakın kar
şılaştıkları hallerde uygun1 aşır, karşılıklı olarak rotalarına devam ettikleri takdirde birbirinden ge
çebilecek iki gemiye uygunlanmaz. Bu kuralın uygunlaşt ğı yegâne hal, iki gemiden her birinin diğe
rine nazaran başbaşa veya başbaşa yakın bulundukları durumlardır yani, bir gemi; gündüzün diğer 
geminin direklerini kendi direkleriylei tam bir hat üzerinde veya ona yakın bir istikamette gör
düğü, ve geceleyin diğer geminin her iki borda fenerlerini görebilecek durumda bulunduğu haller
de uygunlaşır. 

Bu kural, gündüzün bir geminin kendi rotasını, ilerden aykırı olarak kateden bir gemiyi 
görmesi, veyahut geceleyin, bir geminin kırmızı fenerinin diğer geminin kırmızı fenerine veyahut 
bir geminin yeşil fenerinin diğer geminin yeşil fenerine karşı bulunması veya yeşil görünmeksizin 
yalnız kırmızı veya görünmeksizin yalnız yeşil fenerin provadan görünmesi veya her iki bor
da fenerinin aynı zamanda fakat provadan başka istikametlerden görünmeleri hallerinde uygunlan
maz. T% .. « . ' '" 

b) Bu kurul ile kural 20 (b) müstesna, kural 19 dan 29 a kadar dâhil uygunlaşmalarmda 
su üzerindeki bir deniz uçağı bir gemi sayılacak ve «Kuvvetle yürütülen bir gemi» terimine buna 
göre mâna verilecektir. 

Kural — 19. 

Kuvvetle yürütülen iki gemi, çalışma tehlikesi doğuracak surette, aykırı geçtikleri zaman, diğer 
gemiyi kendi sancak tarafında bulunduran gemi, o geminin yolundan çıkacaktır. 

Kural —- 20. 

a) Kuvvetle yürütülen bir gemi ile yelkenli bir gemi, çatışma tehlikesi doğuracak surette iler
ledikleri zaman, aşağıdaki kural 24 ve kural 26 daki hallerin müstesna, kuvvetle yürütülen ge
mi yelkenli geminin yolundan çıkacaktır. 

b) Su üzerindeki bir deniz uçağı, genel olarak, tekmil gemilerden açık bulunacak ve onların 
seyirlerine engel olmaktan kaçınacaktır. Şu kadar ki, çatışma tehlikesi olduğu zaman, bu kurallara 
imtisal edecektir. 

Kural — 21. 

Bu kurallar gereğince iki gemiden birinin yoldan çıkması gerektiği hallerde, diğer gemi rota
sını ve süratini muhafaza edecektir. 

Rotasını ve süratini muhafaza edecek olan gemi, her hangi bir sebepten dolayı yalnız yol veren 
geminin hareketiyle çatışmanın önüne geçilemiyecek kadar diğer gemiye yaklaşmış bulunursa, ken
disi de çatışmayı önlemeye yardım edecek en iyi manevrayı yapacaktır. (Kural 27 ve kural 29 a 
bak). 
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Kural — 22. 

Bu kurallar gereğince diğer geminin yolundan çıkacak olan her bir gemi, hal ve şartlar müsait 
ise, diğer geminin önünden aykırı geçmekten sakınacaktır. 

Kural — 23. 

Bu kurallar gereğince diğer geminin yolundan çıkacak olan kuvvetle yürütülen her bir gemi 
yolundan çıkacağı gemiye yaklaşırken, gerekiyorsa, süratini azaltacak veya duracak veya geri ça
lışacaktır. 

Kural — 24. 

a) Diğer her hangi bir gemiye yetişen her gemi, bu kuralların hükümlerine bakmaksızın, ye
tiştiği geminin yolundan çıkacaktır. 

b) Diğer bir gemiye, anın kemeresinin iki kerte (22° 1/2) den daha fazla gerisindeki her han
gi bir istikamette yaklaşan her gemi, yani yetiştiği gemiye nazaran geceleyin onun her iki borda 
fenerlerinden hiçbirini göremiyen bir durumda bulunan gemi «yetişen bir gemi» sayılır. 

Her iki gemi arasındaki sonradan vâki olacak kerteriz değişiklikleri ne olursa olsun bu kurulların 
hükümlerine göre, yetişen gemiyi ne aykırı geçen bir gemi yapar ve ne de yetişmiş bir gemiyi tama-
miyle netice olarak geçinceye kadar onu diğer geminin yolundan çıkmak mecburiyetinden kurta
rır. 

,c) Yetişen bir gemi, diğer gemiden olan yukarda belirtilen istikametin ilerisinde mi veya 
gerisinde mı olduğunu kesin olarak tâyin edemez ise kendisini arkadan yetişen bir gemi sayacak 
ve diğer geminin yolundan çıkacaktır. 

Kural — 25. 

a) Dar bir boğazda, kuvvetle yürütülen her gemi, boğaz istikametince ilerlediği zaman, teh
likesiz veya yapılması mümkün ise, geçidin veya boğaz orta hattının kendi sancağına düşen tara
fını takip edecektir. 

b) Kuvvetle yürütülen bir gemi, dar bir boğazda bir dönüm yerine yaklaşırken buradan di
ğer cihetten yaklaşan kuvvetle yürütülen bir gemi görülemez ise böyle bir gemi dönüm yerine 
yarım mil kala kendi düdüğü ile bir uzun şada işareti verecektir. Bu işarete, dönüm yeri etrafta 
diğer istikamette ve işitme mesafesi içinde bulunabilip yaklaşan her hangi bir kuvvetle yürütülen 
gemi tarafından benzeri seda işareti ile cevap verilecektir. Diğer taraftaki yaklaşan bir geminin 
benzeri seda işareti ile cevap verilecektir. Diğer taraftaki yaklaşan bir geminin işaretinin işitilmeyi;:» 
işitilmasine bakılmaksızın böyle bir dönüm basiret ve ihtiyat ile dönülmelidir. 

Kural — 26. 

Balık tutmakla meşgul olmıyan bütün gemiler, hareket halinde iken, ağları ile, veya oltaları ile 
veyahut dip sürütme ağlariyle balık tutan gemilerin yolundan çıkacaklardır. Bu kural, balık tut
makla meşgul olan her hangi bir gemiye, balıkçı gemilerinden başka gemilerin kullandıkları bir ge
çidi kapamak hakkını vermez. 

Kural — 27. 

Bu kurallara uyar ve mânâ verirken âni tehlikeden kaçınmak için yukardaki kurallardan ayrıl
mayı icabettirebilen bütün seyir ve çatışma tehlikeleri, küçük merakibin araya girmeleri dâhil bü
tün hususi hal ve şartlar göz önünde tutulacaktır. 
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Bölüm D. — Çeşitli hükümler 

Kural — 28. 

a) Gemiler birbirini gördükleri zaman, hareket halinde kuvvetle yürütülen bir gemi bu kural
ların tensip veya emrettiği her hangi bir rotaya gelirken bu rotayı kendi düdüğü ile aşağıdaki seda 
işaretleri ile bildirecektir. Yani : 

Bir kısa seda, «Ben rotamı sancağa değiştiriyorum». 
îki kısa seda, «Ben rotamı iskeleye değiştiriyorum». 
Üç kısa seda, «Makinelerim geri çalışıyor» mânasına gelir. 
b) Bu kaideler gereğince rotasını ve süratini muhafaza edecek olan kuvvetle yürütülen bir gemi, 

diğer bir gemiyi gördüğü ve diğer geminin çatış;mayı defetmek için elverişli hareketi alacağından 
şüphe ettiği zaman bu şüphesini kendi düdüğü ile en az beş kısa ve süratli seda işareti vermekle 
anlatabilir. 

Böyle bir işaretin verilmesi, bir gemiyi, bu kuraldaki hususi işareti vermekle kural 27 ve 29 veya 
diğer her hangi bir kuralın emrettiği mecburiyetlerin veya bu kurallar gereğince alınacak her hangi 
bir hareketi bildirmek vazifesinden kurtaramaz. 

c) Bu kurallardaki konuların hiçbirisi, her hangi bir milletin hükümeti tarafından harb ge
mileri veya konvoy altında seyir eden gemiler arasında kullanılmak üzere düdükle verilen seda 
işaretlerine dair her hangi özel kuralların uygunlanmasma mâni değildir. 

Kural — 29. 

Bu kuralların hiçbirisi her hangi bir gemiyi veya donatanın kaptanını veya geminin tayfasını, 
fenerler veya işaretlerin taşınması veya usulünde gözcü bulundurulması veya mûtat gemicilik 
ameliyatının emrettiği her hangi bir tedbirin alınması veya vak'anm Özel halinin icap ettirdiği ih
tiyatın yapılması hususlarındaki ihtimaller sonucundan kurtaramaz. 

Kural — 30. 

Limanlar ve içsular seyirleri hakkında kuralların mahfuziyeti 

Bu kuralların hiçbirisi, her hangi bir liman, nehir, göl veya deniz uçaklarına ayrılmış saha 
dâhil içsulardaki seyre ait o mahallin yetkili makamları tarafından tertip edilmiş özel kuralların 
hükümlerini bozmıyacaktır. 

Kural— 31. 

Tehlike işaretleri 

Tehlikede bulunan bir gemi veya su üzerinde deniz uçağı tehlikede bulunduğu ve diğer ge
milerden veya karadan yardım istediği zaman aşağıdaki işaretleri ya beraber ya ayrı ayrı kul
lanırlar veya gösterirler, yani :-

a) Takriben bir dakika ara ile bir top veya başka patlayıcı işaret patlatmak, 
b) Her hangi bir sis işareti aracı ile devamlı seda işareti vermek, 
c) Kısa aralıklarda birden atılan kırmızı yıldızlar saçan roket ve fişenkler, 
d) Telsiz ile veya her hangi diğer bir işaret usulü ile mors kodundaki işaret grupunu 

vermek, 
e) Telsiz telefon ile «Mayday» kelimesinin söylenmesinden ibaret bir işaret göndermek. 
f) Milletlerarası işaret kodiyle N. C. ile bildirilen tehlike işareti çekmek, 
g) Üst veya altta bir küre veya küreye benzer her hangi bir şey bulunan küre şeklinde 

bir filâmadan ibaret bir işaret, 
h) (Katran veya yağ fıçısı ve emsali şeyler) yakarak gemiden alev göstermek, 
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i) Kırmızı bir ışık gösteren bir roket paraşüt maytabı kullanmak, bir geminin veya bir deniz 

uçağının tehlikede olduğunu bildirmek hususu müstesna, yukardaki işaretlerin her hangi birinin 
kullanılması ve yukardaki işaretler ile karıştırılabilecek her hangi bir işareti kullanmak yasak
tır. 

Not : Tehlikede olan gemiler tarafından kullanılmak üzere bir radyo işareti yapılmıştır. Bu 
diğer gemilerdeki «otomatik alarm» cihazını harekte getirir ve bu suretle tehlikeye çağırma ve 
tehlike mesajları hakkında dikkati çeker, işaret, bir dakikada gönderilen 12 hattan ibaret olup 
her bir hattın süresi 4 saniye ve mütaakıp iki hatlar arasındaki fasıla 1 saniyedir. 

Kural — 32. 

Dümenciye verilen bütün emirler, aşağıdaki mânada verilecektir: 
«Dümen sağa veya sancağa» kumandası «geminin dümenini sancağa koy» «dümen sola veya is

keleye» kumandası «geminin dümenini iskeleye koy» demektir. 
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S. Sayısı: 168 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesin-
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko

misyonu raporu (3/454, 1/676) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/454) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı V. 305689 
H. 2455 

22 . XII . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk bil
diriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
• , . • • • • • • - . • $# Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından Sayı'ştaya gönderilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesa-
bının Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde 
yazılı meşruhat göz önünde tutulmak üzere Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulun
muş olduğunu arzeyleriz. 

Sayıştay Başkanı 
S ey fi Oran 

D. : 4. Başkanı 
M. Ali Apak 

Üye 
A. Âli Hemen 

Üye 
A. Talât D engel 

Savcı 
Enver Arkun 

D. : 1. Başkanı 
Faik Eke 

Üye 
M. Menemencioğlu 

üye 
Ali Ragıp ögel 

Üye 
Faruk Işık 

D. : 2. Başkanı 
y . Ziya Aslan 

Üye 
M. ihsan Er enli 

Üye 
A. K. Arıçay 

Üye 
Fuat Beşkardeş 

• - ' . 

22 . XII . 1949 

D. : 3. Başkanı 
Refik Bakuy 

' Üye 
Fahri özbudun 

Üye 
Fikret Aktulga 

Üye vekili 
Halit Payver 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mtilürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/676) 

T. C. 
Başbakanlık -- 30 . III . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 532, 6/870 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . III . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişiği cetvellerle birlikte sunulduğunu 
arzederim. 

Başbakan 
,. $• Saraçoğlu 

GEREKÇE 

1. Mülhak bütçe ile idare olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1944 Malî 
yılı on iki aylık katî hesabım igilendiren cetvellerle kanun tasarısı bu yaz,ı ile birlikte sunulmuştur. 

