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1. — Geçen tutanak özeti 4 
2. — Havale edilen kâğıtlar 4:5 
S. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 5 
1. —• Kayseri Milletvekili Sait Azmi 

Feyzioğlu'nun öldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/490) 5 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Koeagüney'in, Memur ve Hizmetlilere ve
rilecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair olan Ka
nun teklifinin gündeme almmsı hakkın
da önergesi (4/195) 5:6 

3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 99 ncu mad
desinin yorumlanması hakkında önergesi
nin Geçici Komisyona havalesi (4/196) 6 

4. — Görüşülen isler 6 
1. — Ekonomi Genel Meclisi Kanunu 

Sayfa 
tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Ekonomi Ko
misyonları raporları (1/353) 6:8 

2. — Samsun Milletvekili Hüsnü Ça
kır'm, Dilekçe Komisyonunun 25 . I I . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1861 
sayılı Kararın, Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe ve Anayasa Komis
yonları raporları (4/147) 8 

3. — Tekel Genel.Müdürlüğü ile Kibrit 
ve Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Türk 
Tütün Limitet Ortaklığının 1943 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez-
keresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında 
Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (1/72, 3/315, 390) 8:9,15,39,58:61 

4. — Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay 1948 yılı Kesinher 



• 

Sjyfe 
sapları hakkında Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu (5/115) 9 

5. — Devlet Orman İşletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1945 - 1946 yılı he
sap dönemini teşkil eden 15 aylık Genel Bi
lançosu ve ilişikleri cetvellerin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/484) 9:15, 

39,62 :65 
6. — Belediye Gelirleri Kanununun 22 

ci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapor
ları (1/525) 10,15,39,66:69 

7. — Kadın ticareti namiyle anılan 
cinai ticarete karşı müessir bir himayenin 
sağlanması maksadiyle imzalanmış bulu
nan Milletlerarası Anlaşma ile kadın tica
retinin zecren men'ine dair imzalanmış olan 
Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren Pro
tokol ve ekinin onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/679) 10,15,39,70:73 

8. — Müstehcen neşriyat tedavülünün 
zecren men'ine dair imzalanmış olan An
laşmayı değiştiren Protokol ve ekinin 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dış
işleri Kominyonu raporu (1/681) 11,28,39, 

74:77 
9. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş 

ve Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
mütalâasiyle Çalışma Komisyonu raporu 
(1/612) 11:12 

10. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile değişik
lik ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı ile Devlet Mamurları Aylıkları
nın Tevrit ve Teadülü hakkındaki 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısımlarında değişiklik yapıl
masına ve kadastro mahkemeleriyle gezi
ci mahkemelerin kaldırılmasına dair Ka
nun. tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/101, 668) 12:14,28,39, 

78:81 

Sayfa 
11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâ
zı hükümler -eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Me 
murları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvelinin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/659, 697) 14,15, 

28,39,82:85 
1.2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Yunanistan Hükümeti arasında akde
dilen Veteriner Sözleşmesinin birinci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
için teati olunan mektupların onanması 
hakkında Kanun tasarısı ve Tarım Komis
yonu raporu (1/671) 15:16,28,39,86:89 

13.-— 5181 sayılı Kanunla onanan New-
York Protokolü ile hükümleri değişen Ce
nevre Anlaşmasında zikredilmiyen bâzı 
ilâçların Milletlerarası kontrole tâbi tu
tulması hakkındaki Paris Protokolünün 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(1/685) 16,29,39,90:93 

1.4. — İlle»* Bankası Kanununun 22 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/702.) 17,29,39,94:97 

15. — Türkiye ile Suriye arasında buğ 
day satışı hakkında teati olunan mektup 
larm onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Ticaret Komisyonu raporu (1/707) 17:18, 

29,39,98:101 
16. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve Ödeme Anlaşmalarına bağlı mektupta
ki listenin değiştirilmesi için mektup te
atisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 
Komisyonu raporu (lj/686) 18,29,39,102:105 

17. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 



Şayia 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/700) 18:19 

18. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/699) 19:20,29,39,106:109 

19. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç To
humluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun tasarısı ve Tarım ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/695) 20:21, 

29,39,110:113 
20. — îş Kazalariyle Meslek Hastalık

ları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 
sayılı Kanunla 5019 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 4772 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu (1/665) 21:28 

21. — Atatürk Anıt - Kabir inşasına 
dair olan 4677 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/689) 28:29,34,40,114:117 

22. —- İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/712) 29:32 

23. — Marshall Plânı (Avrupa Kal
kınma Programı) çevresi dâhilinde elde 
edilecek yardımların bütçe ve Hazine 
hesaplarına intikal şekline ilişik Kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/680) 32:33,37,40,118:121 

24. — Özel teşebbüsler tarafından ya
bancı memleektlerden yapılacak uzun va
deli borçlanmalara kefalet edilmesi ve 
gerekli döviz izninin verileceği hakkında 
taahhüde girişilmesi hususunda Maliye 
Bakanlığına yetki verilmesine dair Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/637) 34,37,40,122:125 

25. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin 
şeddine ve türbedarlıklarla birtakım un
vanların meni ve ilgasına dair olan 677 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Komisyonu raporu (1/682) $4: 

39 
26. — Posta Kanunu tasarısı ve Ada

let Komisyonu mütalâasiyle İçişleri ve 
Ulaştırma Komisyonları raporları (1/166) 40:57 



'UTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN T 

Birinci Otuıam 

Devlet Demiryolları ve Li'uanlavı İşletme 
Genel Müdürlüğü; 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü; 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü ; 
Çalışma Bakanlığı 1950 yılı Bütçeleri kabul 

olundu. 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rinde de görüşüldükten sonra 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Mardin Milletvekili 

R. Karadeniz Dr. A. JJras 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

2. — HAVALE E. 

Tasanlar 
1. — Bina ve Arazi vergilerinden istisna 

edilmiş olan Mukataalı Gayrimenkul!ere kıymet 
Takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
(1/722) (İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesap 
Kanun tasarısı (1/723) (Sayıştay Komisyonu
n a ) ; 

3. — Devlet Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1943 yılı sekiz aylık Kesinlıesabı hak
kında Kanun tasarısı (1/724) Sayıştay Ko
misyonuna) ; 

4. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında Kanun tasa
rısı (1/725) (Tarım ve Bütçe Komisyonlarına), 

5. — Sürekli Görevle Yabancı memleketler
de bulunan Memurların Aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun tasarısı (1/726) (Dış
işleri ve Bütçe Komisyonlarına.); 

İkinci Oturum 
İşletmeler Bakanlığı; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe

leri kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin Sühir Sılan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

Üçüncü Oturum 
1950 yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 
1 . I I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

İzmir Milletvekili Tunceli Milletvekili 
S. Saraçoğlu Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

/ / . Öztarhan 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
İş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün 
onanmasına dair Kanun tasarısı (1/727) (Dış
işleri ve Bütçe Komisyonlarına) : 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşma! a-
riyle Eklerinin onanması hakkında Kanun tasa
rısı (1/721) (Ticaret Komisyonuna); 

8. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti ha
iz olan eserlerin korunma, bakım ve restoras
yon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir danışma kurulu kurulması hak
kında Kanun tasarısı (1/728) (İçişleri Komis
yonuna) ; 

9. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad-
rolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (V) nci bölümünde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı (1/729) 
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına) 

»İLEN KÂĞITLAR 
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10. — Millî Eğitini Bakanlığı Kuruluş Kad-

rolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı (1/730) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da imza edilmiş olan Anlaşma gereğince temi a 
edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan An
laşmanın onanması hakkında Kanun tasarısı 
(1/731) (Dışişleri Komisyonuna) 

Tezkere 
12. — Kütahya Miletvekili Adnan Mende-

1950 O : 1 
res'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/491) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarında kurulan 
Karma Komisyona) ; 

Önerge 
13. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin yorumlanması 
hakkında önergesi (4/196) (Geçici Komisyona) ; 

Rapor 
14. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad-

rolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bstçe Komisyon
ları raporları (1/699) (Gündeme); 

B İ R İ N C İ OTUBUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Öztarhan (Manisa). 

mm*m 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ 

1. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-
oğlu'nun öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/490) 

BAŞKAN —• Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'-

nun 22 . I I . 1950 tarihinde öldüğü, İçişleri Ba
kanlığından alman 24.11.1950 tarih ve 23302-64/ 
1532 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN —• Aziz arkadaşımızın hâtıra
sına hürmeten iki dakika ayakta saygı duruşu 
yapacağız* 

(Ayakta iki dakika tazim sukutu yapıldı) 

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Memur ve' Hizmetlilere verilecek fev
kalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan Kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında önergesi (4/195) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 31 Ekim 
1949 da sunduğum Kanun tasarısı üç buçuk ay 
geçtiği halde Bütçe Komisyonunda tetkik edi
lip Yüksek Meclise getirilmemiştir. 

İçtüzük hükmünce gündeme alınmasını arz 

— 5 — 
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vo teklü: eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

BAŞKAN — Bu tasan Bütçe Komisyonu
nun raportörüne havale edilmişti, raportör ça
lışmasını bitirmiş ve Bütçe Komisyonunun 
umumi heyetine sunmuştur1, gündeme alınacak
tır. 

Bütçe Komisyonu buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIAZ ER

TEN (Mardin) — Saym Kocagüney arkadaşı
mızın kanun teklifi toplantı yılı başında filha
kika Bütçe Komisyonumuza tevdi buyurulmuş
tu. Fakat Bütçe müzakerelerine başladığımız
dan dolayı ikmal edemedik. Bir kaç gün içeri
sinde gündeme alacağız. Çünki raportör arka
daşımıza vermiştik. Hazırdır, binaenaleyh bu 
hafta içinde Bütçe Komisyonunda görüşmelere 
başlanacaktır. 

BAŞKAN —• Muvafakat ediyor musunuz, 
vaziyet tavazzuh etti. 

VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Muva
fakat ediyorum. 

/. —• Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı 
Ve Tarım, Ticaret ve Ekonomi Komisyonları ra
porları (1/353) [1] 

BAŞKAN —• Vehbi Sandal. Söz sizindir; 
buyurun. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar; Genel Ekonomi Meclisinin kurul
ması memleketin en gerekli bir ihtiyacını sağlı-
yaeaktır. Kaldı ki bağlı olduğumuz C. H. Par
tisinin 1947 Kurultayı bu adlı bir meclisin ku
rulmasını programiyle gerekli saymıştır. Hü
kümetiniz de bu meclisin kurulması için lâzım-
gelen tasarıyı tanzim etmiş ve B. M. Meclisine 
sunmuştur. Tasarı Tarım Komisyonunda ince
lenmiş, esası kabul edilmiştir. Meclisin bünyesi
ne ait maddelerinde bazı değişiklikler yapıl
mıştır. Bundan sonra tasarı Ticaret Komisyo
nunda yine incelenmiş, esas itibariyle böyle bir 
meclisin vücuda getirilmesini, Ticaret Komisyo
nu da gerekli görmüştür. Bundan sonra tasarı 

[\\ 18? sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin yorumlanması 
hakkında öner ç/c shmı Geçici Komisyona havalesi 
(î/196) 

BAŞKAN — Geçici Komisyona havale edi
yoruz. 

Bugün gündemde 14 soru ve birçok tasanlar 
olduğu manzuruuuzdıır. Soruların Bütçe müza
keresi sırasında, bütçe ile alâkalı olanları ce
vaplandırıldı. 

Müstaceliyetle çıkarılması gereken birtakım 
tasarılar var. Müsaade buyurursanız gündemin 
intacına kadar soruları konuşmıyalım. Gündem
de teraküm etmiş olan diğer işlerin intacına ka
dar Meclis çalışmalarını hızlandırmak icabet-
mektedir. Yüksek Heyetinize Riyasetten arz 
edilinceye kadar görüşmelerimizi her gün öğ
leden sonra yapacağız; Cumartesi günü müstes
na. Bu şekilde çalışmamıza muvafakat Duyuru
luyor 'mu? Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

kendisine havale edilen Ekonomi Komisyonu 
tasarı hakkında şöyle bir mülâhaza ileri sürmek
tedir : Hükümet, Türkiye için bir Devlet plânı 
hazırlamakla meşguldür. Bu Devlet plânı hazır
landıktan sonradır ki tasarıyı tekrar Meclise 
getirsin o zaman inceliydim. Böyle bir mülâ
haza ile Ekonomi Komisyonu tasarıyı redde de 
karar vermiştir. Bendeniz Ekonomi Komisyonu
nun bu ret kararını pek de doğru bulmuyorum. 
Esasen Başkanlık tasarıyı havale ederken malî 
cihetleri ve, bütçeye taallûku itibariyle Bütçe 
Komisyonuna havale etmişti. Tensip ederseniz, 
bu tasarıyı, Ekonomi Komisyonunun dediği gi
bi bir kere de Bütçe Komisyonuna verelim. 

Böyle bir teklif yapıyorum. 
BAŞKAN — Muvafık mı? (Muvafık sesleri) 
Görüşme açacaksak raporu okutayım? 

(Ekonomi Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Buyurun Oraİ. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Saym arkadaş

lar, Yüksek Meclise sunulan Ekonomi Genel 
Meclisi Kanun tasarısı, dünya iktisadiyatı mu
vacehesinde Türkiye'nin kalkınmasını sağlıya-
cak olan iktisadi ana hatları sinesinde toplayıp 

4.—' GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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gelmişi bir tasarıdır. Ekonomi Komiyonu bu ta- I 
garı, sayın Vehbi Sandal 'm söylediği gibi, Dev
let plânı ile alâkalı olduğundan, bu plânın için- j 
de yer alması melhuz olan bu hükümlerin, bir 
tasarı halinde gelmesini muvafık bulmamış ve 
bu sebeple, eski hükümet zamanında hazırlan
mış ve bugünkü realitelerle ölçülmemiş olduğu 
mahiyetinde bir mütaMa ile tasarının reddi ci- • 
hetine gitmiştir. 

1. içtüzük mucibince, tasarılaı\_komisyonla-
ra gider, her komisyon raporunu yazar ve onu 
Mecliste savunur. " 

2. Eğer bu kanun bir komisyona havale edi
lir ve mütahassıs komisyonda diğer komisyonla
rın mütalâasını alırsa, o komisyonun ret kara
rının kabul veya ademîkabulü Meclis karariy-
le olur. 

Bu gelen tasarı ikinci şekilde değil, birinci 
şekildedir. Çünkü, 3 komisyonun mütalâası ve 
raporu alınmak üzere her birinin alâkasından 
bahsiyle gönderilmiştir. Tarım ve Ticaret Ko
misyonları ayrı ayrı tetkik etmiş ve bu raporu 
getirmiş, maddeleri de tadil ile huzurunuza sun
muştur. 

Şimdi ortada ret sebebi, Devlet pilânı denil
mesine göre, Devlet plânı demek, ekonomik kıs
mı ele alacak bir plân demek değildir. Devlet 
plânı, Devletin umumi bünyesinde, her kolda 
yükselme, ilerleme ve inkişafı, belki de senelere 
ve asırlara taksim edecek kadar şümullü, kültürü, 
ekonomiyi, ticareti, tarımı, çalışmayı, sanayileş
meyi ayrı ayrı gösterecek ve yekdiğerini tanzim 
edecektir. Halbuki gelen tasarı ekonomi genel 
meclisi kurulması hakkındadır. Filvaki bunlarla 
ilgisi vardır. Fakat bu, Devlet plânının ekonomik 
durumunu takviye için istîşari mahiyette kurula
cak olan bir teşekkülün kurulmasına dair bir ta
sarının reddini tazammun etmez. Tüzük sarihtir. 
Dünya, her an ekonomik alanda bambaşka bir sa
haya doğru gitmektedir. Ekonomilerine hâkim 
durumda olan milletler, diğer durumlarını da göz 
önünde tutarak mütevassıt bir çare bulmak için 
uğraşmaktadırlar. Diğer milletlerin meclisleri 
muhtelif şekillerde böyle kanunlar çıkarırken, 
yüksek kararınızla feshi yaklaşmış olan bu Mecli
sin bu işi Bütçe Komisyonuna veya her hangi bir 
komisyona havale etmesi, en-mühim âcil ihtiyacı 
geri atmaya tesir edecek mahiyettedir. 