Varidat 

2. Fazla tahsilata ait izahat: 
A) 1944 Malî yılı içinde yabancı memleketlerden limanlarımıza fazla ticaret vapuru gelmesin

den dolayı 1 nci faslın 1 nci sıhhiye resmî maddesi 460 309 lira 53 kr. fazlasiyle tahsil edilmiştir. 
B) Aynı yıl içinde vapurlarda fare öldürme işinin fazla yapılması yüzünden 1 nci faslın 3 n-

cü bulaşık resmi maddesi 10 000 lira 22 Kr. fazlasiyle elde edilmiştir. 
C) Sıhhiye Resmi Kanununa muhalif hareket eden vapur kaptanlarından (605) lira fazla nakdî 

eeza alınmıştır. 
D) Ambarlarda mevcut ve satılmalarına lüzum hâsıl olan bâzı eşyaların satışından dolayı 2 nci 

faslın 3 ncü maddesi ile (111) lira fazla gelir elde edilmiştir. 
E) 1943 yılında satın alınan Filistin kükürtüiçin verilen gümrük resminden fazlalığı tahakkuk 

edip Gümrük İdaresince geri verilmesinden ve evvelce Genel Müdürlük memurlarından iken Dev
let Demiryolları idaresine geçen Mustafa Salim namına yine 1943 yılı içinde (700) Lr. tediye edil
mişse de mumaileyhin bu paraya hakkı olmadığı anlaş.1 İması üzerine Devlet Demiryolları İdare
sinden geri alman paralardan dolayı 2 nci faslın 4 ncü müteferrik hâsılat maddesi ile (2 075) Lr. 
55 kuruşluk bir fazlalık hâsıl olmdştur. 

3. Noksan tahsilat : 
A) Evvelce 50 safi tonilâtoya kadar (50 dâhil) motorlu ve yelkenli nakil vasıtalarının yapa-

cakarı yirmi sefer için bir lira karşılığında verilmekte olan ciltli patente usulü Haziran 1944 ta
rihinden itibaren kaldırılmış ve bunlara da 51 tondan yukarı deniz taşıtlarına bir lira karşılığında 
bir yıl için verilen ciltli patente işlemi tatbik edilmesinden dolayı (1 419) liralık bir noksan mey
dana gelmiştir. 

B) 4431 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasındaki hesabı carinin Cumhuriyet Merkez Ban
kasına nakledilmesinden ve mezkûr bankadan faizi almamamasından dolayı bir lira olarak tahmin 
edilen 2 nci faslın 2 nci tevdiat faizleri maddesi bir lira noksaniyle kapanmıştır. 

4. Varidatın toplandığı yerler : 
Varidatın nerelerden ve ne miktar toplandığını gösteren derece itibariyle hazırlanmış olan bir 

( S. Sayısı : 168 ) 
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kıta cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

En çok hareket ve muvasalat yerleri: Hopa, Rize, İnebolu, Zonguldak, Boğazlar Bandırma, İz
mit, Ayvalık, İzmir, Mersin, İskenderun olup diğer yerler daha ziyade sıhhi ve gemilerin tâbi 
oldukları malî murakabe ile uğraşmaktadırlar. 

5. Gider bütçesiyle alman ödenekten artırılan miktar : 
Bütçe ile alman ödenek Gider miktarı Artırılan 

Fasıl Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
5/A 

6 
7 
8 
9 
10 

206 019 00 
159 621 00 
5 112 00 
1 000 00 
9 750 00 
2 000 000 

383 502 00 

38 700 00 
4 000 00 
6 047 00 
4 000 00 
36 000 00 

88 747 00 

. 166 018 00 

192 556 
126 760 
3 
( 
6 

330 

32 
3 
5 
3 
33 

78 

• 117 

936 
) 
775-
905 

934 

097 
901 
901 
265 
712 

885 

386 

54 
87 
62 
00 
48 
00 

51 

25 
62 
51 
15 
12 

65 

81 

13 
32 
1 
1 
2 

52 

6 

2 

9 

48 

462 
860 
175 
000 
974 
1 

567 

602 
90 
145 
734 
287 

861 

631 

46 
13 
38 
00 
52 
095 

49 

75 
38 
49 
85 
88 

35 

19 

52 567 

9 861 

48 631 

49 

35 

19 

Genel Artırım: 111 060 03 
Yukardaki karşılıklı hesaptan da anlaşılacağı üzere memur ve hizmetlilere ait ödenekten 

(52 567) lira 49 kuruş ve Genel Müdürlüğün üzerinde bulunan işlere ait daimî ödenekten (9 861) 
lira 35 kuruş ve diğer müteferrik ödenekten de (48 631) lira 19 kuruş ki, toplamı: (111 060) lira 
03 kuruş artırılmıştır. 

1944 Malî yılı bilançosu 
(Alacaklı hesap:) 

Lira K. 

2 743 43 
3 516 53 

204 437 21 

Depozito ve sair emanet parası 
Bütçe emaneti parası 
İhtiyat parası 

210 697 17 

(Verecekli hesaplar) 
Lira K. 

210 697 17 Cumhuriyet Merkez Bankasındaki 1540 sayılı hesap 

Hesap İşleri 
Müdürü 
II. Sonnan 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Dr. S. Konuk 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/676, 3/454 

Karar No. 17 

2 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1944 Bütçe yılı Kesin hesabı hakkında Baş

bakanlığın 30 . 111 . 1940 gün ve 71-532/6-870 sa
yılı yazısiyle teklif olunan Kanun tasarısı Sa-
yıştaym Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sa
yıştay Başdenetçisi Nihad Başakar hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1944 yıh Bütçesiyle konulan ve sonradan 

i'âveten alman ödenek miktarı Kesinhesapta 
638 267 lira olduğu halde Uygunluk Bildirimin
de 572 lira 38 kuruş noksaniyle 637 694 lira 62 
kuruş bulunduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede: 
Bu farkın 1. bölümün (Tekaüt, dul ve yetim 

maaşları) adı altındaki 3. maddesinde olduğu 
ve bu tertip; Muhasebei Umumiye Kanununun 
4'!. maddesinde tadat olunanlar arasında olup 
bu tertiplerden her birine bütçe ile konulan öde
nek yetmediği takdirde ilâveten harcanan mik
tarlı'. ödeneğe ilâvesi gerekirken dairesince önce 
tahmini olarak harcanmasına mezuniyet alman 
paralardan harcanmıyan. kısmının, da ödeneğe 
ilâve ve Keshıhesaba ithal edilmiş olmasından 
ileri geldiği anlaşıldığından. Uygunluk Bildiri
minde gösterilen 637 694 üra 62 kuruş ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Genel Müdürlüğün giderler toplamı Kesin

hesapta 527 206 lira 97 kuruş olduğu halde Uy
gunluk Bi'dirimbıde 527 411 lira 17 kuruştur. 

Uygunluk Bildiriminde gösterilen miktarlar 
Sayman hesapları, üzerinde, Sayıştayca belgele

rine istinaden yapılan inceleme'er ve yargı
lamalar sonunda tesbit edilmiş olduğu cihetle 
Komisyonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı 
miktar gider olarak kabul edilmiş ve bağlı cetvel
ler ona göre düzenlenmiştir. 

3. Ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gi

derlere göre Genel Müdürlüğün ödenek bakiyesi 
110 283 lira 45 kuruş olup yok edilmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat ve tahsilat: Kesin hesapta ve Uy

gunluk Bildiriminde birbirine uygun olarak 
693 882 lira 71 kuruştur. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre değişik 
olarak düzenlenen Kanun tasarısı Kamutayın 
yüksek tasvibine a.rzedilmek üzere sunuldu. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 
A. Toközlü 

Kâtip 
Yozgad Bilecik 

K. Erbek Dr. M. Hüner 

Sözcü 
Niğde 

F. Ecer 

Bolu 
* (\ özrağlar 

Çankırı Giresun 
1. /. Zeynel oğlu A. 

İmzada 
Kütahya 

M. tspartalıgil 
İmzada bulunmadı 

Muğla 
A. Çakır AS\ 

Ulus 
bulunmadı 

Sivas 
>Ş\ T!ma 

Siird 
ÇeHktuğ 

( S. Sayısı -: 168 ) 



5 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MAÜDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı genel gide
ri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(527 206) lira (97) kuruştur. 

MADDE 2. — Mezkûr Crenel Müdürlüğün 
aynı yıl genel geliri (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (693 882) lira (71) kuruştur. 

MADDE 3. — 1944 Bütçe yılı içinde harca-
nılmıyan ve (A) işaretli cetvelde ayrı bir sütun
da gösterilen (111 060) lira (03) kuruşluk öde
nek artığı battal edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
§. Saracovlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
iV. E Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Hay 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

R' Karadeniz 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN D E Ğ I Ş T I R Î Ş Î 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. --i- Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı gideri ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 527 411 
lira 17 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 693 882 lira 71 kuruştur. 

MADDE 3. — ödenekten yılı içinde harcan-
rnıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda gös
terilen 110 283 lira 45 kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 
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B. 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
n 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

5. A. 

29 

Ödeneğin çeşidi 

Maaşlar 
Ücretler 
Muvakkat tazmina.t 
1683 sayılı Kanunun 58 nevi maddesi gere
ğince tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı Kanun gereğince verilecek ço
cuk zammı 
Büro masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf
ları 
Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Harcırahlar 
Melbusat 
3335 S. K. G. Yapılacak tedavi, yol ce 
saire masrafları 
Sıhhi temizleme masrafları 
Fakir yolcular iaşe, teçhiz ve tekfin mas
rafları 
Tıbbi ecza ve lâboratuvarlar masrafı 
Mahkeme masrafları 
Geri verilecek paralar 
İnşa, tesis ve tamir işleri 
Pasif korunma masrafları 
Milletlerarası kongre ve teşekküllere iş
tirak masrafları 
Kitap, mecmua bedeli ve baskı ücret ve 
masrafları 
Nakil masrafları 
Gayrimenkul masrafları 
Geçen yıl borçları 
1939 - 1942 yıllan borçları 
Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince evrakı nakdiye itfası 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar 
4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
yardım 

A - ( 3ETVELÎ 

Ödenekler 
Lira 

205 446 
159 621 
5 112 

K. 

62 

Giderler 
Lira 

192 612 
126 860 
3 944 

1 000 

9 750 
38 700 
4 000 

6 047 
4 000 
36 000 
9 001 
15 000 

1 000 
41 000 

100 
500 
300 

1 000 
22 000 
1 000 

6 810 
32 097 
3 909 

5 901 
3 265 
33 712 
5 829 
14 858 

884 
18 463 

82 
43 
—• 

21 211 
53 

7 000 

Toplam 

1 000 
5 974 
5 700 
2 000 
105 

1 000 

2 337 

2 000 

50 000 

637 649 

10 

90 

62 

985 
2 819 
5 538 
1 237 
104 
970 

2 337 

905 

41 972 

527 411 
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1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

B 

% . ; . . , , . . * . . 

Gelirin çeşidi 

Resimler 
Sıhhiye Rüsumu 
Ciltli Patente Resmi 
Bulaşık Resmi 
Müteferrik varidat 
Para cezası hasılatı 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Müteferrik hasılat 
Umumi Bütçeden yardım 

- 7 — 
- CETVELİ 

• 

Geçen seneden devredilen varidat fazl-ası 

Bütçede yazılı 
muhammenat 

Lira K. 

124 000 
5 000 
6 000 

1 000 
1 

700 
•2 500 

400 ooa 
97 000 

Tahsilat 
Lira 

170 309 
3 581 

16 000 

1 605 
0 

811 
4 575 

400 000 
97 000 

Toplam 636 201 693 882 
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S.Sayısı: |69 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhe-

sabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3 /453, 1/216) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul* 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/453) 

T. G. 
Sayıştay 

Sayı 77. 305690 
H. 2456 

22. XII. 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzederim. 

Sayıştay Başkanı 
Seyfi Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince bir nüshası Sayıştay'a gönderilen Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 malî yılı Kesinhesabmın, Sayıştayca incelenip yargılanmış 
olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde tutulmak 
üzere Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

22.11.1949 

Sayıştay Başkanı 
fteyfi Ovan 

IX : 4. Başkanı 
M. Ali Apak 

Ü>©> 
A. ÂU Memen 

Üye 
A. Talât Dengel 

D. : 1. 
Faik EM 

Üye 
M. Memmencioğlu 

AHEağtfrĞğ6$ 

Üye 
Faruk Ipk 

D : % Başkamı 
T. Ziy& Aslaü 

Üye; 
M. îh$m Ereıili 

Â. it. Artçay 

, Ü y 9 
Fuat Beşkardeş 

D. : 3. Başkanı 
Befîk Bakiıy 

Üye 
Fahri öıtbudm, 

Üye 
Ffâfef Âhhıİgd-

Üye vekili 
Batik Fayver 

Sam 
Enver Arkun 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/216) 

T.G, 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 13 Haziran 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-808, 6-1667 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

GEREKÇE 

Başlangıç 

3530 sayılı Kanunla teşekkül eden ve Katma Bütçe ile idare olunan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 5457 sayılı Kanunla kabul olunan 1944 Bütçe yılı bütçesinin tatbikatı sonucunu gös
teren Kesinhesap Kanunu ile ekleri cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Bütçe geliri 

ilişik cetvellerden gelire ait olanının mcelenmesinden de anlaşılacağı üzere 4557 sayılı 1945 
Bütçe yılı Bütçe Kanunu ile umulan gelir (958 937) lira idi. Buna karşı bütçe yılı içinde 
(1 052 248) lira 71 kuruş gelir elde edilmiştir ki elde edüen gelir umulan gelirden 93 311 lira 71 
kuruş fazladır. Bu fazlalığın hangi bölümlerden elde edilmiş olduğu gelir cetvelinde görülmekte
dir. 

Bütçe gideri 

Yine ilişik olarak sunulan gider kesinheesap cetvelinde görüldüğü gibi 4557 sayılı Bütçe Kanu
nu ile kabul edilen ödenek miktarı (958 937) liradır. Bütçenin yürüdüğü yıl içinde mezkûr ka
nunun 7 nci maddesi gereğince elde edilen gelirden ödeneğe eklenen 33 165 lira 84 kuruş ve geçen 
yıldan devredecek paranın umulanından fazla olarak devredilen ve 4679 sayılı Kanunla ek ödenek 
olarak zam edilen 69 965 lira ile ödenek toplamı yıl. sonunda (1 062 067) lira 84 kuruşa yüksel
miştir. Bütçe yılı içinde bölümlerin kendi maddeleri arasında bütçenin heyeti umumiyesinde 
(72 950) liralık ödenek aktarması yapılmıştır. Bu aktarmanın 5 000 lirası 4679 sayılı Kanunla ya
pılmış, (40 000) lirası 4599 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak icra edilmiş ve geri kalan 
27 950 lirası da çeşitli bölümlerin kendi maddeleri arasında yapılan normal aktarmıya, ait bulun
muştur. . 

Yıl sonunda (1 062 067) lira 84 kuruşa yükseldiği yukarda arzedilen ödenekten (1 733) lira 53 
kuruşu emanete alınmak suretiyle (821 945) lira 70 kuruş bütçe harcaması yapılmıştır. Bu harcama 
ödenekten düşülünce geriye (240 122) lira 14 kuruş harcanmamış ödenek kalır ki, bu da yok 
edilecek miktardır. 

Bütçe yılı sonuna kadar Ödenek üstü hiçbir masraf yapılmamıştır. 
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Bu esasları içine alan Kesinhesap Kanunu tasarısı ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur: 
Lira: K. 

958 937 00 1944 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenek 
33 165 84 1944 » > Kanununun 7 nci maddesi gereğince eklenen ödenek 
69 965 00 4679 sayılı Kanunla eklenen ödenek 

1 062 067 84 Toplam 
821 945 70 1944 yılı içinde harcanan ödenek 

240 122 14 Sene sonuna artan ve yok edilen ödenek 

Sayıştay Komisyonu rapora 

T. M. M. M. 
8ayı$tay Komisyonu 2 ,11.1950 
Esas No. 1/216, 3/453 

Karar No. 16 
Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944. 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 
13 . VI . 1947 gün ve 71 - 808/6 -1667 sayılı yazı-
siyle teklif olunan kanun tasarısı Sayıştayın Uy
gunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Başde-
netçisi Nihat Başakar ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Saymanlık Müdürü Nuri Tuna hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kesinhesapta yazılı ödenekler, giderler ve 
tahsisatın Uygunluk Bildiriminde yazılı mik
tarlara uygun olduğu anlaşılmış ve düzenlenen 
kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine ar-

zedilmek üzere sunulmuştur. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kastamonu Niğde 
Âdil Toközlü F. Ecer 

Kâtip 
Yozgad Bilecik 

K. Erbek Dr. M. Suner 
Bolu Çankırı 

Cemil özçağlar A. î. Zeyneloğlu 
Giresun Kütahya 
A. Ulus M. Ispartalıgil 

imzada bulunmadı imzada bulunmadı 
Sivas Muğla Siird 

Ş. Uma Abidin Çakır S. Çeliktuğ 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 Büt
çe yûı Kesinhesap Kanunu insansı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 19,44 Bütçe yılı gideri ilişik A işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 821 945 lira 70 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl geliri ilişik B işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 052 248 lira 71 kuruştur. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne, 4557 sayılı 1944 yılı Bütçe Kanunu 
ile verilen (958 937) liraya, mezkûr kanunun 7 
nci maddesiyle verilmiş olan yetkiye dayanıla
rak sene içinde eklenen 33 165 lira 84 kuruşla, 
4679 sayılı Kanunla verilen 69 965 liralık ek 
ödeneğin de ilâvesiyle (1 062 067) lira 84 kuru
şa yükselen ödenekten sene içinde yapılan 
(821 945) lira 70 kuruşluk harcamanın indiril
mesinden sonra geri kalan (240 122) lira 14 ku
ruş ödenek bakiyesi yok edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 
E. Teker 
Devlet Bakanı 

M. A. H. Renda 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakam 

Re§ad §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Caşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Başba, Yardımcısı 
M. Ökmen 

Adalet Bakanuı 
Ş. Devrin 

tçişleri Bakanı . 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Vz 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
F. İnan 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİKİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 821 945 lira 70 
kuruştur. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi 1 052 248 lira 71 
kuruştur. 

MADDE o. — ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 240 122 lira 14 kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 
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A - CETVELİ 

B. 

ı-
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Memurlar maaşı 
Memurlar ücreti 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 'maddesi ge-

ödenekler 
Lira 

73 289 
157 906 
14 700 

K. 
Giderler 
Lira 

62 314 
116 300 
8 315 

K. 

99 
31 
82 

Yokediîen 
ödenekler 
Lira 

10 974 
41 605 
6 384 

K. 

01 
69 
18 

reğinee verilecek tekaüt ikramiyesi 
5 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

verilecek çocuk zamları 
5/A 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek 

doğum yardımı 
5/A 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek 

ölüm yardımı 
6 4047 sayılı Kanun gereğince fahrî hiz

metler tazminatı 
7 Büro masrafları 
8 Matbu evrak ve defterler 
9 P. T. T. ücret ve masrafları 

10 Kira bedeli 
11 Nakil vasıtaları masrafları > 
12 Harcırahlar 
13 Melbusat 
14 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 
15 Spor işleri 
16 Neşriyat ve propaganda işleri 
17 İaşe ve tesis işleri 
18 öğretmen ve eğitmen kursları 
19 Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye 

Enstitüsünde okutturulan talebe masrafı 
20 İstişare heyeti âzası masrafları 
21 Besim ve harçları 
22 Ecnebi memleketlerde yaptırılacak staj 

ve tahsil masrafları 
23 Kongre ve konferanslara iştirak masraflaf rı 
24 Temsil masrafları 
25 Para nakil masrafları 
26 Geçen yıl borçları 
27 Eski yıllar borçları 
28 Hükmedilmiş borçlar 
29 1715 sayılı Kanunun 8nci maddesi gere

ğince evrakı nakdiye itfası 
30 Bölge bütçelerine yardım 
H. 4599 sayılı Kanun gereğince yerilecek 

ayni yardım 

Toplam 

2 100 

1 000 

1 000 

7 000 
9 500 
2 000 
4 675 
11 520 
1 000 
12 501 
1 500 

1 500 
276 495 84 
30 000 
244 308 
J8 000 

18 000 
4 000 
500 

1 
250 

1 750 
1 000 
1 200 

1 

370 
325 000 

40 000 

1 062 067 84 

1 779 

560 

— 

6 817 
8 289 
1 966 
4 648 
11 520 

866 
11 059 
1 308 

132 
259 355 
29 794 
117 116 
13 554 

18 000 
2 538 
393 

— 

207 
319 
548 

1 186 
— 

370 
122 870 

19 811 

821 946 

33 

67 
58 
10 
66 

11 
66 
22 

78 

25 
04 
86 

94 
86 

16 
58 
71 

56 

51 

70 

1 

1 

1 

1 
17 

320 

440 

000 

182 
210 
33 
26 
— 
133 
441 
191 

367 
140 
205 

127 191 
4 445 

1 

1 

2 

___ 
461 
106 

1 
43 
430 
45İ 
13 
1 

_ 
129 

20 188 

240 122 

67 

33 
42 
90 
34 

89 
34 
78 

22 
84 
75 
96 
14 

06 
14 

84 
42 
29 

44 

49 

14 
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B - CETVELİ 

B. Gelirin, çeşidi 

Bütçede yazılı olan 
muhammenat Tahsilat 

Lira K. Lira 

1 Umumi Muvazeneden yardım 
2 Faiz 
3 Reden terbiyesi spor malzemesi, şilt, kupa ma

dalya ve emsalinin satış bedelleri 
4 Mecmua, kitap ve broşör satışı 
5 Müsabakalar hasılatı 
6 Yardım, teberrüler 
7 Müteferrik hasılat 
8 Geçen seneden devredilen bütçe fazlası 

Toplam 

721 534 
15 000 

1 000 
500 

20 000 
1 

502 
200 400 

721 534 
3 927 

651 
180 

53 166 
10 

2 414 
270 364 

K 

67 

50 

058 937 1 052 248 71 

*>&<{ 
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S. Sayısı: 171 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 

Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/678, 3 /452) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/452) 

22 . XII . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin üişjk 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerirn. 

Sayıştay Başkanı 
- . . . : • • " • • , . - < ' " S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesabının Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare 
hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde tutulmak suretiyle Ke-
sinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

22 . XI I . 1949 

Sayıştay Başkanı D. : 1 Başkanı D. : 2 Başkam D. : 3 Başkanı D. : 4 Başkanı 
S. Oran F. Eke Y. Ziya Aslan R. Bakuy M. Ali Apak 

t î ye Üye Üye Üye Üye 
M. Menemencioğlu M. İhsan Erenli F. özbudun A. ÂH Eemen A. Ragıp ögel 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye V. 
A.'K. Ançay F. Aktulga A. Talât Dengel F. Işık F. Beşkardeş H. Payver 

T. C. 
Sayıştay 

V. 305691 
8mj° *H.2457 

Savcı 
E. Arkun 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/678) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik 31üdürlüğü 

Sayı : 71 - 559, 6/1265 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına - a - , » * * * ? - ^ ? * - * * » -

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 7 . V . 194G tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
i i > , Ş. Saraçoğlu 

îzahname 

Genel mizan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhasipliklerinden alınmış olan hesapların birleştirilmesi suretiyle 
düzenlenmiş olan bu genel mizan; bütçe içinde ve dışındaki gelir ve giderleri, ertesi yıla devreden 
hesap bakiyelerini, banka ve kasa mevcutlarını göstermekte bulunmuştur. 

Gelir ' 

Umumi gelir -
1944 malî yılı içinde bütçe gelirinden (5 156 G36) lira (30) kuruş tahsilat yapılmıştır. Çeşitli 

kanunlar gereğince de hususi fasıllardan (129 233) lira (74) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Top
lamı (5 285 870) lira (4) kuruştur. 

Bütçe gelirinden : 
Lira K. 

3 303 923 
593 996 

3 897 920 
900 000 

32 
88 

20 
00 

lira (1944) malî yılı tahakkukatmm tahsilatından, 
lira eski senelerden devreden bakayaya, 

lira (4425) sayılı Kanun gereğince Vakıflar memur ve hizmetlileriyle cami ve 
mescit hademelerine verilecek aynı yardım için 4675 sayılı Kanunla Hazine
den yapılan yardıma, ° " " " ' " 

358 716 10 lira gider bütçesinin (18) nci hastane faslına Umumi Muhasebe Kanununun 
(55) nci maddesi gereğince tahsisat kaydolunan paranın Tıp Fakültesinden 
tahsil olunan karşılığına aittir. 

5 156 636 30 Taplamı 
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Hususi fasıl gelirinden : 

Lira K. 

106 980 99 lira 2252 sayılı Kanun gereğince tedrisatın istilzam eylediği fazla masarife 
mukabil Tıp-Fakültesinden alman paraya, 

22 252 75 lira Tıp Fakültesinden iaşe bedeli karşılığı olarak tahsil olunup 1943 Malî yı
lından devren ve hususi fasıl şeklinde kaydedilen paraya aittir. 