Bu tasarıyı tetkik buyurdunuz, bendeniz de I 
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ehemmiyetle okudum ve üzerinde durdum, Fran
sa Ekonomi Meclisinin hemen de aynı ibda edil
mektedir. Yalnız onların meclislerinde âza adedi 
164 dür, bizimkisi ise 165 dir. Bu tasarı, Mec
lisin üzerinde hassasiyetle durması muhakkak 
olan, lüzumu aşikâr, vücudu matlup olan ve 
müzakeresi de bugün için zaruri bir hal almış 
olan bir tasarıdır. Düzenli Millî ekonominin bir 
an evvel kurulması ve noksanları tezahür ederse 
zamanla ikmali için bu kanunun bir an evvel çıkma
sı lâzımdır. Bendeniz bir önerge ile Ekonomi Ko
misyonu mütalâaasını nazara almmıyarak reddi 
ile, Ticaret Komisyonunun çok güzel olarak getir
miş olduğu maddeler üzerinde konuşulmasını ve 
raporunun okunmasını rica ediyorum. Eğer esaslı 
bir kanun çıkararak Millî ekonomi alanında bir re
fah teminini istiyorsak, Yüksek Meclisin bunu der
hal ele alıp müzakereye başlamasında fayda mü
lâhaza ediyorum. Bunun için de Ekonomi Ko
misyonunun ret kararının reddi ile doğrudan 
doğruya Ticaret Komisyonunun maddelerinin 
müzakere edilmesi hakkında bir önerge takdim et
miş bulunuyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — İki önerge var. Birisi Vehbi Sa
ndal'indir; tasarının bir kere de Bütçe Komis
yonunda tetkik edilmesini istemektedir. 

İkincisi Hulusi Oral arkadaşımızmdır; o da 
Ticaret Komisyonun tanzim etmiş olduğu metnin 
görüşülmesi için, Ekonomi Komisyonunun ret 
teklifinin reddi hakkındadır. 

Binaenaleyh, evvelâ Bütçe Komisyonuna ha
valesi hakkındaki önergeyi oyunuza sunacağım, 
ondan sonra Ticaret Komisyonu metninin esas tu
tulması hakkındaki Hulusi Oral'm önergesini 
oya koyacağım. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Teklif 
Hükümetten gelmiştir, onlar ne diyorlar? Bir 
defa öğrenelim. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF 
ÇUBUKÇU (Ankara) — Komisyon adına arze-
diyorum, Bütçe Komisyonuna gitmesinde zaru
ret vardır. 

BAŞKAN — Bu istek karşısında yine Hükü
metin mütalâasını öğrenmekte zaruret var mıdır? 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Bir defa 
öğrenelim efendim, ne diyorlar? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, bu tasarı 
son komisyon olan ve İhtisas Komisyonu bulu-
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nan Ekonomi Komisyinunda görüşülmüştür. 
Bendeniz orada hazır bulunarak etraflı izahat 
arzetmiş bulundum. Komisyon birçok meseleleri 
öne sürerken aynı zamanda Devlet iktisadi pi-
lânını hazırlamadan kurulacak bir meclisin na
zari kalacağı endişesini ileri sürmüş ve bu ta
sarı üzerinden iki sene gibi bir müddetin geç
miş bulunması dolayısiyle hâdiselerin kesafeti
ni göz önünde tutmak suretiyle, yeniden yapı
lacak bir tetkikin lüzumunu belirtmek suretiy
le, reddini uygun görmüştür. Yüksek Heyeti
niz nasıl dilerse öyle olur. Emir buyurursanız 
Bütçe Kimisyonuna gider, bir kere de orada gö
rüşülür, tensip ederseniz reddolunur. 

BAŞKAN — Keyfiyeti Yüksek Meclisin tas
vibine arzediyorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yözgad) — Bütçe Komisyo
nuna teklif edersiniz, istiyorlarsa doğrudan doğ
ruya oraya gider, istemiyorlarsa o zaman öner
geleri reye koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu hususta verilen kararlardan, 
evvelâ Bütçe Kamisyonuna verilmesi hakkında
ki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekonomi Genel Meclisi Kanun tasarısı Ta

nın ve Ticaret Komisyonlarınca incelenmiş ve 
bu meclisin teşkili kabul edilmiş olduğu halde 
Ekonomi Komisyonu tasarıyı redde karar ver
miştir. Bu durum karşısında tasarının bir defa 
da Bütçe Komisyonu tarafından incelenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Diğer önergeyi, de okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı Ticaret Ko

misyonu rapor ve maddelerinin konuşulmasını 
teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal 'm önergesi, bu 
tasarının bir kere de Bütçe Komisyonunda tet-
kikma matuftur. Bu önergeyi nazarı dikkate 
alanlar... Yani Bütçe Komisyonuna havalesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının Bütçe 
Komisyonuna verilmesi kabul edilmiştir. Oraya 
veriyoruz, 
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2. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çalar'm, 

Dilekçe Komisyonununun 25 . II . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1861 sayılı Kararın 
Kamutay'da görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe ve Anayasa Komisyonları raporları 
(4/147) [1] 

BAŞKAN —- Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). Raporu oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, Dilekçe 
Komisyonunun 25 . I I . 1949 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 1861 sayılı Kararın Kamutay'da 
görüşülmesine dair önergesi hakkındaki Dilekçe 
Komisyonu raporu Kamutay 'da görüşülürken bir 
aylık itiraz müddetinin Meclisin Birleşimlerine 
ara vermesi sırasında görüşüp yörümiyeceği mu
cibi münakaşa olmuş ve mesele Anayasa Komis
yonuna verilmişti. Mevzuubahis bir aylık müdde
tin ara verme sırasında yürümiyeceğine dair 
İçtüzük'te bir hüküm bulunmadığı yolundaki 
mütalâayı muhtevi Anayasa Komisyonu raporu 
Yüksek Heyetçe kabul edilmiş bulunduğundan 
bandan evvel Dilekçe Komisyonunca ittihaz edil
miş olan karar kesinleşmiştir. Bunu da arzederim. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve 
Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Türk Tütün 
Limitet Ortaklığıyım 1943 yılı Bilançosunun 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresiyle 
Tekel Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kcsin-
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin suumulduğu-
n>a dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel 
Genci Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkın
da Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (1/72, 3/315, 390) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tfcmü hakkında söz 
istiyen var im? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[11 19 a ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

[21 195 sayılı basmayazı tutanak sonunda-
d,ır. 

— 8 — 
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Tekel Geael Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği gibi (15 448 451) lira (25) 
kuruştur. 

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

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi (193 395 089) lira (21) ku
ruştur. 

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

MADDE 3. — Özel idarelerle tayyare payı 
olarak ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından 
ayrılan paralardan 1943 Bütçe yılı içinde öden-
miyen ve (A) ve (B) cetvellerinde öızel sütun
larda gösterilen (3 390 841) lira (62) kuruş 1944 
yılına aktarılmıştır. 

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

MADDE 4. — Ödeneklerden 1943 Bütçe yı
lında harcanmryan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (2 199 388) lira (48) ku
ruş yok edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
onanmıştır. 

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

MADDE 6. _ Kibrit ve Çakmak Tekeli Ge
çici İşletme İdaresinin 1 . IV . 1943 tarihinden 
31 . V . 1944 tarihine katlar olan 14 aylık bilan
çosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

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

MADDE 7. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

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

Tasrının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan
lığı, ve Sayıştay 1948 yıh Kesinhesaplart hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/115) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Umumi kesinhesaba katılmak 
üzere Hükümete tevdi ediyoruz. 

5. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1945 - 1946 yılı hesap dönemini 
teşkil eden 15 aylık Genel Bilançosu,ve ilişikleri 
cetvellerin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/484) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur.. Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste f abrika-
larınca yapılmış olan harcamalara ait 1945 -
1946 takvim yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesa

bının onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Orman işletmeleri ile 
kereste fabrikalarının 4914 sayılı Kanuna göre 
yapılmış olup ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1945 - 1946 takvim yılı bilan
çosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 185 sayık basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

[2] 206 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

— 9 — 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6. — Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa
rım ve içişleri Komisyonu raporları (1/525) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir; madde
lere geçiyoruz. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 5385 sayılı Kanunla değiştirilen 22 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ölçü, ve tartı aletlerinden alınacak Muayene 
ve Damga Resmi; 

Madde 22. — Aşağıda yazılı ölçü aletleri ve 
tartılardan 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Tü
züğü hükümlerine göre normal olarak yapılacak 
muayenelerde ölçülerin belediyeye damgalattı-
nîması karşılığında aşağıdaki resimler alınır: 

A) 500 grama kadar tartıların beher par
çasından 10 kuruş; 

B) 50 kilograma kadar tartıların beher par
çasından 50 kuruş; 

O) İbreli terazilerden 100 kuruş; 
D) Masa terazilerinden 50 kuruş; 
E) El terazilerinden 200 kuruş; 
F) Her çeşit basküllerden 200 ve kantar

lardan 100 kuruş; 
G) Akıcı ve kuru taneli maddeler hacım 

ölçeklerinin beher parçasından 10 kuruş; 
II) Uzunluk ölçülerinin beherinden 20 ku

ruş. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

[1] Birinci görüşülmesi 34 ve 48 nci Birleşim 
tutanağındadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

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

7. — Kadm ticareti namiyle anılan cinai ti
carete karşı müessir bir himayenin sağlanması 
maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerarası 
Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine da
ir imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşmeyi de
ğiştiren Protokol ve ekinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/679) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir; madde
lere geçiyoruz. 

Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete kar
şı müessir bir himayenin sağlanması maksadiy
le imzalanmış bulunan Milletlerarası Anlaşma 
ile Kadm Ticaretinin zecren men'ine dair im
zalanmış olan Milletlerarası sözleşmeyi değişti
ren Protokol ve ekinin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 da New-Y!ork'-
da Lake Suecess'de imzalanan ve, 

a) Kadın ticareti namiyle anılan cinai ti
carete karşı müessir bir himayenin sağlanması 
maksadiyle 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalan
mış bulunan Milletlerarası Anlaşmayı, 

b) Kadın ticaretinin zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1910 da Paris 'te imzalanmış olan Mil
letlerarası Sözleşmeyi, 

Değiştiren Protokol ve eki onanmıştır. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde (kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hüMimlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi (48) nci Birleşim 
Tutanağmdadır, 

10 — 
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#. „ Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren J 

men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmayı değiş
tiren Protokol ve ekinin onanması hakkında Ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/681) [1] 

BAŞKAN —• İkinci görüşülmesidir; madde
lere .geçiyoruz. 

Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'i
ne dair imzalanmış olan Anlaşmayı değiştiren 

Protokol ve ekinin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Mayıs 1949 tarihinde New -
York'ta Lake Suceess'te imzalanan (Müsteh
cen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 
4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış 
olan Anlaşmayı) değiştiren Protokol ve eki 
onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

9. — tş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu mütalâasiyle Çalışma 
Komisyonu raporu (1/612) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti

rilmesine dair Kanun 

BİRİNGİ MADDE — 4837 sayılı Kanunun 
6, 9, 10, 13 ve 16 ncı maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Genel Müdürlük kuruluşu, ge
nel müdür ile iki yardımcısından ve genel mer-

[1,2] Birinci görüşülmeleri (48) %ci Birleşim 
Tutanağmdadır. J 
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kez kuruluşu ile şubelerden meydana gelir. 

Kurum şubelerinin nerelerde kurulacağı ve 
her bir şubenin hangi il ve belediyelerin sınırla
rı içinde faaliyette bulunacağı genel müdürlü
ğün teklifi ve Çalışma Bakanlığının kararı ile 
belirtilir. 

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

Madde 9. — Kurum memurlarının aylıkları 
hakkında 3659 sayılı Kanun hükümleri uygula
nır. 

Kurumun yetkili memurları tarafından İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ile ilgili işlerin yürütülme
sinde İş Kanunumun 92 ve 137 ncı maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen

ler... Madde kabul edilmiştir.' 

Madde 30. — Danışma kurulu ve mahallî da
nışma komisyonları : 

1. Danışma kurulu : 
A) İşçi çalıştırılan müesseselerin bağlı bu

lunduğu bakanlıklar ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının il genel meclisi ile belediyele
rin münavebe usuliyle davet edilecek birer tem
silcilerinden ; 

B) Çalışma Bakanlığınca uygun görülecek 
münavebe suretiyle Ticaret ve Sanayi Odalariy-
le İşçi Sendikaları ve benzeri kurumları temsil
cilerinden ; 
Meydana gelir. 

İşçi ve iş verenlerin temsilci üyelerinin gö
rev süreleri 3 yıldır. Çalışma Bakanı veya gö
revlendireceği kimse Danışma Kuruluna Baş
kanlık eder. 

Kurul, Çalışma Bakanlığının çağrısı üzerine 
yılda bir defa âdiyen ve gerekli görüldükçe her 
zaman olağanüstü toplanır. 

2. Mahallî Danışma komisyonları : 
Lüzum görülecek yerlerde Genel Müdürlü

ğün teklifi ve Çalışma Bakanlığının tasvibiyle 
teşkil edilir. Bunların vazife, terekküp ve faali
yet tarzlariyle üyelerine ödenecek yol giderleri 
ve günlük ödenekler çıkarılacak tüzükte tesbit 
olunur. 

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



B : 57 1.3 
Madde 13. — Kurum gelirleri şunlardır : 
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 

iş ve işçi bulma kurumuna yardım adiyle açıla
cak özel bölüme kohulacak ödenek; 

B) Bir veya birkaç il ve belediyeyi içine 
alan gurup şubelerinin bölge sınırları dahilin
deki özel idare bütçelerine gelirlerinin % yarımı 
olarak konulacak ödeneklerle; bütçeleri yüz bin 
liradan iki milyon liraya kadar olan belediyelerce 
gelirlerinin yüzde yarımı ve bütçeleri ile iki mil
yon lira ve daha fazla olan belediyelerce gelirle
rinin yüzde biri olarak bütçelerinde konulacak 
ödenekler (îl ve Belediye bütçelerinde bu mak
sat için ayrılan ödenekler hiçbir suretle başka | 
bölüme aktarılamaz ve ilk altı ay içinde tahakkuk i 
ettirilerek kurumun adına ve hesabına ödenir); 

C) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler; 

D) Diğer çeşitli gelirler; 
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — (B) fıkrası

nın ikin,ei satırında (grup) yerine (kurum) ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı teklif edi
yor sunuz? 

ÇALŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Sivas) — Biz teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı teklif ediyor. 
(grup) yerine (kurum) olarak tashih ediyoruz. 
Bu şekilde maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — îş ve işçi bulma kurumu Grenel 
Muhasebe, Artırma, Eksiltme ve İhale kanun
ları! hükümlerine ve Sayıştaym vize ve denetle
mesine bağlı değildir. 

Kurumun malları İcra ve iflâs ve Türk Ceza 
kanunları bakımından Devlet malı hükmünde 
olup alacakları da Devlet alacağı derecesinde 
imtiyazlıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olun
du. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri 
Bakanlar Kurulunca yürütülür. | 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul olundu. 
Tasarının kanuniyetini yüksek oylarınıza su

nuyorum. Tasarının kanunluğunu kabul eden-
lar... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu kabul 
olundu. 

10. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile değişiklik ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da Kanun tasarısı ile Devlet Memurları Aylakla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısımla
rında değişiklik yapılmasına ve kadastro mahke
meleriyle gezici mahkemelerin kaldırılmasına dair 
Kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/101, 668) [1] 

BAŞKAN — Adalet Bakanı buyurun. 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

— Efendim; gündemde birinci defa görüşülecek 
işlerin dördüncü maddesini teşkil eden Adalet 
Bakanlığına ait kadro cetvelleri hakkmjda bir Ka
nun tasarısı vardır. Tasarı kabul edildiği takdir
de, Yüksek Meclis üzerinde hassasiyetle durduğu, 
yalnız tek sulh hâkimi bulunan kazalarda mah
keme teşkilâtının, tam teşkilât haline getirilme
si mümkün olacaktır. 

Bunun müstacelen kabulünü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 10 numaradaki Kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Fııad Sirmen 

BAŞKAN — Önceliği kabul edenler.. Etmi
yenler.... öncelik kabul olundu. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik de teklif edilmektedir. İvediliği ka
bul edenler... Etmiyenler... ivedilik kabul edil
miştir. 

|1] 182 sayılı basmayaat tutanağın sonun-
dadır. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cevelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bölümlerinde değişik
lik yapılması ve Kadastro mahkemeleriyle Ge
zici mahkemelerin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1.— Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 
bölümlerinden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve bağlı (2) sayılı cetvelde 
derece sayı ve unvanları yazılı kadrolar Adalet 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yokur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Emiyenler... Madde kabul edilmişir. 

MADDE 2. — 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahrir Kanunu ile kurulan kadastro mahkeme
leri kaldırılmıştır. Bu mahkemelerde görülen iş
ler Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununda yazılı 
hükümler dairesinde Genel mahkemeler tarafın
dan rüyet olunur. 

Kadastro işleri çok olan yerlerde yalnız bu 
işlere bakmak üzere o yerdeki asliye yargıçla
rından birini görevlendirmeye Adalet Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu ile kurulan Gezici mahkeme
ler kaldırılmıştır. Bu kanunun uygulanmasiyle 
ilgili dâva ve işler, Genel mahkemelerde 4753 
sayılı Kanuna göre şifahi muhakeme usulüne 
tâbi tutularak görülür. 

Şu kadar ki, Tarım-Bakanlığının lüzum gös
termesi halinde Adalet Bakanlığı, Genel mahke
meler kadrosundaki yargıç, zabıt kâtibi ve mü
başirlerden gerektiği kadarını toprak komisyon
larının bulunduğu yerde gezici olarak çalışmak 
üzere görevlendirebilir. 

Bu takdirde 4784 sayılı Kanunun 19 neu ve 
20 nci maddeleri hükümleri zikredilen yargıç, 
zabıt kâtibi ve mübaşirler hakkında da uygula
nır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasından doğan dâvalar üzerine verilecek 

1950 6 : 1 
hükümler temyiz yoliyle Yargıtay Beşinci Hu
kuk Dairesinde ivedilikle incelenir. 

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

GEÇİCİ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlı
ğı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kısım
larının bağlı (3) siayılı cetvelde gösterilen ter
tipleri arasında (121 368) lira aktarma yapıl
mıştır. 

B. 

201 

206 

209 

219 

201 

206 

209 

[3] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Düşü

len 

Adalet Bakanlığı 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yadımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) 
fıkraları gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Yargıç ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Ekle
nen 

88 500 

1 000 

4 868 

27 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Aylıklar 88 500, 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) 
fıkraları gereğince Türkiye 

— 13 — 
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Düşü- Ekle-

B. Ödeneğin çeşidi len nen 

Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 4 '868 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

219 Yargıç, ödeneği 27 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Geçici madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna aykırı olan hü
kümler kaldırılmıştır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun 1 . III . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. n 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesini ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı cetvellere bâzı kadrolar ek
lenmesi hakkında Kanun tasarısı ile Sağlık ve 
Sosyal' Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Sağlıb ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/659, 697) [1] 

[1] 184 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır-

.1950 0 : 1 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 

Dr. KEMALİ BAYİZlT (Maraş) — Gündemin 
beşinci maddesinde Sağlık Bakanlığı Teşkilât 
Kanununa bâzı kadro cetvelleri eklenmesine da
ir bir kanun tasarısı vardır. Bu tasarı ile Sağlık 
memurları Mart başından itibaren maaşa geçe
ceklerdir ve yeniden açılmakta bulunan hasta
neler de derhal faaliyete geçecektir. Bütçe ile 
ilgilidir. Bu tasarının öncelikle ve ivedilikle mü
zakeresine yüksek müsaadenizi rica ederini. 

BAŞKAN — Önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 11 numaradaki Kanun tasarı
sının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Maraş Milletvekili 
Dr. Kemali Bayizit 

BAŞKAN — Önceliği kabul edenler.. Etmi
yenler.. Öncelik kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edildi. 
İvediliği kabul edenler,. Etmiyenler.. ivedi

lik kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayüı Kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ad,, dere
ce ve sayıları bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ad, 
derece ve sayıları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen 110 lira ücret 
almakta olan köy sağlık memurları derhal ve 
1947 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olanlar-

— 14 — 
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elan 5479 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
belirtilen liyakati gösterenler de 31 Ekim 1950 
tarihinde aylıklı kadrolara geçirilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa, bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında, bağlı (3) 
sayılı cetvelde gösterilen tertipler arasında 
(662 (880) liralık aktarma yapılmıştır. 

B. M. 
[3] SARILI CETVEL 

Görevin çeşidi Düşülen Eklenen 

201 Aylıklar 387 258 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
. 2 iller hizmetlileri üc

reti 132 360 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

o Köy sağlık memur
ları ücreti 662 880 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve 
yardımlar 73 720 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yapı
lacak ödemeler kar
şılığı 51 898 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 12 644 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1950 O : 1 
(Geçici ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle beraber kaJbul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edildi. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanuna bağlp (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar, 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık Ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle 'beraber kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edildi. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Birinci madde ile ek
lenen kadrolardan ilişik (5) sayılı cetvelde gös
terilenler 1950 yılı Bütçe Kanununun 13 ncü 
maddesine bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . II . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık: oyunuza sunuyorum. 
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tasarılara 

oy vermiyen var mı ? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Hükümeti arasında akdedilen Vete
riner Sözleşmesinin birinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi için teati olunan mek
tupların onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Tarım Komisyonu raporu (1/671) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında komisyon sözcüsü
nün bir teklifi vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 12 sayılı kanun tasarısının 

[1] 190 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

'Tarım. Komisyonu Sözcüsü 
Yaşar özey 

BAŞKAN — öncelikle 'görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında akdedilen Veteriner Sözleşmesinde de
ğişiklik yapılması için teati olunan mektupların 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 Haziran 1939 tarihli ve 
.3630 sayılı Kanunla kabul edilen ve onanan 
Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri arasında 
münakit Veteriner 'Sözleşmesinin birinci mad
desinin birinci fıkrasını değiştirmek için Yu
nanistan Hükümetiyle teati edilen 10 Kasım 
1949 tarihli mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka- ' 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

13. — 5181 sayılı Kanunla onanan New -
York Protokolü ile hükümleri değişen Cenevre 
Anlaşmasında, zikredilmiyen bâzı ilâçların Mil
letlerarası kontrole tâbi tutulması hakkındaki 
Paris Protokolünün onanmasına dair Kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
raporu (1/685) [1] 

[1] 191 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilikle 

konuşulması hakkında bir teklif vardır. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 13 numaradaki Kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemali Bayizit 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. 
İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... ivedi

likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

11 Aralık 1946 tarihli New - York Protokolü ile 
hükümleri değişen Cenevre Anlaşması hüküm
leri içerisine girmiyen uyuşturucu maddelerin 
Milletlerarası kontrole tâbi tutulmasına dair 
olan Paris Protokolünün onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Uyuşturucu maddelerin ima
linin tahdidi ve tcvziinin murakabesi hakkın
daki 11 Aralık 1946 tarihli New - York Proto
kolü ile hükümleri değişen 13 Temmuz 1931 ta
rihli Cenevre Anlaşması hükümleri içerisine 
girmiyen ve toksikomani tevlit ettiği fennen 
sabit olan 'uyuşturucu maddelerin milletlerarası 
kontrole tâbi tutulması hakkındaki 19 Kasım 
1948 tarihli Paris Protokolü onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanının. 
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERÎŞİRGİL 

(Zonguldak) — Gündemin 14 ncü maddesinde 
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İller Bankasınca çıkarılacak bonolara Maliyenin 
kefaletine dair Kanun tasarısı vardır. 

Yine gündemin 17 nci maddesinde; Teadül 
Kanununun değişikliğine ait bir Kanun tasa
rısı vardır. 

Birincisi yakında yapılacak bir ihaleye ta
allûk etmek itibariyle müstaceldir. 

İkincisi ise; kurstan çıkmış olan kaymakam 
namzetlerinin kaymakamlığa tâyin edilmesi için 
ehemmiyetlidir. Her iki mddenin öncealikle ve 
ivedilikle müzkeresini rica ediyorum. 

14. — ÎUer Bankası Kanununun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasarı
sı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/702) [1] 

BAŞKAN — İller Bankası hakkındaki tasarı 
için bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 14 numarasındaki Kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Zonguldak Milletvekili 

Emin Brişirgil 

BAŞKAN — önceliği kabul edenler... Kabul 
etmiyenler ... öncelik kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Maddelere 
geçilmiştir. 

İvedilik teklifini kabul edenler ... Kabul et
miyenler ... İvedilik kabul edilmiştir. 

îller Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . VI . 1945 tarihli ve 4759 
sayılı İller Bankası Kanununun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Banka, ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının 
tamamına kadar Bakanlar Kurulu karariyle 
uzun vadeli istikrazlar akdedebilir veya tahvil 
çıkarabilir. Maliye Bakanlığının önceden mu

t i ] 196 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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vafakatini almak ve yukardaki had dâhilinde 
kalmak şartiyle bono ihraç edebilir. Bu suret
le çıkarılacak bonalara Maliye Bakanlığı ke
falete yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyen 
yok. Birinci maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Kabul et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Kabul et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oya sunuyorum. 

15. — Türkiye ile Suriye arasında buğday 
satışı hakkında teati olunan mektupların onan
masına dair 'Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/707) [1] 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında önerge vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başaknlığa 

Gündemin birinci defa görüşülecek işler?. 
arasında bulunan 15 numarasmdaki Kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ticaret Kimisyonu 
Başkanı 

Arif Çubukçu 

BAŞKAN -— Tasarının öncelikle görüşülme
sini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
m i l Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

[1] 197 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 17 
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Türkiye ile Suriye arasında buğday satışı hak
kında teati olunan mektupların onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Şanı 
Elçiliği ile Suriye Maliye Bakanlığı arasında 
Türkiye'nin Suriye'den buğday satın alması 
hakkında 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihlerinde te
ati olunan mektuplar ve bunların yürürlüğe 
konması maksadiyle gene Türkiye Cumhuriyeti 
Şam Elçiliği ile Suriye Maliye Bakanlığı ara
sında 26 Kasım 1949 tarihinde teati olunan ek 
mektuplarla varılan anlaşmalar kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü acık oyunuza sunuyorum. 

16. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmalarına bağlı mektuptaki listenin 
değşitirilmesi için mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve ticaret Komisyonu raporu (1/686) |1] 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi hakkında önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 16 numaradaki Kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 

Arif Çubukçu 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1] 198 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyn var m i l 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
1 er.. Kabul'dilmişti r. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme An
laşmalarına merbut mektuptaki listenin değişti
rilmesi için yapılan Aanlaşmanm onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. —- 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya. Ticaret ve Ödeme Anlaşma
larına merbut mektuptaki listenin değiştirilmesi 
hakkında 31 Aralık 1949 tarihinde Çekoslovak
ya Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle yapılan 
anlaşma kabul edilmiş ve inanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

17. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/700) [1] 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında: teklif vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan, 17 numaradaki Kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. İçişleri Bakanı 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

[1] 205 sayılı basmayazı tutanağın somunda
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının Öncelikle görüşülme- j 

sini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel&s değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ek ve ta
dillerinin İçişleri Bakanlığı kısmından kayma
kam ve hukuk işleri müdürü kadroları kaldı
rılmış ve yerine bağlı, cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

Bu kadrolardan il adedinden fazla hukuk 
işleri müdürü kadrosu tahsis edilemez. 

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

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte kaymakam ve hukuk işleri mü
dürü kdrolarmda görevli bulunanların yeniden 
tâyinlerine lüzum olmayıp aylıklarının verilme
sine devam olun,ur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu knunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının, tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul denler ... Etmiyenler ... Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

18. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad-
rölariyle Merkez Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması- \ 

— 19 
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na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayth 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon*-
ları raporları (1/699) [1] 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar; köy 
öğretmenlerine ait kadro tasarısı Bütçe dolayı-
siyle gecikmiştir. Onun için Gelen evrak ara
sında bulunan bu tasarının gündeme alınarak 
ivedilik ve öncelikle müzakeresine müsaadenizi 
riea ederim. 

BAŞKAN — Bakanın arzettiği tasarıların 
gündeme alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Gündeme alınması ka
bul edilmiştir. 

Şimdi önergeyi okutuyorum.. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen Kâğıtlarda, raporlar kısmında bulu

nan (Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kdrola
rmda değişiklik yapılması) hakkındaki Kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

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

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

Tasarının ivedilikle örüşülmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
Merkez Kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâ

zı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Mil
lî Eğitim idareleri) kısmına, ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri yazılı kdro-
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö£ istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunu-

[1] 207 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen tertipleri arasında (7 380 000) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 

6 720 000 201 Aylıklar 
BAKAŞN — Kabul edil
miştir. 

202 Hizmetliler ücreti 7 380 000 
BAKAŞN — Kabul edil
miştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanun-
nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardım
lar 500 000 
BAKAŞN — Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
n cü maddesinin (D) ve 
(J) fıkraları gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 100 000 
BAKAŞN — Kabul edil
miştir. 

308 4598 sayılı Kanun gere- ̂  
ğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 60 000 
BAKAŞN — Kabul edil
miştir. 

(Geçici ikinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Birinci madde ile 
eklenen kadrolardan, ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 1950 yılı Bütçe Kanununun 
13 ncü maddesine bağlı (L) cetvelinin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında SÖA istiyen 
yok. Geçici ikinci maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edildi. 

.1950 0 : 1 
GEÇİCİ MADDE 3. — Halen (110) lira üc

ret almakta olan ve buna hak kazanmış bulu
nan öğretmenler derhal ve 1947 yılı Ekim ayı 
sonuna kadar hizmete girmiş olanlardan 5479 
sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen 
liyakati gösterenler de 31 Ekim 1950 tarihinde 
aylıklı kadrolara geçirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
y enler.. Kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1950 ta-
rihindo yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

19. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk ve
rilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
ve, Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/695) [1] 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
—• Efendim, 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun bir 
maddesinin değiştirilmesi hususunda bir tasarı 
vardır. Bu tasarının öncelikle ve ivedilikle mü
zakeresini bilhassa rica ederim. Bu hususta bir 
önergo takdim etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan 19 numaradaki Kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan-
lar.. Almıyanlar.. önerge nazarı dikkate alın
mıştır. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 201 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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İvedilik teklifi vardır. İvedilikle müzakere

sini kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak-
kındaki Kanunun 3 ncü ve 11 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak 
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ta
rım Bakanlığı emrine yıllık miktarı on milyon 
lirayı geçmemek üzere % 0 faizli tohumluk 
kredisi açar. 

Bu krediden bir yılda kullanılanı on milyon
dan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi yıl için 
tahsis edilecek olan on milyona eklenerek kul
lanılabilmek ve fakat daha ertesi yıla devredil
memek kayıt ve şartiyle kredinin bakiyesi faiz
ler hariç otuz milyonu geçemez. Her yıl açılan 
kredi o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdir
de Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yılın kre
disi kullanılabilir. 

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

MADDE 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun "uygulanmasına ilişkin işlemler
le ilgili bütün kâğıtlar her türlü resim ve harç
tan ve tohumluk alımları borsa ücretinden mu
aftır. 

Beşinci madde gereğince alınacak zincirle
me kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 ta
rihli ve 3202 sayılı Türiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun değişen 50 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

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

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

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali-
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ye, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları yü
rütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

20. — îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanun
la 5019 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş-
tiriluesine ve 4772 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/6&5) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi abul edilmiştir. 

Efendim; ivedilik hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 20 nci maddesini teşkil eden îş 

Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kanununun 
tadiline dair olan tasarının ivedilikle müzake
resini. arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Çalışma Bakanı 

Reşat Şemsettin Sirer 

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

îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı madde

ler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 4, 5, 6, 
7, 9, 13, 19, 20, 22, 28, 32, 35, 37, 38, 43, 44, 
47, 49, 51, 59, 60, 73 ve 84 ncü maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaat
ler : 

A) Sağlık yardımları; 
B) Geçici iş göremezlikte verilecek günde

lik ödenekler; 
C) Daimî iş göremezlik hallerinde verile

cek ödenekler; 
D) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve ge-

[1] 162 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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reçlerinin sağlanması, takılması ve yenilenmesi; 

E) Yutardaki A ve D fıkralarında yazılı 
yardımlar için sigortalının başka yere gönderil
mesi gerekirse sigortalı ile sigortalının sıhhi 
durumu dolayısiyle bir başkasının refakat et
mesi zaruri bulunan ve hekim raptoru ile belge
lenen hallerde refakat eden kimseye gidip gel
me yol paraları ve Maliye ve Çalışma Bakan
lıklarınca tesbit olunacak esaslar dairesinde za
ruri masrafların önlenmesi; 

F) işlerini yaptıkları sırada, iş yerinde hu
sule gelen ve yine yapılan işin mahiyetinden 
doğan bir kaza neticesinde, bedenî veya ruhî 
bir arızaya uğrıyanlardan, yurt içinde tedavisi 
'kabil olmayıp, ancak yabancı bir memlekette 
kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olup da 
mesleğinde uğra'dığı iş göremezlik derecesinin 
azalabileceği uzman tabiplerden kurulan tam 
teşekküllü Ibir hastane sağlık kurulu raporu ile 
te'sflbit edilen sigortalıların yabancı memleketle
re gidip gelme yol paralariyle, o yerdeki ika
met ve tedavi masraflarının ödenmesi; 

Ancak tam teşekküllü sağlık kurulunca ve
rilecek raporun bu arıza veya hastalığın müte
hassıs iki profesör ile işçi Sigortaları Kurumun
dan tâyin edilecek bir mütehassıs hekimden te
şekkül edecek olan kuru] tarafından tasdik edil
mesi şarttır; 

(T) Cenaze için harcanacak paralar karşılı
ğı; 

H) Sigortalının hak sahiplerine bağlana
cak gelirler; 

I) Analık halinde sigortalı kadına ve si
gortalı olmıyan karısının analığı halinde sigor
talı olan erkeğe verilecek ödenekler. 

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

Madde 5. — Bu kanuna konu olan sigorta
ların gerektirdiği yardım, ödenek ve gelirlerle 
her türlü idare giderlerini karşılamak üzere işçi 
Sigortaları idaresince bu kanun hükümlerine 
göre primler alınır. 

Bu primleri vermekle yalnız iş veren ödev
lidir. 

Alınacak primlerin hesa'bmda sigortalılara 
ödenen ücretlerin aylık tutarları esas olarak 
alınır. 
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Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri ve 

her çeşit primlerle pahalılık zamları gibi yalnız 
ücret mahiyetindeki her türlü paralar ücretin 
aylık tutarına dâhildir. 

Ancak günlük, haftalık veya aylık olarak 
muayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da ko-

j misyon ücreti, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız 
servis mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen za
man ve miktar üzerinden ücret alanların prim 
ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak gün
lük kazançları, 7 nci madde hükmü saklı kal
mak şartiyle, Balkanlar Kurulu karariyle belli 
edilir. 

Bu ıgibi sigortalılar için, 5417 sayılı ihtiyar
lık Sigortası ve 5502 sayılı Hastalık ve Analık 
Sigortası kanunları gereğince alınacak primler
le bunlara verilecek ödeneklerin hesabında da, 
yukarıki fıkrada yazılı Bakanlar Kurulu kara
rında belirtilen miktarlar esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kalbul edenler... Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük ka
zanç, sigortalının kazadan veya meslek hasta
lığının anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç 
ay önceye raslıyan takvim ayı içinde «İde et
tiği ve prime esas tutulan aylık kazanç topla
mının 26 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
zarfında her hangi bir sebeple kısmen çalışma
mış olan sigortalıların ödenekleri o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanıl1. 

iş kazasının vukuundan veya meslek hastalı
ğının anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç 
ay önceye raslıyan takvim ayları içnde hiç ça
lışmamış olan sigortalıların günlük kazançları
nın hesabında, aynı iş yerinde bundan evvel 
çalıştıkları son ay esas tutulur ve günlük ka
zanç yukarki fıkralara göre hesaplanır. 

Sigortalı, o iş yerine yeni girmiş ise aynı 
veya benzeri iş yerinde aynı sınıftan bir işçinin 
yukarki şekillerde bulunacak günlük kazancı 
esaa olarak alınır. 

Yıllık kazanç yukarki esaslar dâhilinde he
saplanacak günlük kazancın 300 katıdır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulan günlük kazançların en çok haddi 
20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların 
günlük kazançları 20 lira sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil-
mişth'. 

Madde 9. — Sağlık yardımı, iş kazasına uğ-
rıyan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın iyileşmesine kadar sürer. İyileştikten son
ra bakımla iş görebilirliğinin artabileceği hekim 
tarafından ileri sürülen sigortalı için sağlık yar
dımı uzatılır ve sigortalı, işçi Sigortaları Ku
rumu hekimlerince lüzum gösterildiği takdirde 
bu kurumun nekahet evlerinde dinlendirilir. 

Bu yardımlar kazanın olduğu veya meslek 
hastalığının İşçi Sigortaları Kurumunca tedavi
ye alındığı tarihten başlar ve en çok 2 yıl için
de 15 ay fiilen devam eder. Ancak, meslek has
talığına tutulan sigortalı, İşçi Sigortaları Ku
rumunca tedaviye alınmadan evvel her hangi bir 
suretle iş yerinde yahut resmî sağlık müessese
lerinden birinde tedavi altına alınmış ise yar
dımlar bu tedavinin başladığı tarihten itibar 
edilerek belgelere dayanan masraflar ödenir. Şu 
kadar ki, 5502 sayılı Kanunun uygulandığı yer
lerde meslek hastalığı dışında kalan hastalıklar 
için iş yerleri hastanelerinin veya resmî sağlık 
müesseselerinin masrafları dahi îşçi Sigortaları 
Kurumunca ödenir. 

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

Madde 13. — iş kazası dolayısiyle geçici iş 
göremezliğe uğrıyan sigortalıya geçici iş göre
mezliğin 4 ncü gününden başlıyarak her gün 
için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük iş göremezlik ödeneği de 
verilir. Bu ödenekler kazanın olduğu tarihten 
itibaren 2 yıl içinde 15 ayı geçemez. 

Meslek hastalıkları dolayısiyle geçici iş gö
remezliğe uğrıyan sigortalıya her gün için ge-
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f cici iş: göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenekler 

sağlık yardımlarının başlangıç tarihinden iti
baren iki yıl içinde 15 ayı geçemez. 

Sağlık durumunun, gördüğü işte çalışmasına 
muvakkat bir müddet için mâni teşkil edeceği 
hekim raporiyle anlaşılan iyileşmiş sigortalı 
da aynı mühletler içinde geçici iş göremezlik 
ödeneğinden faydalanır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalının 6 
ncı ve 7 nci maddeler gereğince hesaplanacak 
günlük kazancının yarısıdır. Sigortalının geçim
leri kendisince sağlanan veya sağlanması hük
me bağlanmış bulunan karı veya koca yahut ço
cukları veyahut ana ve babası bulunuyorsa, ge
çici iş göremezlik ödeneği günlük kazancının 
üçte ikisine çıkarılır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan yahut işçi Sigortaları Kuru
munca kaplıca veya içmelerde tedavisi kabul 
edilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri 
verilir. Bu suretle baktırılan ve tedavi ettirilen 
sigortalının geçimlerini sağladığı kimseler bu
lunduğu takdirde bu ödenek sigortalının gün
lük kazancının yarısına çıkarılır. Ancak, sigor
talının tedavi edilmek üzere yatırıldığı yerde 
yemek verilmiyorsa geçici iş göremezlik ödene
ği beşinci fıkradaki esaslara göre hesaplanır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra ödenir. Doğruca Sigorta 
idaresinden alınmasında güçlük bulunursa işi 
veren veya vekili bu ödeneği işçi Sigortaları 
Kurumu hesabına verir. 

işçi Sigortaları Kurumu bu paraları her ay 
sonunda iş verene veya vekiline yahut göstere
ceği mutemedine öder. 

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

Madde 19. — Meslek hastalığı halinde yar
dım ve ödeneklerden faydalanmak için sigorta
lının çalıştığı iş yerinde meslek hastalığına tu
tulduğunun hekim raporiyle tesbit edilmesi ge
reklidir. 

Hastalık bu kanunun uygulandığı ve böyle 
bir hastalığa sebep olacak bir işten veya iş ye
rinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise, si
gortalının bu kanundan faydalanabilmesi için 
eski işinden veya iş yerinden ayrılmasiyle has
talığın meydana çıkması arasında bir yıldan 
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fazla bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 

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

Madde 20. — İş kazalariyle meslek hasta
lığı sonucu olan ölümlerde: 

A) Sigortalı erkeğin dul, karısına yeniden 
evleninceye kadar, 

B) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği 
tam iş göremez dın-umdaki kocasına herhangi 
bir şekilde yoksulluktan kurtuluncaya kadar 
yıllık kazancının % 30 u derecesinde bir yıllık 
gelir bağlanır. Bu gelire hak kazanmak için ev
lenmenin kazadan önce bağıtlanmış olması şart
tır. 

Ancak, ölüm zamanında boşanma ve ayrılma 
sebebiyle sigortalının karı veya kocasına bir na
faka vermesi mahkemece kararlaştırılmış ise bu 
nafaka gelir olarak verilir. Şu kadar ki, gelir 
olarak verilecek nafakanın % 30 unu geçemez. 

C) Sigortalının çocuklarından her birine 
yıllık kazancının % 15 i nispetinde yıllık gelir 
bağalnır. Bu gelir çocuklara 16 yaşına, tahsil
de iseler 19 yaşma kadar verilir. 

Sigortalının ölümiyle hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen ço
cuğa bağlanacak gelir nispeti % 25 e çıkarılır. 

Oalışamıyacak derecede sakat olan çocukla
rın gelirleri yukarda yazılı yaşlara vardıktan 
sonra da- kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğa 
da bu gelir verilir. 

D) Kazanın vukuundan veya meslek has
talığının anlaşılmasından önce sigortalı tarafın
dan evlât edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi 
düzeltilmiş veya sigortalının babalığı hüküm al
tına alınmış olan çocuklar da bu haklardan fay
dalanır. 

Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda 
çocuğun babasının belli olması şart değildir. 

E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşı
lığı olarak ailesine toptan 75 lira ödenir. Cena
ze sigortalının ailesi fertleri tarafından kaldın 1-
mayıp başkası tarafından kaldırıldığı takdirde 
belgelere dayanan ve 75 lirayı geçmiyen mas
raflar bu kimselere ödenir.. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 
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Madde 22. — Hak sahibi olan kimselere bağ

lanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık 
kazancının % 60 mı geçemez. Bu haddin aşılma
ması için gerekirse hak sahibi olan kimselerin 
gelirlerinden aralarındaki nispet gözetilerek in
dirmeler yapılır. 

Hak sahibi olan kimselerden birinin gelir 
hakkı düşerse öbürlerinin gelirleri bu hesaba 
göre artırılır. 

Gelirleri sermaye halinde ödenen hak sahip
leri ikinci fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

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

Madde 28. — Sigortalının tekrar bir iş ka
zasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığı
na tutulması halinde meydana gelen arızaların 
bütünü göz önüne alınarak kendisine maluliyeti 
mucip ilk kaza veya meslek hastalığı zamanın
daki kazancı üzerinden gelir bağlanır. Eğer si
gortalının son uğradığı kaza veya meslek hasta
lığı sırasındaki günlük kazancı evvelki kazan
cından yüksek ise bu kazanç üzerinden daimî iş 
göremzlik geliri hesaplanır. 

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

Madde 32. — Analık Sigortası haklarından 
faydalanmak için : 

A) Sigortalı kadının veya karısı için ana
lık yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin 
doğumdan önceki bir yıl içinde îş Kanununun 
uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde en az 
160 gün çalışmış bulunması ve bunun da çalış
tığı iş yerlerince İDelgelenmesi; 

B) Gebelik yardım ve ödeneğinden fayda
lanacak olanlar tarafından gebeliğin doğumdan 
önce hekim raporu veya diplomalı ebe belgesiy
le İşçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi; 

C) Doğum yardım ve ödeneklerinden fay
dalanmak için doğumun 50 gün içinde îşçi Si
gortaları Kurumuna haber verilmesi; 

D) Sigortalı erkeğin doğumdan önce, Türk 
Medeni Kanunu gereğince doğum yapan kadın
la evli bulunması; 

Şarttır. 
Doğumun sü'butu ancak hekim raporu veya 

diplomalı elbeden alınacak belge ile veyahut nü
fus tezkeresi örneğiyle belgelenir. 
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(A) fıkrasındaki sürenin hesabırida sigorta

lının çalışma dönemine raslıyan resmî tatil gün-
leriyle ücretli izin ve iş kazası, meslek hastalığı 
sebebiyle geçici iş göremezlik süreleri çalışma 
günlerinden sayılır. 

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

Madde 35. — Sigortalının bağışlanmaz bir 
kusuru yüzünden olan kazalarda veya meslek 
hastalıklarında 4 ncü maddenin (B, G) fıkra-

- larında yazılı para yardımları bu kusurun de
recesine göre işçi Sigortaları Kurumunca eksil-
tilebilir. 

Tehlikeli olduğu bilinen veya her hangi bir 
emre veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç
bir gereği veya faydası bulunmıyan bir işi elin
de olarak sigortalının yapması veya yapılması 
gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağış-
lanmazlığma esas tutulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Kaza veya meslek hastalığı, 
iş veren veya vekilinin kastı veya îş Kanununun 
işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hü
kümlerine aykırı hareketinden yahut diğer suç 
sayılır fiilinden veyahut sigortalının iş yerine 
ait işler dışında çalıştırılması yüzünden olmuş 
ise, îşçi Sigortaları Kurumunun sigortalıya ve
ya hak sahibi kimselere bu kanun gereğince 
sağladığı ve ilerde sağlamaya medbur olduğu 
menfaatlerden mütevellit her türlü zararlarını 
tazmin etmek iş veren veya vekiline düşer. 

Kaza veya meslek hastalığı; istihdam edilen 
diğer bir şahsın ihmal veya kusuru ile meydana 
gelmiş ise, sigortalının 'bütün haklarını îşçi Si
gortaları Kurumu vermekle beraber Borçlar Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince îşçi Sigorta
ları Kurumu veya sigortalı yahut hak saihibi 
olan kimseler, her türlü zararlarını iş veren ve
ya vekilinden arıyabilirler. 

Kazaya veya meslek hastalığına sebep olan 
üçüncü kişiler de her türlü kasıt ve kusurların
dan sorumludurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Madde 38. — îşçi Sigortaları Kurumunun 

5 nci madde gereğince iş verenlerden alacağı 
primler, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarına ve her iş yerinin kaza ve meslek hastalığı 
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına ve 
derecesine göre değişir. Analık primlerinin he
sabında böyle bir fark aranmaz. 