129 233 74 Toplamı 

1944 Malî yılı bütçe muhammenatı (3 771 000) liradır. Bu kesinhesapla belirtilen tahsilat mikta
rı da yukarda gösterildiği üzere Hazine yardımı ve Tıp Fakültesi iaşe bedeli karşılığı dışında 
(3 897 920) lira (20) kuruştur. Bu suretle (126 920) lira (20) kuruş fazla tahsilat yapılmış de
mektir. Hazine yardımı ve Tıp Fakültesi iaşe bedeli ile birlikte bütç geliri toplamı (5 176 636) 
lira (30) kuruş olmuş oluyor. 

|.,,.v • «• •'-'••.• Bütçe muhammenatmın tahsilatla mukayesesi ' - * *• < 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

1 1 îcarei vahide 1 356 000 1 429 845,65 72 845,65 

Fazlalık; 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince mazbut vakıflar arasına almagelmekte olan va
kıflar kirasının bütçeler iradına alınmasından, bir taraftan akar ve toprak satış bedelleriyle ye
niden akar yaptırılmasından ve bir de iller dahilindeki arazi ve arsaların Millî Korunma Kanu
nunun şümulü haricinde bırakılmış olmasından ileri gelip bu varidat her sene birer miktar faz-
lasiyle kapatılmakta bulunmuştur. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

1 2 îcarei Müeccele 480 000 389 736,85 90 263,15 

(2762) sayılı Vakıflar Kanunu gereğince icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin bir sene
lik müeccele ve mukataalarmın yirmi misli bir taviz mukabilinde mülkiyete çevrildikçe adedleri 
azalmakta olduğu cihetle noksanlık arzetmekte olması bundan mütevellittir. Diğer taraftan alı
nan taviz bedelinin faizleri bu düşüklüğü karşılamakta bulunmuştur. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

1 3 Mukataa 60 000 65 791,46 5 791,46 

Yukarda müecceledeki hal mukataada d-a aynen mevcut ise de (3950)" sayılı Kanun gereğince 
vergiden muaf tutulan bâzı özel kişiler üzerinde bulunan vakıf gayri menkullerin kıymetlendiril^ 
me işi devam etmekte olduğundan bu varidatın bir müddet daha yükselmesine sebep olacaktır. -

3 — 
-1] a it« I « 
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Bütçe 

B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

2 1 Evkafı Mülhaka vâri- 35 000 41 964,25 fi 964,25 
dalından alınacak kont
rol hakkı 

Mülhak vakıflar muhasebelerinin takibine bir kat daha önem verilmesi alınmakta olan kontrol 
hakkının fazlalaşmasına sebep olmuştur. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri. Tahsilat, Fazlası Noksanı tzahat 

2 2 Matilül müeccelâtı 140 000 192 1.54,36 52 154,36 

Buradaki artış; hassatan. 333 sayılı Kanun gereğince mütegayyıp eşhastan metruk icareteynli 
gayrimenkul satışlarının bu maddeye irat kaydedilmesinden ve şu aralık diğer mahlulât ile bir
likte satılığa çıkarılan icai'eteynli gayri menkullere fazla alıcı çıkmakta bulunmuş olmasından 
ileridir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 3 Orman hasılatı 65 000 ı39 115,44 74 115,44 

Kırklareli, Giresun vakıflar idarelerince doğrudan doğruya idare olunan ormanlardan emane
ten idare kılman Kırık Ormanları şu aralık epeyce bir varidat getirmekte olması bu varidatı art
tırmıştır. Fazlalık bundan mütevellittir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 4 Zeytinlikler hasılatı 80 000 51 670,63 28 323,37 

Başlıcaları izmir, Muğla, Hatay'daki Vakıf Zeytinlikleri teşkil edip doğruca vakıflar idarele
rince idare kılınmakta olduğundan mahsulün çok olmaması ve kısır seneye tesadüf etmiş olması 
bu. düşüklüğe sebep olmuştur. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 5 Arazi ve incirlikler hâ- 70 000 126 300,70 56 300,70 
sılâtı , -

Arazi ve bahçelerin Millî Korunma Kanununun şümulü dışında kalması, bu varidatın yüksel
mesine sebep olmuştur. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

2 6 Zeytinlikler işletme ha- 250 000 243 912,09 6 087,9] 
sılatı ve kira bedeli 

Ayvalık; Aydın mmtakalarında bulunan vakıf zeytinlikler döner bir sermaye ile 3913 sayılı 
Kanun gereğince ayrı ayrı teşekkül etmiş bulunan işletmeler tarafından idare kılınmakta olduğun-

( S. Sayısı : 171 ) 



— 5 — 
dan bu işletmelerden bütçeye irat kaydedilmek üzere 1944 Malî yılı içinde (243 912,09) lira tahsi
lat yapılmıştır. Bütçedeki muhammenatmclan ancak (6 087,91) lira gibi az bir para noksan çık
mıştır. Yapılan bilançolarının birer suretleri işbu kesinhesaba eklenmiştir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

2 7 Vakıf Memba Suları İş- 12 000 12 912,25 912,25 
letmesi hasılatı ve ki
ra bedeli 

Bu işletmede 3913 sayılı Kanun gereğince döner bir sermaye ile teşkil kılınmış olup her sene 
bu miktar derecesinde bütçeye irat kaydedilmek üzere safi bir kâr bırakmakta olduğundan 1944 
yılında su satışından (912,25) lira fazla bir tahsilat kaydedilmiştir. Bu işletmenin dahi yapılan bi
lançosunun bir sureti işbu kesinhesaba iliştirilmiştir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

2 8 Vakıf Ormanlar İşlet- 250 000 176 487,17 73 512,83 
mesi hasılatı ve kira be- '" • 
d e l i : Ö » ^ . : • : ' • • ' . < • . - • '•• . , ' 

Yine 3913 sayılı Kanun gereğince döner bir sermaye ile biri İstanbul'da ve diğeri Bolu'da teş
kil kılınmış olan Vakıf Ormanları İşletmesi yeni bir tesis olmasına mebni inkişafa müsait bir du
rumda idi. Noksanlığı yeni kurulmasından mütevellittir. (6056) sayılı Kanun gereğince vakıf or
manlar da devletleştirilmiş olduğundan bu işletmelerin yapılan 1944 Malî yılı bilançolarının bi
rer suretferi işbu kesinhesaba eklenmiştir. f'% ®- *:ı- '"'• 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 9 Mütenevvi varidat 150 000 173 077,23 23 077,23 

Başlıca mürekkebatı mülhak vakıfların tahsilatından alman |% 10 tahsil masrafı olup bunun
da genel mizanda görüleceği üzere senelik tahsilat sayısı (1) milyon liraya yakındır. Diğer mü
rekkebatı ile birlikte yapılan tahsilattan fazlalık arzetmekte olması biraz da tasfiyeler dolayısiyle 
yapılan mahsubattan mütevellittir. 

B ü t ç e « K ^ * - . . ; — • • : • • • • • • • 

B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı İzahat 

2 10 Akar ve toprak satış 170 000 200 926,91 30 926,91 
bedeli faizi 

• 
(2762) sayılı Vakıflar Kanunu gereğince vakıf için meııfaatli görülmeyip satılan bâzı akar ve 

toprak satış bedelleri; yerlerine akar yaptırıhneaya veya alınıncaya kadar bir mahalle sarfedil-
miyerek nemalandırılmaya meşruttur. Bu kabil paralar Vakıf Paralar Müdürlüğünce nemalandı-
rılmakta ve mevcuduna göre her sene bütçeye irat kaydedilmek üzere bir bir faiz verilmektedir. 
Ölçüsü ancak bu müdürlükteki mevcudu ile kabil olacağı cihetle inme veya çıkma ihtimalleri 
mevcut bulunduğundan 1944 yılında bütçeye irat kayıt edilen faizin muhammenattan yüksek gö
zükmesi bundan ileridir. ' . ' • ' " v> •-
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Bütçe 

B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 11 Taviz bedeli 450 000 373 128,27 76 871,73 

(2762) sayılı Vakıflar Kanunu gereğince yukarda müeccele bahsinde arzolunduğu veçhile 
icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin bir senelik müeccele ve mukataalarınm yirmi misli bir 
taviz mukabilinde mülkiyete çevrilmesinden hâsıl olan bu varidat, Genel Müdürlüğün esas kay
nağı olarak Vakıf Paralar Müdürlüğünce nemalandırılmakta ve her sene mevcuduna göre veri
len faizi bütçeye irat kaydolunmaktadır. Bu seneki miktar bütçe muhammenatmı tutmamış oldu
ğundan noksanlığın sebebi taviz bedelinin şu aralık fazla miktarda tahsil kümamamış olmasından 
mütevellittir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 12 Çeşitli gelirler 150 000 227 702,97 72 702,97 

Bu varidatın başlıcası ikraz yönetmeliği gereğince Vakıf Paralar Müdürlüğü memurlariyle 
hizmetlilerinin senede (50) bin lira kadar tutan maaş ve ücret karşılığı olup üst tarafı ufak te
fek şeylerden ve zuhurata tâbi varidattan ibarettir. Hesapların tasfiyeleri dolayısiyle bu meyanda 
bir miktar da mahsubat bulunmuş olduğundan fazlalık bundan ileri gelmiştir. 

Bütçe 
B. M. Gelirin çeşidi tahminleri Tahsilat Fazlası Noksanı izahat 

2 13 Vakıf paralar faizi 53 000 59 187,97 6 187,97 

Vakıfların nukudu mevkuf e sermayeleri bir araya toplanarak Vakıf Paralar Müdürlüğünce 
gayrimenkul üzerine ikraz edilmekte ve her sene sonunda verilen faizi bütçeye irat kaydolunmak
tadır. Sermaye miktarı Akşehir Bankasındaki mevcudu ile birlikte (600) bin liraya varmakta ol
duğu cihetle alınan faizi bütçe muhammenatmı aşmıştır. 

" Gider 

Umumi gider: 
1944 Malî yılı hesap devresi içinde Bütçe ödeneklerine mahsuben yapılan hizmetler için 

(4 970 127) lira (87) kuruş masraf tahakkuk etmiş ve çeşitli kanunlar gereğince de hususi fasıl
lar için (129 233) lira (74) kuruş masraf kaydolunmuştur. Toplamı (5 099 361) lira (61) kuruşa 
varmaktadır. 

Bütçe giderinden : . * 

Lira K. 

4 740 321 62 Lira bütçe ödenekleri için nakden verilmiştir. 
229 806 25 Lira Mayıs ayı sonunda masraf kaydedilerek bütçe emanatmdan yeni seneye dev-

rolunmuştur. 

4 970 127 87 Toplamı 
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Hususi fasıllar giderinden : 

Lira K. _ 

106 980 99 Lira (2252) sayılı Kanun gereğince Tıp Fakültesinden alman paradan tedrisatın 
istilzam eylediği fazla masraflara karşı yapılan harcamalara. 

22 252 75 Lira Tıp Fakültesinden alman paradan devren iaşeye yapılan masraflara verilmiştir. 

129 233 74 Toplamı 

. •" • | ' Bütçe geliriyle giderinin mukayesesi 

1949 Malî yılı hesap devresi içinde yukarda (Bütçe geliri) başlığı altında gösterildiği üzere Hazi
ne yardımı ve Tıp Fakültesi karşılığı dâhil olduğu halde bütçe geliri olarak (5 156 636) lira (30) ku
ruş tahsilat ve bütçe hizmetleri için de (4 970 127) lira (87) kuruş masraf kaydolunmuş ve aradaki 
(J86 508) lira (43) kuruş fark tahsilat fazlası olarak 1945 Bütçe yılma nakden devredilmiştik. 
(4716) sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğün memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle ca
mi ve mescit hademeleri vezif eleri için 1944 Malî yılı içinde ve bu bütçe gelirinden takriben verilen 
(170 000) lira kadar munzam bir aylık ikramiyenin göz önüne alınınca tahsilatın fazlalığı' bir kat da
ha açıklanmış ve binnetice 1944 Malî yılı Bütçesinin dahi mütevazin ve iyi bir şekilde yürüyerek ka
panmış oluyor. 

Bütçe geliri tahakkukatiyle tahsilatının mukayesesi •' •,' . - : " , ; 

Haliye tahakkukat ve tahsilatı : 
Tıp Fakültesinden alınıp hususi fasla kaydolunan hastane karşılığı ve aynı yardım için yapılan 

Hazine yardımı dışında gelir bütçesinin (1) nci ve (2) nci fasıllarına ait haliye tahaklmkatı (3 825 
516,51) ve tahsilatı (3 303 923,32) lira olup tahsilat nispeti % 90"dır. Umumi bir bakışla az de
ğildir. 1943 Malî yılı Kesinhesabı ile haliyenin tahsilat nispeti % 88 tesbit kılınmış idi. 1944 Malî yı
lında % 2 nispetinde bir fazlalık vardır. 

Vakıf Zeytinlikler İşletmesinin bütçeye irat kaydedilmek üzere senesi içinde tahsil edilemiyeıı 
(274 292,15) lira kira tahakkukatı da tahsilat nvspetinin düşmesine müessir olmuştur. 

Genel Müdürlüğün başlıca gelirini teşkil eden icarei vahidenin haliye tahakkukatı (1 393 232,5) 
ve tahsilatı ise (1 347 136,08) liradır. Bundan (46 096,43) lira gibi az bir bakiyenin 1945 yılı Büt
çesine devredilmiş olup bunun da sonradan tahsil edilmiş olduğu nazarı dikkate alınınca icarei vahi
de tahakkukatı tahsilatının % 100 demek olduğundan diyecek birşey yoktur. Esasen çok zamandır 
icarei vahidenin haliye tahsilatı daima bu nispeti muhafaza etmekte bulunmuştur. Bakayası eski 
zamanlara aittir. 

İcarei müeccelenin haliye tahakkukatı (384 180,29) lira ve tahsilat} (219 573,41)'liradır. Tahsilat 
nispeti % 57 dir. Geçen senelerin Kesinhesaplaruıda da görüleceği üzere müeccelenin haliye tahak-
kukatmm tahsilat nispeti % 60 ı geçmemektedir. Bunun da sebebi tahsilatın güçlükle yapılması ve 
küçük rakamların tahsilâtına pek o derece ehemmiyet verilmiyerek geriye bırakılıp ferağ ve intikâl 
vukuuna talik edilegelmekte olmasıdır. Bunlara rağmen tahsilat seyirleri evvelki senelere nazaran iyi-. 
ce oiup düşmemekte bulunmuştur. Müeccelenin çoğu İstanbul'dadır. Diğer vilâyetlerdekiler azdır. 