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

Madde 43. — Hangi mesleklerin hangi tehlike 
sınıf, ve derecelerine girdiği ve bunlardan herbiri 
için îşçi Sigortaları Kurumunca ne miktarda 
prim alınacağı hakkında hazırlanacak prim tari
fesi ilgili bakanlıkların düşünceleri sorulduktan 
sonra analık prim tarifesiyle birlikte Çalışma Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 
onama karariyle yürürlüğe girer. 

Prim hadleri, hesap yılı içinde her sınıf ve 
derecede olabilecek kaza ve meslek hastalıkların
dan dolayı bağlanacak gelirler için gereken tesis 
sermayeleri toplamı ile îşçi Sigortaları Kurumu
na bu kanuna göre yüklenen başka görevler ve 
kurumun her türlü giderleri göz önünde tutu
larak hesaplanır. 

Prim tarifeleri her beş yılda bir, gerekli gö* 
rülürse daha önce değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 44. — îş veren veya iş veren vekili 
iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücret
leri gösterir ve örneği îşçi Sigortaları Kurumun
ca hazırlanacak aylık bordroları en geç ertesi 
ayın sonuna kadar îşçi Sigortaları Kurumuna 
vermeye mecburdur. 

Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyit eder mahiyette görül
mezse işçi sigortaları kurumu günlük kazançlar 
toplamını uygun göreceği yol ve usullere göre 
ölçümler. 

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

Madde 47. — îş veren veya vekili her ay 
sigortalılara ödedikleri ücretler toplamı üzerin
den iş yerinin tehlike sın.rf ve derecesi için kabul 

— 25 — 



B : 57 1.3 
edilmiş bulunan prim nispetine göre hesaplıya-
cakları iş kazası ve meslek hastalıkları primle-
riyle aynı ücretler üzerinden hesap ve tesbit ede
cekleri analık sigortası primlerini en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortalan Kurumuna 
ödemeye mecburdurlar. 

Primleri zamanında îşçi Sigortalan Kuru
muna ödemiyen, iş veren veya vekiline keyfiyet 
bir yazı ile bildirilir ve primler % 10 artırılarak 
alınır. Geçmiş günler için aynca normal faiz 
alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun 
muştur. 

Madde 49. — Devlet, il, belediyelef ve Dev
let ekonomi kurumları ile ilgili her türlü yapı 
veya yol inşaat veya onarımı işlerini üzerine alan
larla bunların iş yerlerinin adresleri ilgili ma
kamlar ve iş alanlar tarafımdan işçi Sigortaları 
Kurumuna bildirilir. Bu işlere karşılık gösteri
len her türlü teminat îşçi Sigortaları Kurumuna 
borçları kalmadığı anlaşılmadıkça geri verilmez. 
ödenmemiş sigorta primleri bu teminattan kesile
rek işçi Sigortaları Kurumuna yatırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Madde 51. — işçi Sigortaları Kurumu tara
fından 47 nci maddenin son fıkrası hükmüne 
uyularak iş veren veya vekiline yapılan tebligat 
üzerine prim borçları ödenmediği takdirde ku
rumca tanzim edilen ve iş verenin prim borcu 
miktarını gösteren belgeler, resmî dairelerin usu
lüne göre verdikleri vesikalar1 hükmünde olup 
icra ve iflâs dairelerince bunların tâbi oldukları 
hükümlere göre muamele yapılır. 

iş veren veya vekili bu kanunun 42 nci mad
desi gereğince iş yerinin tehlike sınıf ve derece
sine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu Bakan
lığın vereceği kesin karar üzerine Panıştaya mü
racaat ettiği takdirde icra ve iflâs Kanununun 
72 nci maddesinde yazılı bir senelik süre Danış
tay kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. 

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

Madde 59. — 29 neu maddenin (B) fıkrası 
hükmünden faydalanabilmesi için sigortalı ka-
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dmın işçi Sigortaları Kurumuna çocuk düşür
düğünü on gün içinde hekim raporu veya dip
lomalı ebe belgesiyle haber vermesi ve 32 nci 
maddenin (A) bendinde yazılı hizmet süresini 
doldurması şarttı]*. 

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

Madde 60. — Kaza haber verme kâğıdına 
ekli hekim rayoruna göre bildirilen olayın bu 
kanuna göre iş kazası sayılıp sayılmıyacağı 
hakkında bir karara varılabilmesi için gerekir
se işçi Sigortaları Kurumu tarafından soruş
turma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda ha
ber verme kâğıdında yazılı hususların hakikata 
uymadığı anlaşılırsa işçi Sigortaları Kurumun
ca bu vaka için yapılmış bulunan bütün mas
raflar iş verenden alınır ve iş veren ile diğer 
ilgililer hakkında genel hükümler gereğince ay
rıca kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

Madde 73. — Sonradan herhangi bir sebep
le iş Kanununun uygulama alanı dışına çıkarı
lan bir iş yerinde, işlemeye büsbütün son veril
medikçe işte kalanlar için sigorta hükümleri 
ertesi hesap yılı başına kadar sürer. 

idari bir hata dolayısiyle yetkili teşkilâtça 
iş Kanunu kapsamına alman iş yerleri hakkın
da birinci fıkra hükmü uygulanamıyacağı gibi 
iş verenlerden tahsil edilmiş bulunan primler 
geri verilir. Bu gibi iş yerlerinde çalışan kim
selere işçi Sigortaları Kanununca iş kazası, 
meslek hastalığı veya analık halleri dolayısiyle 
herhangi bir yardımda bulunulmakta ise yar
dım ve ödemeler durdurulur. Şu kadar ki, ev
velce sağlanan menfaatlere ait giderler ilgili
lerden istirdat olunmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktfur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. ' 

Madde 84. — i ş Kanunu kapsamına girecek 
nitelikte olmakla beraber anılan Kanunun 2 
nci maddesinin (F) bendi gereğince iş yerini 
ilgili çalışma teşkilâtına haber vermiyen iş ve
renlerin iş yerlerinde vukuagelen iş kazası, 
meslek hastalığı ve analik halleri için ilgili işçi 
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veya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve 
ödenekleri aynen kanun kapsamında bulunan 
iş yerlerinde olduğu gibi İşçi Sigirtaları Kuru
munca sağlanır. 

Ancak, bu gibiler hakkında yapılan ve iler
de yapılması gerekli bulunan her türlü gider
lerin tutarı ile gelir bağlandığı takdirde bu ge
lirlere ait tesis sermayelerinin tutarı iş veren
den alınır. 

BAŞKAN — Söz istyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul olundu. 
Birinci maddenin tümünü oyunuza sunuyo

rum. Birinci maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Birinci maddenin tümü kabul olundu. 

İKİNCİ MADDE — 4772 sayılı Kanunun 
geçici maddesinde yazılı derecelendirme işi hak
kındaki 6 yıllık mühlet 10 yıla çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul olun
du. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 4772 sayılı Kanunun 
45, 46, 48, 55, 58 ve 61 nci maddeleri kaldırıl
mıştır : 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — İşçi Sigortaları 
Kurumu, Çalışma Bakanlığınca onanacak genel 
şartlar dâhilinde îş Kanununa tâbi olmıyan iş
lerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu ola
rak bu kanuna tâbi tutulmaları için iş veren
lerle, işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna ben
zer teşekkülleriyle yahut işçi ve iş veren sendi
kaları ile sözleşmeler yapabilir. 

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

BEŞİNCİ MADDE — Sigortalının İşçi Si
gortaları Kurumuna müracaatı yahut Kurumun 
ıttılaı üzerine, kurum tarafından yazı ile yapıla
cak bir hafta süreli ihtara rağmen 32 nci mad
denin (A) bendinde yazılı çalışma belgesini 
sigortalıya vermiyen veya 56 nci madde gere
ğince iş kazasını yahut 57 nci maddenin dör
düncü fıkrası gereğince meslek hastalığını vak
tinde Kuruma ihbar etmiyen iş veren veya iş 
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veren vekili hakkında 100 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

44 ncü maddede yazılı bordroları da kanunun 
tâyin ettiği mühlet içinde' Kurumca yapılaeak 
yazılı ihtara rağmen bir ay içinde Kuruma tevdi 
etmiyen yahut 78 nci maddede yazılı defterleri 
tutmıyan iş veren veya iş veren vekili hakkında 
da aynı ceza hümolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce vukubulan iş kazası 
veya meslek hastalığı veyahut analık halleri ile 
ilgili sigorta hakları hakkında 4772 sayılı Ka
nunun eski hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun 
44 ncü maddesi gereğince 1950 yılı için îşçi Si
gortaları Kurumunca geçici olarak salınan veya 
alman iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ana
lık sigortası primleri iş yerlerinde bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş bulunan 
ücretler toplamına göre tesbit olunacak kesin 
primlerle mahsup edilir. Bu suretle hesaplanan 
kesin prim tutarı ödenmiş bulunan geçici prim 
toplamından az olursa fazlası iş veren veya veki
line geri verilir, çok olursa eksiği iş veren veya 
vekiline ödetilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul . edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunun, 4772 sa
yılı Kanunun 5, 7, 44, 47 ve 84 ncü maddelerini 
değiştiren hükümleri 1 . I I I . 1950 tarihinde, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
du. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler „ Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Açık oya sunulan 5, 6, 7 ve 8 nci tasarılara 

oy vermiyen var mı?. Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

21. —• Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair 
olan 4677 sayıh Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
f1/689) [1] 

BAŞKAN —• Bayındırlık Bakam, buyurun, 
sö^ sizin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Efendim, gündemin birinci de
fa görüşülecek işleri arasında, Atatürk Anıt -
Kabir inşasına dair olan Kanun tasarısı var
dır. Bu tasarının öncelikle müzakeresini rica 
ederim. 

BAŞKAN —• Önerge de vardır. Okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 21 nci maddede yazılı Atatürk Anıt -
Kabir inşasına dair Kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
izmir Milletvekili 

Şevket Adalan 

B. K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKALIN 
(Kastamonu) —• Mazbatada ivedilik talebi de 
vardır. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. önerge kabul olunmuştur. 

Yani tasarının önceliği kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
MlTAT AYDIN (Aydın) -~ Efendim, Anıt -

Kabir Büyük Şefimize karşı Türk Milletinin 
nişanei şükranı olarak yaptırdığı bir türbeden 
ibarettir. Hükümet bunun üzerinde hakikaten 
esaslı olarak çalışmış, beynelmilel bir müsabaka 
açmış ve dünyanın tanınmış murakıplarını ge
tirmiş, tetkikat yaptırmış ve bir tanesini ka
bul etmiştir. 

Şayanı şükrandır ki bugünkü proje de bir 
Türk Mühendis mimarının eseridir. 

Bu proje kabul edildikten sonra tatbik edi
lirken yanlış tatbik edilmiştir. B. M. Meclisinin 

[1] 188 sayûı basmayazı tutanağın sonunda-
dvr, 
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bir kararı vardır ki, o da bu anıt kabirin önün
den geçecek olan mektepler, bilhassa askerî 
mekteplerin merasim yapmaları temindir. Pro
je tersine tatbik edilmekle bu hususiyetini kay
betmiştir. Halen tadil edilecek vaziyet vardır. 
Sayın Bakanın bu hususu tetkik buyurmaları
nı bilhassa rica ederim. Bu münasebetle yeni ya
pılmakta olan Meclis binasında da aynı vaziyet 
olduğunu arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, milyonlar sarfedilerek meydana 
getirilmekte olan bu koca binanın methali yok
tur. 

Sayın Bakanın bu ciheti de tetkik ettirmesi
ni rica ediyorum. Hattâ Meclis içinde birçok 
mühendis arkadaşlar vardır, bunları da tetkik 
edebilir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
LAN (izmir) — Tetkik ettiririm efendim. 

BAŞKAN — Bakan tetkik ettireceğini söy
lüyor efendim. 

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

Efendim, mazbatada ivedilik teklifi vardır. 
Bu teklifi oyunuza sunuyorum, ivedilikle görü
şülmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair olan 4677 
sayılı Kanuna ek Kanun 

• MADDE 1. — Atatürk Anıt - Kabri inşası 
için 22 . XI . 1944 tarihli ve 4677 sayılı Kanun
la verilmişi olan (10) milyon liralık gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi (24) 
milyon ve yıllık ödeme miktarı da (4) milyon li
raya çıkarılmıştır. 

Faizleriyle birlikte (14) milyon lirayı geç
memek üzere yeniden bono çıkarmaya Maliye 
•Bakanı mezundur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bayındırlık ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

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

- 2 8 -



B : 57 1.3 
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

9, 10, 11, 12, 13, 14 ncü tasarılara oy vermiyen 
var mı Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

22. — İşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasa
rısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/712) [1] 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Sigortaya ait muhtelif ka
nunlar kabul buyurdunuz. Bu kanunların tat
bikatı için, teşkilâtta bâzı değişikliklere ait ta
sarıyı huzurunuza sunuyoruz. Bu tasarının Ön
celikle ve ivedilikle müzakeresini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 22 nci maddsinde yazılı İşçi Si

gortaları Kanununun bâzı maddelerinin deiğş-
tirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Çalışma Bakanı 

Reşat Şemsettin Sirer 

BAŞKAN — Önceliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka-
ul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini de oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad

deler eklenmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 4792 sayılı Kanunun 
3. 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 ve 20 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Genel Müdürlük kuruluşu ge-

[1] 204 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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j nel müdürle iki yardımcısından ve merkez ku

ruluşu ile şube, acentalık ve sağlık müessesele
rinden terekküp eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel müdür, Kurumun bütün 
işlerini yönetim kurulunun gözetimi altında ilgi-

I li kanunlar hükümlerine göre yürütür ve mah
kemelerle adalet ve idare makamlarına ve ger
çek ve tüzel kişilere karşı kurumu temsil eder. 

Genel müdür yardımcıları merkez ve bölge
lerde, şube veya acentalık müdürleri kendileri
ne verilecek yetki nispetinde genel müdürlüğün 
kanuni mümessili olup mahkemelerle adalet ve 
idare makamlarına karşı kurumu doğrudan doğ
ruya temsil edebilirler. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 8. — Kurumun yetkili memurları ta
rafından İşçi Sigortaları ile ilgili işlerin yürü
tülmesinde İş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kurumun memurları her hangi bir iş yerinin 
İş Kanununa tâbi tutulması gerektiğini yahut iş 

I yerlerinde, İş Kanununun işçilerin sağlığım ko
ruma ve iş emniyetine taallûk eden hükümlerine 
aykırı halleri görülürse o iş yerinin durumu usu-

I lünce inceliyerek tesbit etmeye ve ilgili merci
lere bildirmeye yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Yönetim kurulu bir başkan 
ve tabiî üye olan genel müdürle birlikte sekiz 
üyeden teşekkül eder. Başkan ile iki üye Çalış
ma Bakanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 
İşçi ve iş verenleri temsil edecek ikişer üye ge
nel kurula gelmiş olan işçiler ve iş verenler ta
rafından kendi aralarından seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek başkan ve üye
lerden birinin iş hekimliği, diğerlerinden her bi
rinin sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi 
konularından birinde yetkili kimseler olmaları 
şarttır. Başkan ve üyelerin görev süreleri üç 

I yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri tek,* 
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rar seçilebilir. Başkanın bulunmadığı hallerde 
geçici başkan üyeler arasından seçilir. 

Yönetim kurulu en az 6 kişi ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çokluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf tercih olunur. 

Genel müdürün bulunmadığı zamanlarda 
yardımcılarından birisi kurul toplantılarına iş

tirak eder. 
- Yönetim kurulu en az.haftada bir toplanır, 

bir ayda mazeretsiz olarak iki defadan fazla 
toplantılara katılmıyan üyelerin ücretlerinden 
yönetim kurulu karariyle kesinti yapılır. 

BAŞKAN-— Bu madde hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum...» 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin, ikinci fıkrasının, birinci 

satırında (Hükümetçe tâyin edilecek) ibaresi 
yerine (aralarından seçilecek) ibaresinin konma
sını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

A. Arı Sabri Koçer 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULfr 
Si ORAL (Denizli) — S a y ı n arkadaşlarım, bu 
iki arkadaş, komisyonda da, başkanın araların
dan seçilmesi teklifini ileri sürdüler. Komisyon, 
iki muhalif reye karşı ekseriyetle Hükümetin 
teklifini yerinde buldu. Çünkü; evvelce 7 kişi
den mürekkepti, bir işçi mümessili ile bir de iş 
veren mümessili vardı. Bu, sefer'birer daha ilâ
ve edilmek suretiyle işçi ve iş verenlerin mü
messilleri 4 oldu. Bütün Devlet mümessil ku
rumlarında başkan, Devletçilik nazariyesine gö
re ve Devletin murakabe ve nezaretini haklı 
olarak yapabilmesi için üyelerden seçilmek su
retiyle değil, Hükümet tarafından tâyini usulü 
kabul edilmiştir. Burada da bu iki ilâveye kar
şı hakkı tâyin, Hükümete bırakılmıştır ve mad
de böyle mütevazin bir şekilde gelmiştir, öner
genin reddini ve maddenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

ALI RIZA ARI (istanbul) — Sayın arka
daşlar, eski kanunda esasen bu kurumun baş
kanı kendi aralarından seçilmekte ve her geçen 
gün bir az daha, bilhassa sigorta kurumları 
kendi muhtariyetlerine sahip olabilmek için, bu 
yola gitmektedirler. Belki de ,gelecek seneler 
diğer kurumlar da başkanlarını kendi araların
dan seçmek esasını kabul edeceklerdir. Bugünün 
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inkişaf eden yeni sistem ve rejimi de bunu ica-
bettirmektedir. Bu itibarla daha mükemmel bir 
kanun yaptığımıza göre, başkanlığın, Bakanlık 
yani Hükümet tarafından seçilip mesuliyetin 
bakanlığa ait olması yerine, doğrudan doğruya 
kendi içlerinden seçecekleri arkadaşa bırakıl
ması daha yerinde olacaktır. Kaldı ki bu teşek
kül iş verenle işçi tarafından sermayesi ödenen, 
tabiî Devlet hissesi de büyüktür, Devlet fabri
kaları buraya bir irat temin etmektedirler. An
cak zamanla, kendi kabul ettiğimiz programın 
icaplarına ve esaslarına göre Devletçiliğin kıs
men tadiliyle teşebbüslerin hususi ellere doğru 
gideceği noktasından, yaptığımız teklif veçhile 
başkanlarını kendilerinin seçmesine bırakmanın 
daha doğru olacağı kanaatindeyim. Kabulü
nü. rica ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Sivas) — Çocuk, hayatının bir devre
sinde anasının elinden tutarak büyüyecek ve 
ondan sonra müstakillen yürüyecektir, inşallah 
bu kurumumuzun da o günleri gelecektir. Ama 
daha bir müddet Devletin onun elinden tutma
sı lâzımdır. Bu sebeple AH Rıza Arı ve Sabri Ko
çer arkadaşlarımın bir parça imhal buyurmala
rını rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Kararı Heyeti 
Muhtereme versin. 

(Ali Rıza Arı ve Sabri Koçer'in önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi dikkte alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Yönetim kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır : 

A) Kurumun genel müdürlükçe hazırlana
cak yıllık yönetim giderleri bütçesiyle memur 
ve hizmetliler kadrolarını inceleyip tesbit ederek 
Çalışma Bakanlığının tasvibine sunmak; 

B) Genel Müdürlüğün teklifi ile yönetim 
giderleri bütçesinin bölümleri içinde uygun gör
düğü aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki 
ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun 
gördüklerini Çalışma Bakanlığının tasvibine 
sunmak; 

C) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırlanan 
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bilançosunu ve yapılan işler raporunu inceleyip . 
mütalâasiyle birlikte genel kurula verilmek üzere 
Çalîşma Bakanlığına sunmak; 

Ç) Memleketin gerekli yerlerinde tşçi Si
gortaları Kurumu şube veya acentalıklarmm 
yahut sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin 
kurulmasına yahut kaldırılmasına karar ver
mek; 

D) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri, inceleyerek Çalışma Bakanlı
ğının tasvibine sunmak; 

E) Kurum veya şubeleri veya acentalıkları 
yahut sağlık müesseseleri adına imza yetkisinin 
kimlere verileceğini tâyin etmek; 

P ) İşçi Sigortaları Kurumu adına gayri
menkul mal edinilmesi ve bu malların idare edil
mesi hakkında kararlar vermek; 

G) Kurumca (10 000) liradan fazla yapı
lacak aJkitleri inceleyip onamak; 

H) Kurum için fayda görülen hallerde, 
dâva ve icra kovuşturmalarından sarfı nazar 
veya feragat etmek ve bunlara ait mebaliğin ter
kini hususunda karar vermek ve kurumun leh 
ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh ve tahkim 
yolu ile halletmek; 

1): Kurumun memur ve hizmetlilerinden 
olağanüstü mesaileri görülenlere her yıl için iki 
aylık ücretleri tutarını geçmemek ve kurumun 
yönetim giderlerinden; ödenmek üzere ikramiye 
verilmesi hakkında Genel Müdürlükçe yapılan 
teklifi inceleyip karar vermek; 

J ) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerini inceleyip tasdik etmek. 

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

Madde 13. — Genel Kurul, her yıl en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Çalışma Bakanının 
çağırışı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli 
görürse kurulu olağanüstü toplantılara da çağı
rabilir Toplantı için yeter sayı, tam üye sayısı
nın salt çokluğudur. 

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

Madde 14. — Genel Kurulun görevleri şun- . 
lardır : 

A) Kurumun bilanço ve yapılan işler ra- i 
oru ile denetçiler taratından işlemlerin ve he- 1 
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sapların denetlenmesi sonuçlarını gösteren rapor
lar üzerine karar vermek, (Bilançonun veya yapı
lan işler raporunun Genel Kurulca onanmasiyle 
ilgililer ibra edilmiş olurlar.); 

B) İşçi Sigortaları konularında kendiliğin
den düşünce ve dileklerini bildirmek veya Çalış
ma Bakanlığının istemi üzerine istişari mahiyette 
kararlar vermek. -

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

Madde 16. — Denetçiler, İşçi Sigortalan Ku
rumunca yürütülmüş olan işler ve hesaplar üze
rinde her ay yapacakları denetlemelerin sonuç
larını gösterir raporların ondan sonraki ayın 15 
ine kadar ve bu aylık raporlardan başkaca bir 
yıllık denetlemelerin sonuçlarını Genel Kurula 
bildirmek üzere hazırlıyacakları genel raporla
rını da her yıl Mayıs ayı içinde Çalınma Bakan
lığına sunarlar. 

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

Madde 17. — Kurum memurları ile yöne
tim kurulu başkan ve üyelerinin aylıkları hak
kında 3659 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Genel Müdüre, 5Ö27 sayılı Temsil ödeneği Ka
nunu gereğince temsil ödeneği verilir. Kurumun 
memurları 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (E) bendi 
ile tanınan (prim) haklarından faydalanır, Yö
netim kurulu üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tâbi daire ve müesseselerde çalışan me
murlara üzerlerinde 3460 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin son fıkrasında yazılı ek görevlerden 
biri bulunmamak şartiyle ayda 100 lirayı geçme
mek üzere bir ücret verilebilir. 

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

Madde 20. — İşçi Sigortalan Kurumu her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçaları aşağıda 
yazılı! şekillerde işletebilir : 

A) Millî Bankalara yatırmak; 
B) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere yatırmak; 
C) Gayrimenkullere yatırmak. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Birinci maddenin tümünü yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÎKlNCl MADDE — işçi Sigortaları Kuru
munun hekimleri veya sağlık kurulları tarafın 
dan ilgili Sigorta kanunlarının tatbiki dolayısiyle 
sigortalılara verilen raporlar resmî mahiyetinde
dir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

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

23. —• Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma 
Programı) çevresi dâhilinde elde edilecek yar
dımların Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal 
şekline ilişkin Kanım tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/680) [11 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle görüşül
mesi hakkında Bütçe Komisyonunun bir teklifi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 23 

ncü maddesinde yazılı kanun tasarısının ivedi
likle ve yeğlikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle görüşül
mesine dair olan bu önergeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 202 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde

lere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

Önergede tasarının ivedilikle görüşülmesi de 
teklif edilmektedir. Teklifi kabul edenler ... 
Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınması Programı) 
çevresi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe v.3 Hazine hesaplarına intikal şekline 

ilişik Kanun 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
« Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi » ve 
5253 sayılı Kanunla onanan « Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Ekonomik îş Birliği Anlaşması » ve bu Anlaş
malar çerçevesi dâhilinde 5436 sayılı Kanunla 
verilen yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve akde
dilecek diğer anlaşmalar gereğince dolar olarak 
Türkiye'ye yapılacak yardımların, karşılığı Türk 
liraları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın
da açılacak karşılık hesaplarına yatırılmıyacak 
olan kısımlariyle karşılığı Türk liraları ve bu 
kanunun ikinci maddesi hükmünce Hazine tara
fından sağlanacak adı geçen Bankanın karşılık 
hesaplarına yatırılması lâzımgelen kısımları Büt
çe ve Hazine hesaplarına aşağıdaki şekilde inti
kal ettirilir : 

a) Genel Bütçeye dâhil dairelerin karşılık
sız olrak veya karşılığı ikinci madde hükmün
ce temin edilerek kullandıkları yardımlar her 
malî yıl nihayetinde bütçeye gelir ve gider kay
dolunur. 

b) Katma ve özel bütçeli idarelerin karşı
lıksız olarak veya karşılığı ikinci madde hük
münce temin edilerek kullandıkları yardımlar 
her malî yıl nihaeytinde genel bütçeye bir ta
raftan gelir, diğer taraftan bu idarelere yar
dım olmak üzere gider ve kendi bütçelerine de 
gelir ve gider kaydolunur. 

c) Devlet Ekonomi kurumlarının karşılık
sız olarak veya karşılığı ikinci madde hükmün
ce temin edilerek kullandıkları yardımlar her 
malî yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraf-
dan gelir, diğer taraftan bu kurumların serma
yesine ilâve edilmek üzere gider kaydolunur. 

d) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsün!' 
karşılıksız olarak veya karşılığı ikinci mat 
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hükmünce temin edilerek kullandığı yardımlar 
her malî yü nihayetinde Genel Bütçeye gelir ve 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne yardım faslına gider kay
dolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul olundu. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı anlaş
malar gereğince karşılığı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına yatırılması gereken yardım
lardan, ayni maddenin a, b, c ve d fıkralarında 
yazılı daire ve kurumlarca kullanıldığı halde 
mukabili Türk lirası bu daire ve kurumlarca 
karşılanamıyan kısımlar Hazinece avans suretiy
le temin olunur. 

Bu avansların tasfiye tarzı ayrı bir kanunla 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede bahsi geçen 
anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Devlet
lerinden temin edilecek kredilerle gerek özel 
teşebbüsler, gerek Zirai Donatım Kurumu tara
fından getirilecek çiftçiye satılacak tarım alet 
ve makinelerinin ve tamir işlerinde kullanılan 
diğer maddelerin bedelleri tahsil edildikçe Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına tevdi edilir. 
Bu suretle gelir bütçesine gelir ve Maliye Bakan
lığı Bütçesine ödenek kaydedilerek Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası sermayesine ilâve edilir. 

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

bul olundu. 

MADDE 4. — Birinci maddede mezkûr an
laşmalar çerçevesi dâhilinde temin edilen yardım
larla bedeli mukabilinde satılmak üzere Devlet 
daireleri ve kurumları tarafından ithal edilen 
mallar için Amerikan İktisadi İşbirliği İdaresin
ce ödenek dolarların Türk lirası mukabilleri bu 
malların Türkiye'ye girmesini takibeden 15 gün 
içinde ithalâtçı daire ve kurumlar tarafından 
Hazine hesabı carisine yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası sattığı tiraj hakları mukabilinde tahsis 
ettiği Türk liralarını Hazine emrine amade tu
tar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul olundu. 

MADDE 6. — Birinci maddede zikri geçen 
anlaşmalar gereğince akdedilecek ödeme ve 
Takas anlaşmalarının icabttireceği ödemeler Ma
liye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası arasında 17 . V I . 1948 tarihinde 
akdedilen ve 5256 sayılı Kanunla onanan sözleş
meye göre yapılır ve Hazinenin bu suretle do
ğacak bircu mütaakıp yıl bütçelerine konula
cak ödeneklerle tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Birinci maddede zikredilen 
anlaşmalar gereğince temin edilen yardımlardan 
borç olarak tahakkuk eden miktarlar Devlet 
borcu kaydedilir. Bu borcun taksit ve faizleri 
her yıl Devlet Borçları Bütçesine konulacak 
ödeneklerle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul olundu. 

MADDE 8. — 5282 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
4 ncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
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24. — özel teşebbüsler tarafından yabancı I 

memleketlerden yapılacak uzun vadeli borçlan
malara kefalet edilmesi ve gerekli döviz izninin 
verileceği hakkında taahhüde girişilmesi huşu- > 
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesine dair \ 
Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu j 
(1/637) [1] 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsünün 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 24 

neü maddesinde yazılı kanun tasarısının ivedilik 
ve yeğlilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsünün 
tasarının öncelikle ve İvedilikle görüşülmesi hak
kındaki teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi Ka
bul edildi. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiy en
ler... Maddelere geçildi. j 

Önergede İvedilik teklifi de vardır. İvedilik
le konuşulmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilikle konuşulması kabul -edildi. 

Hazinece özel teşşebbüslere kefalet edilmesine 
ve döviz taahhüdünde bulunulmasına dair 

Kanun 

MADDE 1, — Yurdun kalkınması için fayda 
mülâhaza edilen endüstri, tarım, ulaştırma ve 
bayındırlık işleriyle turzmle doğrudan doğru
ya vevya dolayısiyle ilgili tesislerde ve istihsali 
çoğaltıcı veya ihracatı artırıcı mahiyette olan 
diğer işlerde kullanılmak üzere özel teşebbüs
ler tarafından yabancı memleketlerden yapıla- | 
cak uzun vadeli borçlanmalara, toplamı 300 I 
milyon lirayı geçmemek şartiyle, Bakanlar Ku
rulu karariyle teminat mukabilinde kefalet et
meye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmla söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

[1] 189 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler

de kullanılmak üzere yabancı mamleketlerden 
döviz veya tesisat olarak getirilen sermaye ge
lirlerinin veya teşebbüs mevcudunun kısmen 
veya tamamen harice transferini sağlamak üze
re gerekli döviz izninin verileceği hususunda 
Maliye Bakanlığı bu teşebbüslere karşı taah
hüde girebilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
On beşinci tasarıya oy vermiyen var mı efen

dim? 
On beşinci tasarıya oy verme muamelesi bit

miştir. 

25. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin şed
dine ve türbedarlıklarla birtakım unvanların 
men'i ve ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (1/682) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz istiyenlerin isimlerini okuyorum: 
Dr. Sadi Irmak, İbrahim Arvas, Gl. Vehbi 

Kocagüney. 
Buyurun Dr. Sadi Irmak. 
Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; bu kanundan ötürü duyduğum mem
nunluk ve şükranı ifade etmek istiyorum. 

Bu mevzu üzerinde ben de bir tasarı hazır
lamıştım. Fakat, Hükümetin tasarısının Meclise 
gelmesi üzerine takdimden feragat ettim. 