Sabıka bakaya tahakkukat ve tahsilatı : 
1944 Malî yılı içinde (2 153 072,16) lira bakaya ve bundan (593 996,88) lira tahsilat kaydedil

miştir. Tahsilat nispeti % 27,5 tur. İlk bakışta az gibi görünüyorsa da tahlil edilince az olmadığı 
anlaşılacaktır. Bu bakaya meyanmda en ziyade güze çarpan (1 019 091,84) lira müeccele bakayasıdır. 
Evvelce müeccel ve mukataâda zaman aşımı mevzuubahis değildi. Ne zaman olsa bu varidat tahlil 
olunabilirdi. 1940 senesinde tevhidi içtihat karariylc müeccele ve mukataâda da akar kiraları gibi 
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beş senelik zaman aşımı esası kabul buyuru]muştur. 

Buna binaen 1935 senesine kadar tahakkuk ettirilmiş olan müeccele ve mukataalar 1940 Malî yılı 
iptidasında zaman aşımına uğramış ve tevali eden senelerde böylece ^re kısmen zaman aşımına katıl
mıştır. Şimdi yüz binlerce kalemi teşkil eden müeccele ve mukataa bakayasından müruruzamanı ke
secek bir sebep olmadıkça eskisi gibi o derece tahsilat yapılamadığı gibi zaman aşımından ve sair 
cihetlerden dahi tahsiline imkân görülemiyen bu müeccele ve mukataa bakayasının 3321 sayılı Ka
nunla 1050 sayılı Umumi Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesi gereğince kayıtlarının terkini lâ-
zımgelmiştir. 

Murakabe ve hesap usullerinin pek sıkı teessüs eîmemiş zamanlara ait icarei vahide ve zeytinlik
ler tahakkukatmdan bakayaya kalmış olanlar da bu kanunlar muvacehesinde terkini kayda tâbi bu
lunmuş olduğundan bu işlemlerin sonucuna kadar bizzarure hesaplarında devredip duracaktır. 

Bununla beraber bir taraftan da tahsil kabiliyeti olanların tahsillerine gidilmekte olduğu 1944 
Malî yılı Kesinhesabı ile tesbit olunan (593 996,88) lira tahsilat ile sabit bulunmaktadır. 

Bütçe varidatı dışında devreden hesapların matlup bakiyeleri 

Emanat, 
Mülhaka, 
Nükudu mevkuf e sermayesi, 
Hayrat satış bedeli, 
Akar ve toprak satış bedeli, 
Taviz bedeli, 
Mülhak vakıflar fazlası, 

16 649 072 54 

Hesaplarından ve umumi mizanda görüleceği veçhile topyekûn (16 649 072,54) lira matlûp ba-
kıyyesi devretmiştir. Buna karşı da Haziran 1945 iptidasına; 

Banka tevdiatı, 
'Kasa, 
Vakıf Paralar Müdürlüğü tev
diatı, 

Hesaplarından ve yine umumi mizanda görüleceği veçhile topyekûn (16 052 638,67) lira nakit dev-
rolunmuştur. Aradaki (596 433,87) liradan da (582 853,67) lirası Vakıf Paaralar Müdürlüğünde \ e 
(32 150) lirası iştirak hissesi olarak Akşehir Bankasında bulunmaktadır. Vakıf Paralar Müdürlüğün
deki sermaye gayrimenkul üzerine ikraz edilmekte ve Akşehir Bankasındaki para ve kendi nizamname
lerine göre muameleye tâbi tutulmaktadır. Bunları ifadeden maksat yukarda arzedilen bütçe varidatı 
dışında devreden hesap bakiyelerinin karşılık nakilleriyle muvazi olduğunu ve umumi masraflara ve
rilmediğini belirtmekten ibarettir. 

Lira 

1 387 883 
886 208 
655 380 
99 098 

5 540 821 
7 651 254 
428 426 

K. 

23 
09 
94 
63 
15 
45 
05 

Lira K. 

1 667 040 40 
48 735 26 

14 336 863 01 

;V : 16 052 638 67 
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Sarfiyatı muvakkate ile memurin zimmeti ve zimmet kaydı lâzımgelen hesap bakiyeleri 

işbu hesapların umumi mizanda görüleceği üzare geçen senelerin devirleriyle birlikte zimmeti 
topyekûn (614 177,51) ve matlubu (455 750,08) liradır. (163 427,43) lira devri vardır. Kısmen Di
vanı Muhasebat ve mahkeme ilâmlarına ve kısmen idari.sebeplere müstenit olan işbu bakiyeden müm
kün olabilenler takip edilerek tahsil veya mahsup edilmekte olduğu 1944 malî yılı içindeki (455 750, 
08) lira işlemiyle sabit bulunmaktadır. Bu meyan da eski senelerden kalmış ve birçok zimmet ve 
ilişikler de mevcut olup bunların dahi 3497 sayılı Kanunla Umumi Muhasebe Kanununun 133 ncü 
maddesi gereğince kayıtlarının terkinine gidilmekte bulunmuştur. 

• ••-' • Olağanüstü varidat ve masarif at 

Akar ve Toprak satış bedeli: 
(2950) sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince hususi fasıl şeklinde idare edilen Akar ve 

toprak satış bedellerinden geçen senenin devriyle birlikte (5 698 399) lira (49) kuruş tahsilat ve 
senesi içinde (157 578) lira (34) kuruş masarifat kaydedilmiştir. 

Bundan: 
L i r a K. . - ? , . . . . • » . . _ 

1 366 109 79 Lira 1944 Malî yılı içindeki tahsilata, 
4 332 289 65 Lira 1943 Malî yılından devredilen paraya ait bulunmaktadır. 

5 698 399 49 Toplamı 
z . •" •••> 

Lira K. 

157 578 34 Lira 1944 Malî yılı içinde sarfolunmuştur. 
5 540 821 15 Lira 1945 yılına devir kılınmıştır. 

5 698 399 49 Toplamı 

Hayrat satış bedeli: 
2950 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince hususi fasıl şeklinde idare olunan kayrat satış 

bedellerinden geçen senenin devriyle birlikte (137 406) lira (17) kuruş tahsilat ve senesi içinde 
(38 307) lira (54) kuruş masarifat kaydolunmuştur. 

Bunlardan: 
Lira K. 

38 381 96 Lira 1944 Malî yılı içindeki tahsilata, 
99 024 21 Lira 1943 Malî yılından devredilen paraya ait bulunmaktadır. 

137 406 17 Toplamı 

Lira K. 

38 307 54 Lira 1944 Malî yılı içinde sarf edilmiştir. 
99 098 63 Lira 1945 yılma devdolunmuştur. 

137 406 17 Toplamı 
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Sayıştşay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 7 . II . 1950 

Esas No. 1/678, 3/452 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 17 . V . 
1946 gün ve 71 - 559/6 - 1265 sayılı yazısiyle 
teklif olunan kanun tasarısı Sayıştaym Uygun
luk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Baş Denet
çisi Nihat Başakar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Saymanlık Müdürü Recai Bozdemir hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

1. ödenekler : 
A)' Genel Müdürlük Bütçesine ait ödenek

ler Kesinhesapta 5 521 079 lira 23 kuruş olduğu 
halde Uygunluk Bildiriminde 8 lira 12 kuruş 
fazlasiyle 5 521 087 lira 35 kuruş bulunduğu 
görülmüştür. 

Yapılan incelemede : Bu farkın 19. (Gureba 
hastanesi masrafları) bö^münde olduğu ve Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 55. maddesi ge
reğince bu bölüme eklenmiş olan ödenekten sar
fiyata tekabül eden miktarın Genel Müdürlük
çe Kesinhesaba ithal, edilmesinden ve Sayıştay 
kaydına göre, sarfiyat miktarının 8 lira 12 ku
ruş fazla bulunması hasebiyle buna karşılık tu
tulacak ödeneğin çoğalmas1 ve mütaakıp yıla 
devredilecek bakiyenin azalması gerekmekte ol
masından ileri geldiği anlaşıldığından Uygun
luk Bildiriminde gösterilen 5 521 087 lira 35 ku
ruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış bedeUeri için ödenek kaydedilen 
miktar Kesinhesapta ve Uugunluk Bildiriminde 
birbirine uygun olarak 5 835 805 lira 66 kuruş 
bulunduğu görülmüştür. 

2. Giderler: 
A) Genel Müdürlüğün Giderler toplamı Ke

sinhesapta 5 099 361 lira 61 kuruş olduğu hal
de Uygunluk Bildiriminde 5 099 616 lira 03 ku
ruştur. 

Uygunluk Bildiriminde gösterilen' miktarlar 
sayman hesapları üzerinde Say^ştayca belgeleri
ne istinaden yapılan incelemeler ve yargılama
lar sonunda tesbit elilmiş olduğu cihetle komis

yonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı miktar 
gider o1 arak kabul edilmiş ve bağlı cetveller ona 
göre düzenlenmiştir. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve 
toprak satış bedellerinden 1944 Bütçe ydında 
harcanan miktarlar Uyguı^uk Bildiriminde ve 
Kesinhesapta birbirine uygun olarak 195 885 
lira 88 kuruştur. 

3. ödenek bakiyesi: 
A) Komisyonumuzca kabul edilen ödenek 

ve gider1 ere göre Genel Müdürlüğün ödenek ba
kiyesi 421 471 lira 32 kuruş oolup yokedilmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. 

B) Mazbut ve mü1 hak vakıflara ait akar ve 
toprak satış bedellerinden 1944 Bütçe yılı içinde 
hareanmıyan 5 639 919 lira 78 kuruşun gelir ve 
ödenek kaydedilmek üzere 1945 Bütçe yılına dev-
rolunması gerekmektedir. 

4. Gelirler: 
A) Genel Müdürlük hesabında: 
Tahakkukat: Kesinhesapta 7 366 538 lira 51 

kuruş gösterildiği halde Uugunluk Bildiriminde 
7 386 099 lira 49 kuruş olduğu görülmüştür. 

Tahsilat: Kesinhesapta 5 285 870 lira 04 ku
ruş gösterildiği halde Uygunluk Bildiriminde 
5 285 925 lira 79 kuruş olduğu görülmüştür. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış hesaplarında tahakkukat ve 
tahsilat Kesinhesapta 5 835 805 lira 66 kuruş 
olup Uygunluk Bildiriminde gösterilen mikta
ra da uygun bulunduğu görülmüştür. 

Sayıştayca Sayman idare hesaplarının ince
lenme ve yargılanması sonunda yapılan tebli
gata, Kesinhesabın daha önce düzenlenmiş bu
lunması hasebiyle Genel Müdürlükçe uyulama-
mış olmasından dolayı Genel Müdürlük hesa
bında fark hâsıl olduğu anlaşıldığından Uygun
luk Bildiriminin esas ittihazı uygun görülmüş 
ve bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi-
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îen gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre de
ğişik olarak düzenlenmiş bulunan kanun tasa
rısı Kamutayın Yüksek tasvibine arzolunmak 
üzere sunuldu. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Kastamonu Niğde 
Â. Toközlü F. E cer 

Kâtip 
Yozgad Bilecik Bolu 
K. Erbek Dr. M. Suner C. özçağlar 

Çankırı Kütahya 
A. 1. Zeyneloğlu M. îspartalıgil 
' Muğla Siird Tokad 
A. Çakır S. Çeliktuğ M. Lâtif oğlu 

imzada bulunmadı 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Ke-
sinheap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (5 099 361) lira (61) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
Fösterildiğ üzere (5 285 870) lira (04) kuruş
tur. 

MADDE 3. — ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde harcanılmıyan ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (421 717) lira (62) kuruş 
ödenek artığı battal edilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1944 Büt
çe yılı hasılatı geçen yılın devriyle birlikte 
ilişik (C) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 698 399) lira (49) kuruş ve hayrat satış be
deli hasılatı geçen yılın devriyle birlikte 
(137 406) lira (17) kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1944 
Bütçe yılında yapılan harcamalar ilişik (C) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (157 578) lira 
(34) kuruş ve hayrat satış bedellerinden yapı
lan harcamalar (38 307) lira (54) kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1944 
Bütçe yılında harcanılmıyan ve ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (5 540 821) lira 
(15) kuruş ve hayrat satış bedellerinden 
(99 098) ira (63) kuruş hasılat ve ödenek artığı 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞİ 

Vakıflar Genel Eüdürlüğünün 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 5 099 616 lira 03 kuruştur. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 5 285 925 lira 79 kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten 1944 Bütçe yılı için
de harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen 421 471 lira 32 kuruş yok edil
miştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinde 1944 Bütçe 
yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte, ilişik 
(C) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 5 698 399 
lira 49 kuruş ve hayrat vakıflara ait satış ha
sılatı geçen yıldan devriyle birlikte 137 406 lira 
17 kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinde 1944 Bütçe 
yılında yapılan giderler ilişik (D) işaretli cet
velde gösterildiği gibi 157 578 lira 34 kuruş ve 
hayrat vakıflara ait satış bedellerinden aynı yıl 
içinde yapılan giderler 38 307 lira 54 kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1944 Bütçe 
yılı içinde harcanmıyan ve (D) cetvelinin ayrı 
bir sütunda gösterilen 5 540 821 lira 15 kuruş ve 
hayrat vakıflara ait satış haslatmdan aynı yıl 
içinde harcanmıyan 99 098 lira 63 kuruş gelir ve 
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1945 yılına devrolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 

N. E Sümer 
Bayındırlık Bakanı 

Sim Bay 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

R- Karadeniz 
Çalışma Bakam 

Dr. S. Irmak 

Sayı§. î£. 

ödenek bakiyesi 1945 Bütçe yılına devrolunmuş
tur. 

MADDE 7. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
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B. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

*—*'-ÎJ 8 — 
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ödeneğin çeşidi 

Maaşlar 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek tekaüt ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek çocuk zamları 
4178 sayılı Kanun gereğince verilecek ya
kacak zammı 
Merkez büro masrafları 
Vilâyetler büro masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf
ları 
Kira bedeli 
Nakil vasıtaları ve masrafları 
Harcırahlar 
Melbusat 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi, yol ve saire giderleri 
Vakıf akarlar masrafı 
Arazi, ormanlar ve zeytinlikler umumi 
masrafları 
İnşa ve tamir işleri 
Gureba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafları 
Hayrat masrafları 
Mukannen masraflar 
Mahkeme masrafları 

ödenekler 
Lira 

2 052 176 
328 951 
24 900 

15 500 

71 000 

900 
12 350 
39 700 
16 000 

21 801 
4 500 
4 000 

38 501 
10 000 

11 000 
385 880 

101 513 
319 011 
532 183 
45 000 
68 000 

197 487 
51 654 

K. 

41 
• 

86 

31 

53 
28 

Giderler 
Lira 

1 963 691 
274 565 
22 097 

5 820 

56 138 

780 
10 257 
31 503 
15 942 

21 233 
2 970 
3 761 

35 677 
9 716 

5 603 
380 299 

90 6İ8 
302 158 
532 183 
36 776 
53 506 

195 297 
44 838 

51 
91 
17 

46 

58 
46 
15 

08 

39 
16 
93 

72 
10 

65 
60 
31 
61 
69 
49 
57 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira 

S8 484 
54 385 
2 802 

9 660 

14 861 

120 
2 092 
8 196 

57 

567 
1 530 

238 
2 823 

283 

5 396 
5 581 

10 894 
16 852 

0 
8 223 

14 493 
2 190 
6 815 

«. 

K. 

K) 
<)9 
î*3 

54 

42 
i'A 
»5 

02 

(1 
*4 
07 

28 
76 

35 
40 

39 
31 
01 
71 

24 Çifteler Çiftliği arazisinin köylüye tevzii 
masrafları 1 000 

öz. 4306 sayılı Kanun gereğince Devletçe 
parasız verilecek giyim eşyası bedel ve 
her türlü masrafları 0 
Arşivin her türlü masrafları 8 614 
Tetkik masrafları 450 
Tetkik, tercüme, baskı ve eski eserlerin 
satınalma masrafları 5 000 
İzmir Fuarındaki Vakıflar paviyonunun 
her türlü masrafları 4 000 
Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonla
rı ücret ve masrafları 3 000 
Muhafaza ve fen, memurları hayvan yem 
bedeli 6 680 

31 Gayrimelhuz masraflar 1 000 

(S. S«yı*i:171), 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

1 000 

6 780 
60 

1 453 

2 570 

1 205 

3 227 
0 

20 

28 

34 

54 

81 

1 833 
390 

3 546 

1 429 

1 794 

3 452 
1 000 

80 

72 

6C 

46 

19 
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32 
33 
34 

35 
36 
37 

m 
39 

6A. 

H . 
H. 
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Ödeneğin çeşidi 

<3eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nei maddesi gere
ğince evrakı nakdiye itfası 
Darüşşaf akaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ifafrassına 
Edremit Belediye Hastanesine 
Şehitlikleri îjnar Cemiyetine 
4599 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
aynı yardım 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak do
ğum ve ölüm yardımları 
Üniversite masrafı 
Hastaneler masrafı 

Toplam 

M. 

1 
2 

• 3 

11 
2 

•* 3 

4 
i- 5 

6 
7 
8 

: 9 
10 
11 
12 
13 

; 

ödenekler 
Lira 

11 853 
13 785 

37 340 
15 000 
23;£21 

1500 
2 000 

900 000 

5 000 
106 980 

22 252 7i 

5 521 087 

B - CETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Icarei Vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 
Evkafı mülhaka varidatından kontrol 
Mahlûl müeceelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira 
Vakıf memba suları işletmesi hasılatı 

hakkı 

«bedeli 

K. 

72 
50 

99 

35 

ve Mrâ bedeli 
Vakıf orman işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
Mütenevvi varidat 
Akar ve toprak satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 
Hazineden yardım 
îaşe bedeli 
Üniversiteye yapılan teberMat 
1943 senesinden müdevver (teberrüat) 

— ' " i!y^:tFK?'i*$VK ••' . y-r\??. 

Toplam 

Giderler 
Lira 

11 714 
13 420 

37 340 
15 000 
23 532 

1 500 
2 000 

751 559 

3 580 
106 980 
22 252 

5 099 616 

Bütçesinde 
yazılı olan 

muhamemnat 
Lira 

t 356 000 
480 000 

60 000 
35-.000 

140 000 
«5 000 
$0 000 
70 000 

250 000 
12 000 

250 000 
150 000 
170 000 
450 000 
150 000 
53 000 

-• ,-
.—. 
— 
— 

3 771 000 

K. 

75 
32 

62 

89 

99 
75 

03 

K. 

— 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira 

138 
365 

0 
0 

88 
0 
0 

148 440 

1 420 
0 
0 

421 471 

Tahsilat 
Lira 

1 42S 901 
389 736 

65 791 
41 964 

192 154 
139 115 

51 676 
126 300 
243 912 
12 912 

176 487 
173 077 
200 926 
373 128 
222 702 

59 187 
900 000 
358 716 
106 980 
22 252 

5 285 925 

K. 

97 
18 

38 

11 

32 

K. 

40 
85 
46 
25 
36 
44 
63 
70 
09 
25 
17 
23 
91 
27 
97 
97 

10 
99 
75 

79 
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O - CETVELİ 

B M. Gelirin çeşidi 

H. 2950 sayılı Kanun uyarınca akar ve toprak satış bedeli 
2950 sayılı Kanun uyarınca hayrat satış bedeli 

Toplam 

Lira 
Tahsilat 

K. Lira K. 

5 698 39? 49 
137 40İ 17 

5 835 805 66 

D - CETVELİ 

B. ödeneğin çeşidi 
ödenekler 

Lira K. 

H. 2950 sayılı Kanun uyarınca akar ve top
rak satış bedeli 5 698 399 49 

H. 2950 sayılı Kanun uyarınca hayrat satış 
bedeli 137 406 17 

Toplam 5 835 805 

1945 yılma 
devredilen 

Giderler ödenekler 
Lira K. Lira K. 

157 578 34 5 540 821 15 

38 307 54 99 098 63 

195 885 88 5 639 919 78 

» » - « 
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S. Sayıs:ı 172 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(1/675, 3 /459) 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) 

T. C. 
Hayıştay M . XII . 19M 

i V. 305684 , 
Sayt \H.2450 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzaylerim. 

Sayıştay Başkanı 
• „ . . 8. Orom 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Bakan
lığından Sayıştaya gönderilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesa-
bmm, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve Keakihe-
sapta gösterilen rakamların (Bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde bulundurulmak üz«re) ka
bule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

22 . XIT . 1949 

Sayıştay Başkanı D. : 1 Başkanı D. : 2 Balkanı D. : 3 Başkanı D. : 4 Balkanı 
8. Oran F. Eke Y. Z. Aslan R. Bakuy M. A. Apak 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye 
M. Menemencioğlu. M.. 1. Erenli F. özbudun A. Âli Hemen A. B. Ögel A. K. Arıçay 

Üye Üye Üye Üye Üye V. Savcı 
F. Aktulga A. T. D engel F. Işık F. Beşkardeş H. Pay ver E. Arhun 

file:///H.2450
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı haklanda Kanun tasarısı (1/675) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 . V . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-558, 6-1259 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütço yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Bakanlı
ğınca hasırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısının gerekçe ve iiişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu gerekçesi 

1. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 yılma ait tanzim ve takdim kılınmış olan 
kesinhesap cetveline göre bu İdare için 1944 yılı Bütçesiyle (2 180 000) lira ödenek ve 4738 sayılı 
Kanunla (1 551 600) lira ek ödenek verilerek ödenek miktarı (3 731 600) liraya çıkarılmıştır. İlişik 
(A) işaretli cetvelde görüldüğü üzere bu ödeneğin (2 712 877) lira (09) kuruşu yapılan hizmetlerin 
karşılığı olarak ödenerek (1 018 722) lira (91) kuruşu iptal edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yazılı (2 712 877) lira (09) kuruşun tevziine gelince: 

Lira K. 

Meydanlarda pist, bina, hangar gibi sabit tesisata, 
Tayyare mubayaası yedek malzeme telsiz cihazları ve diğer taşıtlara, 
İşletme için gerekli benzin yağ karşılığı, 
Harcırah, ikramiye, kilometre uçuş parası, ayni yardım ve doğum yardımla
rına, 
Maaş, çocuk zammı, mesken tazminatı emekli maaşı ve tedavi masrafları, 
Ücretler D. D. Y. Tekaüt Sandığına katılma payı, 
Kırtasiye, mefruşat, demirbaş, tenvir teshin, müteferrika matbu evrak, P. T. 
T. Telefon ücreti, kira karşılığı ve melbusat, ecza sıhhi malzeme, pasif korun
ma masrafları, 

47 887 56 Geçen ve eski yıllar borcu, Merkez Bankası hissesi, bilet satış komisyonu 
gibi giderlere. 

238 236 
1 052 200 
724 410 
102 270 

77 222 
356 802 
113 845 

38 
76 
25 
98 

40 
66 
65 

2 712 877 09 ödenmiştir. 

2. Tasarının ikinci maddesinde İdarenin 1944 yılındaki geliri 3 259 551 lira 13 kuruş olduğu 
yazılıdır. Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere idare: 

( S. Sayısı : 172 ) 



Lira K. 

531 504 
148 046 

1 780 000 
800 000 

3 259 551 

93 
20 
00 
00 

13 

işletme hasılatından, 
Müteferrik hasılattan, 
Hazineden yardım, 
Devreden vezne mevcudu olarak ceman 

tahsil edilmiştir. 

işletme ve müteferrik hasılat olarak tahmin olunan miktardan 379 551 lira 13 kuruş fazla 
tahsilat yapılmıştır. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi imha olunacak tahsisat bakiyesini 4 ve 5 nci maddeleri de kanu
nun yayım tarihiyle yürütmeye memur Bakanlıkları göstermektedir. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/675, 3/459 
Karar No. 21 

7 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başbakan
lığın 16 . V . 1946 gün ve 71 - 558/6 -1259 sayılı 
yazısıyle teklif olunan kanun tasarısı Sayışta-
yın Uugunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay 
Baş Denetçisi Nihad Başakar ve Genel Müdür
lüğün temsilcisi hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1944 Bütçesiyle konulan ve sonradan çeşitli 

kanunlarla eklenen ödenek miktarı Kesinhesap-
ta 3 731 600 lira oMuğu halde Uygunluk Bildi
riminde 30 764 lira 11 kuruş fazlasiyle 3 762 364 
lira 11 kuruş bulunduğu görülmüştür. Yapılan 
incelemede: 

1941 ve 1943 mülhak Bütçe kanunlarının 5. 
maddelerine göre idarenin 1940 ve 1942 yıl1 arı 
varidat tahsilatı ve Hazinede mevcut alacakla-
riyle bu yıl1 ar bütçesinden sarf edilen paralar 
arasında hâsıl olacak farklar, tayyare ve telsiz 
mubayaa ve istimlâk bedelleriyle bina ve han
gar inşaatına tahsis olunacağı ve bu suretlo elde 
edilecek tahsisatın karşılığı mevkuf tutulmak 
üzere gelecek yıllara geçici taahhüdat ve sarfi
yat icrasına Ulaştırma Bakannrn mezun olduğu 
ve bu ödeneğin 1943 Bütçe yılı ve mütaakıp yıl

lar gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme ge
lir ve masraf bütçesinin bu işlere ait tertiple
rine ödenek kaydolunması gerektiği cihetle ida
renin sorumlu saymanlığınca 1941 ve 1943 yılla
rında avans olarak verilen istimlâk bedellerin^ 
den 1944 Bütçe yılında mahsubu icra kılman 
30 764 lira 11 kuruşun özel bir bölüme gelir ve 
gider bütçesinin 16 ncı (Meydanlar ve istasyon 
binaları, atelye, hangar inşa, tesis, istimlâk ve 
tamir işleri) bölümüne ödenek ve gider kaydedil
diği ve buna mukabil genel müdürlükçe bu işlem
lerin yapılmadığı ve sözü edilen paranın Kesin-
hesaba dâhil edilmediği anlaşılmış olduğundan 
Uygunluk Bildiriminde gösterilen 3 762 364 lira 
11 kuruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler : 
Genel müdürlüğün giderler toplamı Kesinhe-

sapta 2 712 877 lira 9 kuruş olduğu halde Uy
gunluk Bildiriminde 2 743 534 lira 64 kuruştur. 