Bu tasarı ile, Türk büyüklerinin; büyük ec
dadımıza ait türbelerin lâyık olduğu tazimi 

[1] 177 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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görmeleri; Tekke ve Zaviyelerin şeddine dair 
olan kanuna asla bir tearuz teşkil etmez; bilâ
kis yetişmekte olan ve ebediyete kadar gidecek 
olan Türk nesillerin tarih şuurunu diri ve can
lı tutmak için birinci derecede bir tedbir ola
caktır, Hükümeti tebrik ve takdir ederim. 

iki ricada bulunmak istiyorum. 
Birisi; açılması ve şenlendirilmesi*mukarrer 

olan bu .ecdat büyüklerine ait olan mezarların 
objektif olarak tesbiti işinin salahiyetli bir il
mî heyete verilmesi, 

İkinci ricam; bir türbeye malik olmamakla 
beraber tarihimizde insanlığa büyük hizmetler 
ifâ etmiş olan büyük ecdadımızın mezarlarının 
payderpey imar edilmesi, ziyarete açılması, in
sana ferah verecek ve bizi hicaptan kurtaracak 
bir hale getirilmesi. 
İtiraf edelim ki arkadaşlar, insanlığa, türklüğe 
hizmet etmiş olan birçok büyüklerimizin şurada 
burada yatmakta, bir kısmının mezarları bile 
meçhul kalmaktadır, bir kısmının da malûm 
olsa bile tam eski tabirle icdiras halindedir. 
Bunları bütçemizin imkânları içerisinde müte
vazı, mermer temiz mezarlar haline getirme
sini Hükümetten bu vesile ile rica ediyorum. 

BAŞKAN — İbrahim Arvas. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, bu 

tasarıdan dolayı evvelâ hükümete teşekkürlerimi 
arzedeceğim. 

Bendeniz de ufak bir noktayı izah edeceğim. 
Bizim Güzel İstanbul'umuzun büyük türbelerin
den birisi olan ve İstanbul'un fethine gelen Şehit 
Hazreti Halid'in de türbesinin açılmasını rica 
ediyorum. 

İkincisi; Ankara'mızda Türk Büyüklerimiz
den Haeıbayram Veli türbesi vardır, Hacı Bay
ram'm şiirlerinin hepsi Türkçedir. O zaman 
Farsça devlette dahi rağbette idi. Mevlâna, Mes
nevisini Farsça yazarken Haeıbayram Veli Türk
çe terennüm etmiştir. Bunun da açılmasını rica 
ediyorum. 

Bu iki noktadan Bakanın nazarı dikkatini 
celbederim. 

BAŞKAN — Kocagüney buyurun. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlar, ben de bu tasarı dolayısiyla sa
yın Millî Eğitim Bakanına teşekkürle söze baş-
lıyacağım. Bursa; bu şirin şehre her gidişimde 
Sultan Murad'm, o Kosova kahramanı, ve şehi-
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dinin türbesinin önünden geçerken boynum bü
külür üzülürüm. İstanbul'a giderim Fatih'in, 
Gelibolu'ya gittiğim zaman Süleyman Paşanın 
Namık Kemal'in değil türbelerini ziyaret etmek, 
bahçelerinden dahi içeriye giremedim. Onların 
mezarım yalıyan havayı teneffüs etmek, oradan 
vatan aşkı almak kısmet olmuyor. Bunun gibi
ler çoktur, memleketimizin her tarafında vardır. 
Bizim Erzurumumuzda da bilhassa Selçuklarm 
dört büyük hakanı, gazileri, bayan ve bay şair
leri, hekimleri bilginleri yatıyor. Fakat hepsinin 
türbeleri, mezarları harabolmuştur, örümeeklen-
miştir, bakılmamıştır. 

Arkadaşlarım,, 25 yıldan beri, Atatürk'ün 
dershanesinden yetişmiş olan Türk gençliği, onun 
nurlu izinden yürümektedir. O, toprak parçası 
önünde, hurafeye sapacak durumu da çoktan 
kurtulmuştur. Hurafeye sapan tek tük kalmışsa 
bile, gençliğin verdiği nurla yenileniyor ve me
deniyet nuruna bürünüyor. O halde hurafe 
diye bir şey yoktur. Bu, çok hayırlı bir iş ola
caktır. Binaenaleyh sayın Bakandan dileğim; 
memleketin her tarafında bu gibi Türk bü
yükleri vardır. Bunları tetkik ederek bunların 
mezarları açılsın. Sayın Sadi İrmak'm buyur
dukları gibi, temizlensin, eyi bir hale konsun 
ve Türk gençliğinin ziyaretine açık bulundu
rulsun ve gençliğin, tarihimizin sayfalarını 
okuyarak ders almalarına fırsat versinler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar. b;r 
fıkra eklenmesini teklif ettiğimiz kanun bir 
inkişaf kanunudur. Onun için böylec bir fıkra 
eklenmesini teklif ederken, bunun kanunun ru
huna aykırı olmamasına fevkalâde itina ettik. 

Şu kanaatteyiz ki, türbelerin ve tekkelerin 
kapanmasını âmir olan kanun, hiçbir veçhile 
Türk büyüklerinin yüksek adlarının tebcilini 
ve yattıkları yerlerin ziyaretini menetmek kas
tiyle yapılmış bir kanun değildir. O kanun bi
zim büyük adamlarımızın mübarek medarlarını 
bir nevi hurafe kaynağı 'haline (getirmiş olan bir 
zihniyeti ortadan kaldırmak için çıkarılmış bir 
inkılâp kanunudur. Büyüklerimizin mezarlarına 

bakmak, onları tanzim etmek ve onları ziyarete aç
mak, gençlerimizi onların mefahiriyle meşbu 
bir balde yetiştirmek bizim terbiye vazifeleri-
mizdendir. Arzettiğim cihete fevkalâde itina 
ederek Türk büyüklerine ait olan ve yüksek san
at değeri, olan türbelerin açılması hakkında mü-
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saade rica ediyoruz. Büyüklerimizin mezarlarına 
bundan böyle daha büyük bir itina ile bakacağız 
onları imar edeceğiz, tanzim edeceğiz, temiz tuta
cağız. Çocuklarımızı da bilhassa o mübarek me
zarlara götürerek, onları ziyaretlerini temin 
ederek, cet] erinin meziyet ve mefkurelerini al
malarını temine çalışacağız. Arkadaşlarımın di
ğer temennilerini dikkatle göz önünde bulundu
racağım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

ivedilik teklifi var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 25 nci maddesinin ivedilikle gö

rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Tahsin Banguoğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve tür
bedarlıklarla birtakım unvanların meni ve ilga
sına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekke ve zaviyelerle turnele
rin şeddine ve türbedarlıklarla birtakım unvan
ların meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Türbelerden Türk Ibüyüklerine ait olanlarla 
büyük sanat değeri bulunanlar Millî Eğitim 
Bakanlığınca umuma açılabilir. Buralara bakım 
için gerekli memur ve hizmetliler tâyin edilir. 
Açılacak türbelerin listesi Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca tas
vip olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Hulusi Oral. 
HULÛSl ORAL (Denizli) — Saym arkadaş

larım; büyük inkılâp kanunlarından birisinin 
bugünün icaplarına göre değiştirilmesini tazam-
mun eden 'bir fıkra ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bu, bir inkılâp kanunu, bir inkılâp madde
sidir, (bu kanunun numarası 677 dir ve üç mad
deden ibarettir. 

Biliyorsunuz, bu kanun, istismar vasıtası 
'olarak millî ahlâkı fesada uğratan ve şimdiye 
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kadar Büyük Türk imparatorluğunu, küsufa 
uğratacak kadar zedeliyen, tekke ve zaviyeler 
gibi kurum ve kurulları yıkmak için, milleti 
bunlardan kurtarmak için konulmuştur. 

Bir milletin ulusu, ki hayattadır, bir milletin 
ölüsü ki, kabirlerdedir, bunlar bir milletin var
lığını yaşatacaktır, bunu hepimiz biliyoruz. O 
halde nerede bir milletin ulusu ve ölüsü korun
muş ise, orada o milletin sanatı ve âbidatı da 
korunmuştur, bizde de böyledir, bütün ulu ve 
ölülerimiz yaşamıştır ve yaşıyacaktır. 

Şimdi gelen fıkra, gelen kanun, artık tari
hî kıymeti olan ölüleri ve uluları, aynı zaman
da büyük sanatları korumak, tarihî durumumu
zu bir defa daha kuvvetlendirmek noktasına 
matuftur. Yalnız burada çok hassas bir iki nok
ta vardır ki, onların üzerine Yüksek Meclisin 
yüksek nazarlarını çekmeye mecburum: (Türbe
lerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük 
sanat değeri bulunanlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca umuma açılabilir...) Altmda şartlarını 
koymuştur. Listeyi Millî Eğitim Bakanlığı tan
zim edecek, Bakanlar Kurulu tasvip edecek ve 
ondan sonra açılabilecek... O halde Türk büyük
lerine ait olanları kim tâyin edecektir? Evet, 
bir Komisyon teşekkül edecek, o komisyon, 
Türk büyüklerinin bu ölmüş olanlarını tâyin 
edecek. Bu hakkı takdir bu şekilde bırakılmış
tır. Bu büyüklerde iki kısım bulacağız; bir 
zarf, bir mazruf. Zahiri itibariyle büyük sa
nat eserleri olan bu zarflarla mazrufun tak
dirini Bakanlık kullanacak ve Bakanlar Kuru
lu karar verecektir. Yalnız tarihî kıymetleri bu 
şekilde takdire bırakırken, bâzı hususlar hak
kında bendeniz mütalâamı arzedeceğim. Şöyle 
ki ; «Türk büyükleri ve Türk Milleti tarafından 
kurulan hakanlık devrinin uzun müddet deva
mından sonra bir de üç kıtada hâkimiyet kuran 
Osmanlı imparatorluğunun selâtini hakkında 
tadil etmek istediğimiz kanunda şöyle denmiş
tir : «Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde, selâtine 
ait veya bir tarikat veyahut cerri menfaate mes
net olanlarla bilûmum sair türbeler meşdut ve 
türbedarlıklar mülgadır.» Bu suretle selâtin 
başlıbaşma ele almıştır. Bendeniz de onun için 
zamana göre, tarihî bir kıymet ve tarihte bir 
şahsiyet olan selâtinin türbelerinin açılmasında 
listeler Bakanlar Kurulundan çıktıktan sonra 
hakkı takdirin Millî Eğitim Bakanlığına bıra
kılmamasını rica ediyorum. Onlar, tarihe geç-
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miş, nikübedi tarihe yazılmış ve fakat m-etfen-
leri ziyarete değer Türk ulularıdır. Onun için 
hu elimizdeki Kanun tasarısına «Selâtine ve 
Türk büyüklerine ait» kaydının konmasını ve 
bir de takdir ifade eden (Açılabilir) keli
mesinin yerine açmak mükellefiyetini âmir olan 
bir hükmün konması lüzumunu düşündüm. Yani 
selâtine ait türbelerde Bakanlığa hakkı takdir 
vermiyelim. Sultanlara ait olanlar behemehal 
açılsın, yani emir mutlak olsun. (Açılabilir) 
diye bir hüküm konmamalıdır. Türbelerin listesi 
Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra (Açılabi
lir) demek doğru olmaz. .Çünkü listeyi zaten 
Bakanlar Kurulu tasvip edecektir. Onun için
dir ki, (Açılabilir) değil, (Açılır) olacaktır. Bu
raya (Açılır) kaydının ilâvesiyle bu arzettiğim 
noksanlık telâfi edilmiş olur. 

Bakanlık salâtine, Türk büyüklerine ait tür
belerin listesini tanzim, Bakanlar Kurulu tas
vip ettikten sonra, (açılır) denir, (açılabilir) 
denemez, kanunun ruhu ile kabilitelif değildir. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum : 
(Açılabilir) kelimesinin (açılır) diye düzeltil
mesini ve (Salâtin) kelimesinin ilâvesini, bir de 
fıkranın başına, (türbelerden) kelimesinden ev
vel (ancak bu) kelimesinin ilâvesini rica ediyo
rum. (Ancak bu türbelerden Türk büyüklerine) 
olacak. 

BAŞKAN — 16, 17 nci tasarılara oy vermi-
yen var mı? 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar; takdir 
buyurursunuz ki bu kanuna bir liste eklemek 
mümkün değildir. Bunu bir ilim heyeti yapa
caktır. Bu listeyi tatbika koymak salâhiyetini 
Hükümetinize vermiş oluyorsunuz. Takdir ev
velâ bir ilim heyetine, sonra da Hükümetinize 
ait olacaktır. Onun için biz, sadece, Türk bü
yükleri demekle iktifa ettik. 

Arkadaşımın bâzı ilâve teklifleri vardır, on
lara iştirak edemiyeceğim. 

Arkadaşlar bizim için selâtin yoktur. Selâ
tin denilen zevat da Türk vatandaşları gibi birer 
Türktürler, birer Türk evlâdıdırlar. Onlar ara
sından büyükler, onlar arasından bu. memlekete, 
bu millete hizmet etmiş olanlar tevkir edilecek
lerdir. Fakat onlar gibi büyük eser bırakan bir 
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köylü çocuğu da tevkir edilecektir, tebcil edile
cektir. 

Binaenaleyh buraya (selâtin) kelimesinin 
ilâvesini kanunun ruhu ile, bugünkü anlayışı
mızla kabili telif görmem. 

Eski metinde selâtinin ayrıca zikredilmesi 
burada da zikredilmesini icabettirmez. Çünkü 
yukarda zikredilen bütün türbeler maksuttur > 
ve istisnasızdır. Onlar hakkında ayrı bir hüküm 
ilâvesi asla caiz olmıyaeağı kanaatindeyim. 

Elbette Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan 
Mehmet, Türk büyüklerindendir. Barbaros Hay
rettin, Gazi Osman Paşa halk çocuklarıdır, on
lar da Türk büyüklerindendir. Birincilerin bir 
sülâleye mensup olması onlara hiçbir rüçhan 
hakkı vermiyecektir. 

«Açılabilir» tâbirini şu düşünce ile koyduk: 
Bu türbelerin bir kısmı bakımsız kalmıştır. Bun
ları yavaş yavaş onaracağız, tanzim ve tertip 
edeceğiz, yavaş yavaş ziyaret edilir bir hale ge
tireceğiz. Başlarına türbedar değil münevver 
adamlar koyacağız. 

Fatih ' in türbesinde oturacak olan zat üni
versiteden mezun bir tarihçi olmak gerektir. 
Onun için (Açılır) diye bir âmir hüküm koyup 
bir an içinde bunların hepsinin açılmasına doğ
ru bizi zorlamamalıdır. Bu kanunla biz, Hükü
mete salâhiyet verilmesi ricasmdayız. (Muvafık 
seslerî.) 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Türk büyükle

rinin sultanları da köylüleri de vardır. Fakat 
gönül arzu ederdi ki, şu madde, eski kanuna bir 
fıkra ilâvesi suretiyle yama şekline gelmemeli 
idi, yepyeni bir şekilde gelmeliydi. (Selatin) 
den bahseden bir kanuna, bir fıkra ilâve eder
ken, o fıkraya (Selâtin) kelimesini koymanın, 
bugünkü havaya uymadığım ortaya koymak 
suretiyle maddenin ruhuna başka bir renk ver
miş olmazlar. Bendeniz de biliyorum ki, Türk 
büyüğü denince, o vasfı, o kelimeyi, o kanı ta
şıyan kimseler anlaşılır. Fakat Sayın Bakan 
benim tekliflerimin hiçbirisine iştirak edemiye-* 
çeklerini söylediler. Halbuki ben, bu üç teklif
ten, bilhassa bâzılarına iştirak edebilecekleri, 
yahut edecekleri kanaatindeyim. Bu itibarla 
kendileri şu ciheti izah ederlerse daha iyi olur : 

Tanzim edecekleri listeler, Bakanlar Kuru
lundan geçtikten sonra Bakanlıkça tatbik edil-
miyecek midir? Buna cevap versinler. îşte 
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bu «Açabilirler» kaydı bunun için buradan 
kalkmalıdır. 