Bu fark yukarda ödenek bahsinde belirtilen 
30 764 lira 12 kuruş noksan ile maddi hata neti
cesi olarak 12 nci bölümde genel müdürlükçe 
fazla gösterilen 106 lira 56 kuruştan tefazulünden 
ibaret olduğu anlaşıldığından, Komisyonumuzca 
Uygunluk Bildiriminde yazılı miktar gider ola-

( S. Sayısı : 1.72 ) 



rak kabul edilmiş ve bağlı cetveller ona göre dü 
zenlenmiştir. 

3. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gi

derlere göre ödenek bakiyesi 1 013 829 lira 47 
kuruş olup bundan 586 080 lirasının 3010 sayılı 
Kanuna göre mevkuf tutulduğu halde daha 
önce gönderilen Kesinhesapta 15 nci bölümde ve 
yok edilecek ödeneklere ait sütunda gösterildiği 
24 . I I I . 1947 gün ve 29 - 3/2110 sayılı yazı ile 
Sayıştaya bildirildiği ve yok edilecek ödenek 
miktarının 432 749 lira 47 kuruştan ibaret bu
lunduğu anlaşılmış ve bağlı cetveller bu esasa 
göre düzenlenmiştir. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat ve tahsilat : Uygunluk Bildiri

minde gelir tahakkukatı 3 590 315 lira 24 kuruş 
olduğu halde Kesinhesapta 3 559 551 lira 13 
kuruştur. 

Gelir tahsisatı: Uygunluk Bildiriminde 
3 290 315 lira 24 kuruş olduğu halde Kesinhe

sapta 3 259 551 lira 13 kuruştur. 
Tahakkukat vo tahsilatta görülen 70 764 lira 

I I kuruş noksanlığın mahiyeti yukarda ödenek 
bahsinde belirtilmiş olduğundan Uygunluk Bil
diriminin esas ittihazı uygun görülerek bağlı 
cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına gö
re değişik olarak düzenlenmiş bulunan kanun 
tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arz edil
mek üzere sunuldu. 
Sayıştay Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde Yozgad 
Â. TokÖzlü F. Ecer E.Erbek 

Bilecik Bolu Çankırı 
Dr. M. Hüner C. özçağlar A. 1. Zeyneloğlu 

Kütahya Muğla Siird 
M. Ispartalıgil A. Çakır S. Çeliktuğ 

imzada bulunamadı 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı giderleri ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 712 877) lia (09) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl geliri (B) işaretli cetvelde yazılı oldu
ğu üzere (3 259 551) lira (13) kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten yıl içinde harcan-
mıyan ve ekli (A) işaretli cetvelde ayrı bir sü
tunda gösterilen (1 018 722) lira (91) kuruş 
ödenek artığı battal edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kantin yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam , 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tahsin Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakam 
M. ökmen 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
S. Day 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakam 
§. B. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 2 743 534 li
ra 64 kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları G«nel 
Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 3 290 315 li
ra 24 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere, 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 586 080 lira ödenekten 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde hareanımyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 432 749 lira 47 kuruş yok-
ediîmiştir. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 172 ) 



B. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

. - • . . - . . : • - • . : . . - . • • • 

ödeneğin çeşidi 

Maaşlar 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nei 
maddesi gereğince verile
cek tekaüt, ikramiyesi ve 
3424 sayılı Kanunun 5, nei 
maddesi gereğince verile
cek tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince verilecek ço
cuk zammı 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince verilecek ya
kacak zammı 
Kilometre uçuş parası 
Büro masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Harcırahlar 
Melbusat 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi, yol 
ve sair giderleri 
Hava ve yer nakil vasıta
ları masrafları 
Meydanlar ve istasyon bi
naları atelye, hangar, inşa, 
tesis, istimlâk ve tamir 
işleri 
Ecza ve sıhhi malzeme mas
rafları 
Geri verilecek bilet ücret
leriyle bilet satış komis
yonları 
P^sif korunma masrafları 
4306 sayılı Kanun gere
ğince Devletçe parasız ve
rilecek giyim eşyası bedeli 
ve her türlü masrafları 

A -

• J •• 

Ödenekler 
Lira 

102 712 
467 390 

14 844 

15 000 

2 901 

1 000 
40 000 
77 000 
10 000 

10 000 
7 500 

25 000 
37 500 

2 500 

2 490 000 

271 725 

5 000 

57 000 
3 000 

10 000 

— 6 — 

CETVELÎ 

K. 

11 

( S. Sayısı : 

Giderler 
Lira 

67 817 
345 484 

6 283 

2 900 

28 719 
49 400 
9 389 

6 648 
4 255 

19 310 
37 338 

221 

l 776 611 

269 000 

3 629 

44 352 
2 605 

172) 

K. 

81 
85 
59 

90 
58 
60 

49 
38 
77 
43 

01 

94 

79 

44 
33 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince alman 

avans 
Lira K. 

586 080 

5 

Yok edilen 
Ödenekler 
Lira 

34 894 
121 905 

8 560 

15 000 

1 

1 000 
11 280 
27 599 

610 

3 35,1 
3 244 
5 689 

161 

2 279 

127 308 

2 724 

1 370 

12 647 
394 

10 000 

K. 

19 
15 
41 

-

10 
42 
40 

51 
62 
23 
57 

99 

17 

21 

56 
67 



B. 

21 

23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 

A 
7 

H. 

ödeneğin çeşidi 

Memleket dâhil ve haricin
de staj ve tahsil masrafları 
Uçucular ikramiyesi 
Devlet Demiryolları Teka
üt Sandığına iştirak hissesi 
Baskı, neşir ve propaganda 
masrafları 
Meydan ve istasyonlar bü
fe] eri mütedavil sermayesi 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince evrakı 
nakdiye itfası 

4598 sayıb Kanun gere
ğince yapılacak doğum ve 
ölüm yardımları 
4599 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak aynı yar
dım 

ödenekler 
Lira K. 

5 000 
15 000 

28 600 

3 000 

5 000 
600 
492 

Giderler 
Lira 

10 988 

11 317 

578 

512 
22 

K. 

23 

81 

05 

68 
44 

3 000 

1 600 

50 000 

3 000 

290 

42 855 52 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince alman . Yok edilen 

avans ödenekler 
Lira K. Lira K. 

5 000 
4 011 

17 282 

2 421 

5 000 
87 
469 

77 

19 

95 

32 
56 

1 310 

7 144 48 

Toplam 3 762 364 11 2 743 534 64 583 080 432 749 47 

B - CETVELİ 

B M. 

2 
3 
4 

H. 

Gelirin çeşidi 

İşletme hasılatı 
Ankara istasyon bilet hasılatı 
istanbul istasyon bilet hasılatı 
Adana istasyon bilet hasılatı 
Elâzığ ve sair meydanlar 
Müteferrik hasılat 
Umumi Muvazeneden yardım 
Geçen yıldan müdevver nakit 
özel bölümün geliri 

Bütçede yazılı 
muhamemnat 

Lira K. 
Tahsilat 

Lira K. 

55 000 
55 000 
50 000 
40 000 
100 000 

2 080 000 
800 000 

— 

153 844 
125 346 
76 483 
175 830 
148 046 

1 780 000 
800 000 
30 764 

04 
64 
76 
49 
20 

11 

Toplam 3 180 000 3 290 315 24 
< l » » i 
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S.Sayısı: i73 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1944 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 

Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/107, 3/455) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/455) 

T. C. 
Sayıştay 22. XII, 1949 

i U. 305686 " ' '"'• " '' * ' "' ; r'T ~ ** : * -' ' - * 
( II. 2452 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğuna en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri geçeğince Ulaştırma Bakanlığından 
Sayıştaya gönderilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 Malî yılı 
Kesinhesap ve Bilançosu, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştı
rılmış ve görülen farklar bağlı cetvellede gösterilmiştir. 

2. 1944 yılı idare hesabının yargılanması sırasında; yekûnu milyonlara baliğ olan tesisat, 
muharrik ve müteharrik edevat ve demirbaş eşya ile stok malzemenin miktar ve kıymetleriyle 
bunların ertesi yıla yapılan devirlerinin usulen teşkil olunacak heyet marifetiyle yapılacak tadat 
sonunda tanzim kılınacak mazbatalarla teyit ve tevsiki lâzımgeldiği halde sözü edilen tesisat, 
edevat ve demirbaş eşya ile malzemenin sene sonunda tadatlarının yapılmadığı ve geçmiş yıllar
da da bu lâzimeye riayet olunmadığı anlaşılmış ve 'bu bapta sepkeden işara cevaben Ulaştırma 
Bakanlığından alınan 12 . X . 1948 tarih ve 45136 - 48/38022 sayılı tezkerede; sabit kıymetler, 
mü'harrik ve müteharrik edevat, demirbaş eşya, stok malzeme ve sairenin miktar ve kıymetlerini 
gösterir tadat mazbatalarının tanzimine maddeten imkân görülmediği, ancak bilançonun aktif
lerini teşkil eden bu kıymetlerin mazbut ve devamlı surette teftişe tâbi kayıtlara bağlandığı ve 
bunların kontrol ve teftişinin tekâmülüne gayret edileceği ve bu yolda önümüzdeki yıllarda daha 
semereli sonuçlar verecek etüdler yapılmakta olduğu bildirilmiştir. 



â — 
3. Bilanço ile kâr re zarar hesaplarında gSgterilen rakamların kabule şayan bulunduğunu 

arzeylerk. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
F, Aktulga 

D. ; 1 Başkanı 
F, Ek» 

Üye 
M. î. Erenli 1 

Üye 
A, T. Dtngel 

22 . XII . 1949 

O. : 2 Başkam 
Y. Z. Aslan 

D. : 3 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
'. Özbudun 

Üye 
F, Işık 

Üye 
A. Âli Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye 
A. R. ögel 

Üye V. 
H, Payver 

D. : 4 Başkanı 
M. A. Apak 

Üye 
A. K. Arıçay 

Savcı 
E. Arkım 

Devlet Demiryolları re Limanlan tşletme Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Ka
nım tasarısı (1/107) 

T. C. 27 . XII . 1946 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 703, 6/3120 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . X I I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
s- * R. Peker 

~ GEREKÇE 

Devlet Demiryolları ve Limanları Idarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine dair olan 1042 
sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince bu ida-. 
renin hazırlaması gereken 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı inşaat Dairesinin 1818 sayılı Kanunla Ba
yındırlık Bakanlığına bağlanması dolayısiyle yalnız işletme hesabını ihtiva etmekte bulunmuş ve 
aşağıdaki bölümlerden terekküp etmiştir. 

1. Kesinhesap Kanunu tasarısı 
2. ödenek cetveliyle gider kesinhesap cetveli ( A cetveli ) 
3. Gelir kesinhesap cetveli ( B > ) 
4. idari nakliyat hesabı 
5. işletme hesabı ( «A» Devlet Demiryolları «B» Dağdat Demiryolu) 
6. Kâr ve zarar hesabı . ' . . . , " . ' . ' • 
7. Bilanço ve sermayenin bir senelik artışını gösterir beyan cetveli 

( S. Sayısı : 173 ) 
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I - 1944 Bütçe yılı harcamaları (140 989 521) lira (25) kuruşa baliğ olmuştur. Bu harcamala

r ın: 
a) (126 076 746) lira (32) kuruşu 
1944 yılı Bütçesine konulan 130 161 600 Ura 
4734 sayılı Kanunla verilen 2 106 000 lira ekleme 

ceman 132 267 600 lira ödeneğe mukabil; 

b) (6 084 683) lira (66) kuruşu Bütçe Kanununun 5 nci maddesi gereğince; 
c) (5 114 835) lira (84) kuruşu 4599 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan giderleri karşı

lamak üzere 4734 sayılı Kanunla verilen (4 850 000) lira olağanüstü ödeneğe dayanılarak; 
ç) (2 140 074) lirası 4620 sayılı Kanunun 8 nci ve 9 ncu maddelerine uyularak; 
d) (1 573 181) lira (43) kuruşu Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince harcanmıştır. 

Gider bütçesinin : 
a) 6 ncı tahmil, tahliye ücret ve masrafları faslının (3 750 000) lira ödeneğine mukabÜ 

(658 600.57) lira fazlasiyle (4 408 600.57) lira: 
b) 10 ncu faslın 4 ncü reddiyat ve aidat maddesinin (50 000) lira ödeneğine karşı (896 710.13) 

lira fazlasiyle (946 710.13) lira. f 
c) II nci faslın 3 ncü mahkeme borçları maddesinin (40 000) lira ödeneğine kar§ı (17 870.73) 

lira fazlasiyle (57 870.73) lira harcanmıştır. Fazla harcamalar Bütçe Kanununun 7 nci maddesine 
dayanmaktadır. 

2. Trabzon - İran Hudut Transit yolu Otobüs ve Kamyon İşletmesinin : 

Gideri 213 321.70 lira 
Geliri 86 172.74 » 

Açığı 127 148.96 liradır 

3. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı gider tediyeleri 
(140 869 521) lira (25) kuruş ve geliri (132 155 472) lira (10) kuruştur. Bu rakamlara göre bu yıl 
açığı (8 714 049) lira (15) kuruştur. 

4. İşletme emsali : 
Gider Gelir Emsal 
Lira Lira Lira 

İşletme 136 528 376.90 132 155 472.10 103.30 
Satmalma taksitleri. 4 341 144.35 

140 869 521.25 132 155 472.10 106.59 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/107, 3/455 
Karar No. 20 

7 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhe-
sabı hakkında Başbakanlığın 27 . XII . 1946 
gün ve 71-703/6-3120 sayılı yazısiyle teklif olu
nan Kanun tasarısı Sayıştayın Uygunluk Bildi
rimiyle birlikte ve Sayıştay Başdenetçisi Nihad 
Başakar ve Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğünün temsilcisi hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Uygunluk Bildirimi: 
1. ŞUyıştay tarafından düzenlenmiş olan 

Uygunluk Bildiriminin 1. fıkrasında, 1944 Büt
çe yılı Kesinhesabı ile bilançosunun Sayıştayca 
incelenip yargılanmış olan Sayman idare hesa
biyle karşılaştırılarak görülen farkların bağlı 
cetvellerde gösterilmiş olduğu beyan edilmiştir. 
Buna nazaran yapılan incelemede: 

Kesinhesapta yazılı ödenekler, giderler ve 
tahsilatın Uygunluk bildiriminde yazılı miktar
lara toplam itibariyle uygun olduğu ve ancak 
giderlerde bölümler arasında 1 161 lira 28 ku
ruş mübayenet mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Uygunluk Bildiriminde yazılı tediye miktar
ları Sayman idare hesapları üzerinde Sayıştay
ca belgelere dayanılarak yapılan incelemeler ve 
yargılamalar sonucunda tesbit edilmiş olduğu 
cihetle Komisyonumuzca, Uygunluk Bildirimin
de yazılı miktarlar gider olarak kabul edilmiş 
ve bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

2. Uygunluk Bildiriminin 2. fıkrasında: 
1944 Yılı idare hesabının yargılanması sıra

sında, yekûnu milyonlara bağlı olan tesisat, mu
harrik ve müteharrik edevat ve demirbaş eşya 
ile stok malzemenin miktar ve kıymetleriyle 
bunların ertesi yıla yapılan devirlerini usu
len teşkil olunacak heyet marifetiyle ya
pılacak tadat sonunda tanzim kılınacak 
mazbatalarla teyit ve tevsiki lâzımgeldiği 
halde sözü edilen tesisat, edevat ve demirbaş 
eşya ile malzemenin yıl sonunda tadatlarının 
yapılmadığı ve geçmiş yıllarda da bu lâzimeye 
riayet olunmadığı anlaşılarak Ulaştırma Bakan
lığına yazıldığı ve alman 12 . X . 1948 gün ve 

45136 - 48/38022 sayılı cevapta; sabit kıymetler 
muharrik ve müteharrik edevat, demirbaş eş
ya, stok malzeme ve sairenin miktar ve kıymet
lerini gösterir tadat mazbatalarının tanzimine 
maddeten imkân görülemediği ancak bilanço
nun aktiflerini teşkil eden bu kıymetlerin maz
but ve devamlı surette teftişe tâbi kayıtlara 
bağlandığı ve bunların kontrol ve teftişlerinin 
tekâmülüne gayret edileceği ve bu yolda önü
müzdeki yıllarda daha semereli sonuç'ar vere
cek etütler yapılmakta olduğu bildirildiği der* 
meyan kılınmıştır. 

Ayrıca Genel Müdürlüğün komisyonda ha
zır bulunan temsilcisi tarafından, 1483 sayılı 
Kanunun 12. maddesinde, idare Kesinhesabmın 
ihtiva edeceği hesaplar meyanmda sermaye he
sabından da bahsedilmiş ise de, Sayıştay Uy
gunluk Bildiriminde yazılı hususların yerine 
getirilmesi icabedeceğine dair bir hüküm mev
cut olmadığı beyan edilmiştir. 

Esas itibariyle bu kanun hükmü, buna bağlı 
devir ve tadat gibi hususların ifasını zaruri kıl
makta olduğundan idarece yapıldığı bildirilen 
etütlerin bir an önce ikmali ve gereken işlem
lerin yapılması komisyonumuzca temenniye 
şayan görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre ve 
idarenin blânçosiyle kâr ve zarar hesabının 
tasdiki hakkında bir madde eklenmek suretiy
le düzenlenmiş bulunan kanun tasarısı Kamuta
yın yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu. 

Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Kastamonu Niğde Yozgad 

A. Toközlü F. Erer K. Eroek 
Bilecik Bolu Çankırı 

Dr. M. Suner C. özçağlar A. î. Zeyneloğlu 
Kütahya Muğla Siird 

M. îspartalığil A. Çakır S. Çelüetuğ 
İmzada bulunmadı 

Tokad 
M. Lâtif oğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe 
yılı harcamaları bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (140 869 521) lira 25 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı bağlı (B) cetvelinde gösteril
diği üzere (132 155 472) lira 10 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere «3010» sayılı Kanun uyarınca 
avans olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen (120 000) lira ödenekten 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — Bir yıl içindeki Bütçe harca
malarının düşmesinden sonra ödenek artığı kal
mış olan (5 926 017) lira 84 kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 5. — Sözü edilen Genel Müdürlüğün 
bu kanuna bağlı 1944 Bütçe yılı bilanço ve kâr 
ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Teker Başb. Yardımcısı M. A. Renda 

M. ökmen 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Fuad Sirmen C. C. Toydemir 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
Ş. Sökmensüer H. Saka H. N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
R. Ş. Sirer C. K. încedayı 

Ekonomi Bakam Sa. ve So. Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. U* 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
§. Koçak A. İnan Dr. 8. Irmak 

5 -
SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎBÎŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
, Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Ka

nunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 Büt
çe yılı gideri ilişik {A) işaretli cetvelde göste
rildiği gibi 140 869 521 lira 25 kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 yılı 
geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
gibi 132 155 472 Ura 40 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere» 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen 120 000 lira ödenekten mev
kuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda 
gösterilen 5 926 017 lira 84 kuruş yok edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1944 yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 
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CETVELÎ 

B. 

1 
2 
3 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

ödeneğin çeşidi 

Ücret ve yevmiyeler 
Harcırahlar 
Ecnebi mütehassıslarla me
mur ve müstahdemlerin ve 
talebelerin masrafları 
Tâli ücretler 
Memur ve müstahdemlere 
ve ailelerine yardım 
Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 
İşletme müstehlek malze
mesi ve masrafları 
Bakını ve tecdit masrafları 
Ecnebi demiryolu tesisatı
nın istimlâk ve üçüncü şa
hısların hizmetleri 
Her nevi vergiler, maddî 
mükellefiyetler ve zarar 
ziyan tazminatı 
Müteferrik masraflar 
satın alman demiryol ve 
limanların senelik faiz ve 
itfa karşılıkları masrafları 
Demirbaş tezyidi 
İnşaat ve tesisat masrafları 
3247 ve 3319 sayılı Kanun 
mucibince mubayaa edile
cek muharrik ve mütehar
rik edevat bedeli ile Güm
rük Resmi ve sair masraf
ları 
3980 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 
4515 sayılı Kanun gere
ğince girişilecek taahhüt
ler 
Trabzon - İran otobüs ve 
kamyon işletmesi masrafları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince Cumhu
riyet Merkez Bankası itfa 
karşılığı 

Ödenekler 
Lira K. 

21 55,6 243 
814 000 

355 000 
2 700 000 

5 921 799 

4 408 600 57 

28 416 500 
47 686 520 

1 901 000 

1 172 110 13 
650 070 73 

4 598 000 
3 150 000 
3 050 000 

Giderler 
Lira K. 

21 098 213 80 
604 088 55 

285 576 46 

2 296 844 84 

4 786 686 97 

4 408 600 57 

28 161 767 
47 365 988 71 

1 066 116 50 

1 100 776 73 
627 022 93 

4 341 144 35 
2 004 869 46 
3 040 816 65 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince alman 

avans 
Lira K. 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

456 867 92 
209 911 45 

69 423 54 

403 686 44 

1 135 112 03 

0 

254 733 
321 161 29 

834 883 50 

71 333 40 
23 047 80 

256 855 65, 
1 145 130 54 

9 183 35 

0 

737 500 

850 000 

319 710 

-— 

472 887 

i 366 476 

213 321 

94 

59 

70 

120 000 

— 

264 612 

363 523 

106 388 

06 

41 

30 

1 288 728 1 288 728 
( O Çi ,r, „ . 17<M 



ödeneğin çeşidi 

H, 4515 sayılı Kanun hüküm
lerinin kısmen veya tama
men tatbikına imkân elde 
edilmiyen hallerde bu ka
nun mevzuuna dâhil hiz
metler 

ödenekler 
Lira K. 

6 084 683 66 

Giderler 
Lira K. 

6 084 683 66 

3010 »ayılı 
Kanun gere
ğince alman Yok edilen 

avans ödenekler 
Lira K. Lira K. 

6 4599 sayılı Kanunun tat
biki masrafları 5 115 000 

H. 4620 sayılı Kanunun 8 ve 
9 ncu maddeleri gereğince 
yapılacak yardımlar 2 140 074 

5 114 835 84 

2 140 074 

164 16 

1 

2 

3 
4 

4 

5 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Toplam 146 915 539 09 140 869 521 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Demiryolları işletme geliri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 
Haydarpaşa liman ve rıhtım gelirleri 
Derince Limanı gelirleri 
İskenderun Limanı gelirleri 
Mersin Limanı gelirleri 
Samsun Limanı gelirleri 
İskeleler limanı gelirleri 
Sıhhiye tevkifatı 
İstimalden ıskat edilen vagon, lokomotif ve hurda de
mirler satışı 
Pansiyon gelirleri 
Sanat okulu gelirleri 
İdareye ait binalardan alınacak kiralar 
Faiz ve akça farkları 
Müteferrik hasılat 
Trabzon - İran Otobüs ve Kamyon İşletmesi gelirleri 

25 120 000 

Bütçede yazılı 
muhamemnat 

Lira K. 

44 000 000 
1 000 000 

950 000 
6 300 000 

68 000 000 
3 500 0000 
2 400 000 

400 000 
860 000 
400 000 
221 600 
300 000 
790 000 

20 000 
3 000 

90 000 
100 000 
180 000 

'447 000 
200 000 

5926017 

Tahsilat 
Lira 

40 783 307 
905 261 
693 170 

7 314 581 
68 338 655 

5 226 506 
3 139 580 

234 464 
798 864 
332 778 
471 345 
511 115 
895 813 

13 247 
11 889 
85 945 

126 452 
119 861 

2 066 459 
86 172 

84, 

K. 

82 
36 
27 
70 
90 
22 

72 
03 
09 
16 
15 
12 

80 
11 
91 
63 
09 
58 
74 

Toplam 130 161 600 132 155 472 40 
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Devlet Deminjoürı ve Limanlan îdetme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Büâ 

A K T t P 

Sabit tesisat 
Muharrik ve müteharrik edevat 
Demirbaş 

Stok malzeme: 
Mağazalar 
Mahrukat 
Eeza metharı 
îaşe 
Yol atelyesi 
Cer » 
Elektrik santralleri 
Motor atelyesi 
Travers fabrikası 
Basımevi 
Dikimevi 
Elbise 

Yapılmakta olan işler : 
Yol atelyesi 
Cer » 
Elektrik santralleri 
Motr atelyesi 
Travers fabrikası 
Basımevi 
Dikimevi 
Elbise 

Mevcudat : 
Vezneler 
Bankalar 

Lira K. 

Lira K, 

29 509 517 
3 241 563 
887 102 
186 500 
302 624 

1 506 802 
18 184 
13 475 
300 422 
493 181 

1 282 428 
15 777 

401 990 
2 170 220 

32 666 
24 289 
22 611 
63 007 
46 543 
2 388 

1 808 875 
221 040 

44 
18 
58 
05 
92 
57 
83 
24 
61 
78 
69 
44 

90 
47 
28 
40 
72 
84 
43 
73 

27 
13 

533 701 783 03 
75 815 922 79 
15 973 660 36 

37 757 581 

Sermaye 
îtfa sermayesi 
Tecdit » 
Sigorta » 
Tediye senedatı 
Kredi ve istikra 
Muhtelif alacakl 

2 763 718 77 



Menkul kıymetler 
Kıymetli evrak 

İştiraklerimiz : 
Hazine 
Bütçeden ödenecek vadeli borçlar 
Muhtelif borçlular 
Kâr ve zarar 

489 215 00 
2 413 50 

Toplam 

2 521 543 
34 306 

222 289 162 
2 959 95pL 

27 035 831 
63 027 691 

983 881 153 

90 
76 
20 
61 
64 
23 

62 

m 
m 

CO 

1944 Bütçe yılı kâr ve zarar hesabı 

B 
t • 

İşletme gideri 
Satmalma taksitleri 
İtfa sermayesi 
Tecdit sermayesi 
Muhtelif 

o r 

1943 yılından müdevver : 

ç 

zarar 

Lira 

126 617 856 
4 341 144 
6 990 790 
4 682 085 

196 119 
46 343 151 

• \ 

K. 

52 
35 
50 
30 
10 
30 

A l a c a k 
t 

İşletme geliri 
Muhtelif 
1945 yılına müdevver zarar 

L 

124 0 
2 0 

63 0 

189 171 147 07 189 1 