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

terem arkadaşlar, bendeniz maddenin diğer kı
sımları hakkında bir ilâve yapmayı teklif ede
cek değilim. Yalnız Türk büyüklerine ait liste
nin Millî Eğitim Bakanlığı İlim Heyeti tarafın
dan tanzimi tabiî mümkündür. Fakat bendeniz 
Ibu husustaki yetkiyi en çok Tarih Kurumunda 
görüyorum. Türk büyükleri nasıl seçilecek? Me
selâ şimdi arkadaşlarımız selâtin bahsini açtı. 
Selâtinin mazisi Türk 'büyükleri arasına girme
li mi, girmemeli mi? 

Bundan başka diğer Türk büyüklerini de 
seçecekler. Ama bunu seçmek kolay değildir. 
Arkadaşlar, bir yanlışlık olması ihtimali var
dır. Ben bütün Millî Eğitim Bakanlığındaki 
İlim Heyetinin yüksek ilim ve faziletlerinden 
eminim. Fakat salâhiyet baJhsinde, en çok yetki
yi Tarih Kurumunda görüyorum. Sayın Bakan
dan rica ediyorum; bu listeyi ya bidayette tan
zim edip Tarih Kurumundan geçirsinler, veya 
Tarih Kurumu tanzim etsin, Yüksek Bakanlar 
Kuruluna Millî Eğitim Bakanlığı sunsun . 

iki hususta bir kayıt kabul buyurulursa da
ha muvafık olacağı kanaatindeyim. Takdir J 
Yüksek Heyetinize aittir. i 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, bu hazırlık me
saisinde Tarih Kurumunun değerli yardımların
dan istifade etmemiz tabiidir. 

Hulusi Oral arkadaşım soruyorlar ki, Ba
kanlar Kurulundan böyle bir karar çıktıktan 
sonra bu türbeler açılacak mıdır?. Tabiatiyle 
açılacaktır. Fakat günün birinde bir türbede 
bir hâdise olursa yine Bakanlar Kurulunun ora
yı kapatmak salâhiyeti bulunacaktır. Onun için 
kanun, salâhiyet istiyen bir kanundur. 

Eğer bu sözlerim arkadaşımı tatmin etmişse 
çok memnun olurum. Esasen zapta da geçmiş 
bulunmaktadır. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Açılış kelimesi 
konduktan sonra, kâfidir. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) ~-
Ne gibi hâdise olabilir?. Misal verebilirler mi?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, büyükle
rimize ait türbeler vaktiyle birtakım hurafeler j 
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kaynağı olmuştur, bâtıl itikatlara kaynak ol
muştur. Bâzı mezarlar gibi bu türbeler de iplik 
bağlamak, mum dikmek, adak adamak gibi şey
lere sahne olmuştur. Bunları hep hatırlarız. Biz 
büyüklerimizin mezarlarını, türbelerini asla bu 
gibi hurafe kaynağı haline getirmiyeceğiz, bunu 
şiddetle menedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in 
Türbesini çocuklarımız, Atatürk Türbesi gibi 
ziyaret edeceklerdir. Esasen bu kanun hurafe 
kaynağı omluş uydurma bâzı türbelerin yeniden 
açılmasını mümkün kılan bir kanun değildir. 
Bahis mevzuu ancak Türk büyüklerinin türbele
ridir. Eğer birgün gayrimemül olarak, muhal 
olarak bir Türk büyüğünün mezarı bir şeriatçi-
lik hareketine merkez olursa ki, - muhal sayıyo
ruz. - Hükümet orayı kapatabilecektir. Kanun 
öyle hazırlanmıştır. Bu gibi ahvalde tabiî bun
ları kapatmak Hükümetin salâhiyeti dâhilinde 
olacaktır. Maddenin teklif ettiğim şekilde ka
bulünü rica ederim. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Bakanın sözleri zapta geçmiş midir?. Benim söz
lerim de zapta geçmiş midir?. 

BAŞKAN — Geçmiştir. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı fıkra

nın başına (Ancak bu) ve türbelerden kelime
sinden sonra (Selâtin ve) ve (Umuma) keli
mesinden sonra (Açılabilir) yerine (Açılır) ke
limesi konulmak ve ilâve edilmek suretiyle hük
mün kabulünü teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun- I 
luğu kabul edilmiştir. 

• Şimdi açık oyların sonucunu arzediyorum, 
mütaakiben 15 dakika oturuma ara vereceğim. 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısına (247) oy veril
miştir. (245) kabul (2) red. 

Nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının I 
kanunluğu (245) oyla kabul edilmiştir. 

— Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fab-
rikalarınea yapılmış olan hareamlara ait 1945 -
1946 takvim yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabının onanması hakkındaki tasarıya (249) ka
bul ve (2) redletmek üzere (251) oy verilmiştir. I 
Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarının ka- I 
nunluğu (249) oyla kabul edilmiştir. 

—'Belediye Gelirleri Kanununun 5385 sayılı 
Kanunla değiştirilen 22 nci maddesinin değiş- 1 
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısına (249) oy 
verilmiştir. (249) kabul, red ve çekinser yoktur, 
nisaplar vardır, muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu (249) oyla kabul edilmiştir. 

— Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete 
karşı müessir bir himayenin sağlanması maksa-
diyle imzalanmış bulunan Milletlerarası Anlaşma 
ile kadın ticaretinin zecren menine dair imzalan
mış olan Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren 
protokolün onanması hakkındaki Kanun tasarı
sına (251) oy verilmiştir. Red, çekinser yoktur, I 
nisaplar vardır, muamele tamamdır. Tasarının I 
kanunluğu (251) oyla kabul olunmuştur. 

— Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren me : 

nine dair ' imzalanmış olan Anlaşmayı değiştiren 
Protokol ve ekinin onanması hakkındaki Kanun 
tasarısına (272) oy verilmiştir. Ret, çekinser yok
tur, nisaplar vardır, muamele tamamdır. Tasa
rının kanunluğu (272) oyla kabul olunmuştur. 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) I 
savılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik 
yapılması ve Kadastro Mahkemeleriyle Gezici 
Mahkemelerin Kaldırılması hakkındaki Kanuna 
(285) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. I 
Nisan vardır, muamele tamamdır. Tasarının ka
nunluğu (285) oyla kabul edilmiştir. 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetve
lin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı ' 
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I cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka

nun tasarısına (270) oy verilmiştir. Ret ve çe
kinser yoktur. Nisap vardır, muamele tamam
dır. Tasarının, kanunluğu (270) oyla kabul 

I edilmiştir. 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna

nistan Hükümeti arasında aktedilen Veteriner 
Sözleşmesinde değişiklik yapılması için teati olu
nan mektupların onanması hakkındaki Kanun ta
sarısına (270) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok
tur. Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarının 
kanunluğu (270) oyla kabul edilmiştir. 

— 11 Aralık 1946 tarihli New - York Proto
kolü ile hükümleri değişen Cenevre Anlaşması 

I hükümleri içerisine girmiyen uyuşturucu mad
delerin Milletlerarası kontrole tâbi tutulmasına 
dair olan Paris Protokolünün onanması hakkın
daki Kanun tasarısına (290) oy verilmiştir. Ret 
ve çekinser yoktur. Nisap vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (290) oyla kabul 
edi lmiştir. 

— iller Bankası Kanununun 22 nci madde-
I sinin değiştirilmesine dair olan tasarıya (287) 

oy verilmiştir. (287) kabul, ret ve çekinser yok
tur. Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarının 

I kanunluğu (287) oyla kabul edilmiştir. 
— Türkiye ile Suriye arasında Buğday sa

tışı hakkında teati olunan mektupların onanma
sına dair olan Kanun tasarısına (287) oy veril
miştir (287) kabul, ret ve çekinser yoktur. Nisap 
vardır, muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 
(287) oyla kabul edilmiştir. 

i — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına bağlı mektuptaki listenin değişti
rilmesi için yapıln anlaşmanın onanması hakkın
daki Kanun tasarısına (285) oy verilmiştir. Ret, 
çekinser yoktur. Nisap vardır, muamele tamam-

I dır. Tasarının kanunluğu (285) oyla kabul edil
miştir. 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrola-
riyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 

I bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun tasa
rısına (278) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok-

I tur. Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarı
nın kanunluğu (278) oyla kabul edilmiştir. 

— Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril-
' mesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 11 nci mad-
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delerinin değiştirilmesine dair olan Kanun tasa
rısına (272) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok
tur. Tasarının, kanunluğu (272) oyla kabul edil
miştir. 

— Atatürk Anıt - Kabri İnşasına dair olan 
4677 sayılı Kanuna ek Kanun tasrısına (246) oy 
verilmiştir, ret, çekinser yoktur. Nisap vardır, 
muamele tamamdır, tasarının kanunluğu (246) 
oyla kabul edilmiştir. 

— Marshal Plânı (Avrupa Kalkınması Pro
gramı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardım
ların Bütçe Hazine hesaplarına întikal şekline 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

26. — Posta Kanunu tasarısı ve Adalet Ko
misyonu mütalâasiyle lçi§leri ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/165) [1] 

Söz Ulaştırma Bakanınmdır. 
ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATİR 

(Seyhan) •— Muhterem arkadaşlar; huzurunuza 
getirmiş olduğumuz Posta Kanunu, Medeni ve 
Ceza Kanunlarımız çıkmazdan evvel 1339 sene
sinde kabul edilmiş bir kanundur; esasını 376 
sayılı Kanundan almıştır. Ondan sonra 17 defa 
tadile mâruz kalmıştır. Bu kanunla, bütün bun
ları tevhit etmiş bulunmaktadır. Esasen o ka
nun çıktıktan sonra Milletlerarası birtakım ta
ahhütlere de girmiş bulunmaktayız. Bunları da 
içerisine alan bu kanunun öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesini teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 26 ncı maddesindeki Posta Kanu

nu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme-

[1] 200 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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i dair olan Kanun tasarısına (237) oy verilmiştir. 

Ret ve çekinser yoktur, Nisap vardır, muamele 
tamamdır, tasarının kanunluğu (237) oyla ka
bul edilmiştir. 

— Hazinece özel Teşebbüslere Kefalet edil
mesine ve Döviz Taahhüdünde bulunulmasına 
dair olan Kanun tasarısına (235) oy verilmiştir. 
Ret, çekinser yoktur, nisap vardır, muamele ta
mamdır, tasarının kanunluğu (235) oyla kabul 
edilmiştir. 

On beş dakika Oturuma ara veriyorum. 
I Kapanma saati : 17-45 

sini teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

İvedilik teklifi de vardır. İvediliği kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta Kanunu tasarısı 

Bölüm : I 

Genel hükümler 
P. T. T. İdaresinin görevleri 

i BİRİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresi : 
A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, ga-

i zetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, ki-
I taplar, her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, 
j tebliğ kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, küçük 
I paketler, değerli mektuplar ve kutular, değerli 

\>m*i 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KATİPLEE : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 
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ve değersiz posta kolileri, kabul etmek, taşımak 
ve dağıtmak; 

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta 
bonoları ile posta ve telgraf havaleleri düzenle
mek; 

C) Gazetelerle belli zamanlarda çıkan der
gilere abone kaydetmek; 

D) Kişiler hesabına alacak tahsil etmek; 
E) Gerektiğinde posta merkezlerine göste

rilmek üzere (Kimlik kartı) vermek; 
F) İmkân bulunan yerlerde ve Demiryolla

rı, Denizyolları ve Havayolları iş alanları dışın
da kendi taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşımak; 

G) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Ka
nunu hükümleri dairesinde her türlü işleri yap
mak üzere (Posta Biriktirme Sandığı) kurmak 
görevleri ile ödevlidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Posta tekeli. 

İKİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresinin te
keli altında olan maddeler şunlardır : 

A) Açık ve kapalı mektuplar; 
B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde 

yazı bulunan kartlar; 
Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dı

şındadır : 
1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya 

kabulü şarta bağlı bulunan maddeler; 
2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgi

li olarak beraberinde taşıdığı veya bir aclamiy-
le gönderdiği maddeler; 

3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin 
kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında ken
di araçlariyle taşıtacakları maddeler; 

4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçele
rin posta bulunmıyan ve işlemiyen yerleri ara
sında gönderilecek maddeler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

ÜÇÜNCÜ MADDE — I - Mektuplar, kart
lar, gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kâ
ğıtlar, iş kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri ve 
küçük paketler taahhütlü olarak da kabul edi
lir. Taahhütlü maddeler ve değerli mektuplar 
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| Ve kutular ile posta kolileri ödeme şartlı ve ha

valeler ihbarnameli olarak dahi kabul olunur.. 
II - Adressiz basılmış kâğıtlar, adres'siz ti

caret eşyası örnekleri, posta araciyle aibonmaıs 
olarak gönderilen gazetelerle dergiler taahhüt
lü ve ödeme şartlı olarak gönderilemez. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, mad
denin 4 ncü satırındaki (İhbarname) kelimesi,. 
(İbraname) olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tashihiyle madde kabul olunmuştur. 

j Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme 

DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Gönderenler 
tarafından ayrıca ücreti verilirse değerli mek
tuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta ko
lileri ve havaleler şehrin dağıtma çevresi için
deki alıcılarına konutlarında verilir. Alıcıların 
istekleri halinde de ücreti bunlar tarafından ve
rilmek şartiyle sözü geçen maddelerle havale
ler yine konutta verilir. 

P. T. T. İdaresi imkân bulduğu yerlerde bu 
maddeleri hususi ücret almadan dahi alıcıları
nın konutlarına gönderebilir. 

II - Konutta verilmesi âdet olan maddelerle 
değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değer
siz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti 
verilirse şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcı
larına özel ulakla da gönderilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul 
şartlarını ve merkezlerin sınıflarını belirtme 

yetkisi 

BEŞİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresi, posta 
ve telgraf havaleleriyle değerli maddelerin, tah
sil edilecek senetlerle çeklerin ve ödeme şartlı 
maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca 
göre değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta 
maddelerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul 
şartlarını ve abone kutuları bakımından merkez
lerin sınıflarını belirtmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve 

müstahdemlere ücret vermek yetkisi 
ALTINCI MADDE — T - P. T. T. idaresi, lü

zum göreceği yerlerde posta merkez ve şubeleri, 
bir memur veya dağıtıcı yahut bakıcı tarafından 
mahdut işlemler yapılacak küçük şubeler, pul 
satıcılıkları, acentalıklar, (Özel kişiler veya da
ğıtıcılardan vücuda getirilecek) gezici postacı
lıklar kurmak, bakıcıları tevziat işlerinde çalış
tırmak, uygun göreceği yerlere posta kutuları 
koymak ve bütün merkez, şube ve aeetalıklarda-
ne türlü işlerin yapılabileceğini belirtmek, bun
ları değiştirmek ve azaltmak- ve gereken yerler 
arasında posta alınıp verilmesini sağlamak için 
belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin ver
mek, lüzum göreceği kurumlara veya memurla
ra (Satışları için beyiye de vermek şartiyle) 
pul avansı vermek ve kendi araçları bulumu ı-
yan bucak ve köy acentalık ve pul satıcılıkları 
ile posta bulunan en yakın yerler arasındaki 
alıp vermelerde mülkiye ve jandarma teşkille
rinden ve kendi rızalariyle köy araçlarından 
faydalanmak ve açtığı merkez, şube, acentalık 
ve pul satıcılıkları ile gezici postacılıkları kal
dırmak yetkisindedir. 

Bu fıkra mucibince küçük şubelerde çalış
tırılacak olanlarla acentalar görevlerinin yapıl
masında P. T.-T. memurları gibi sorumludurlar. 

II - Tam ve yarım kanuni tatil günlerinde 
aktif servislerde çalıştırılacak P. T. T. memur 
ve müstahdemlerine Genel İdare Encümenince 
tesbit edilecek miktarda munzam mesai ücreti 
ve paralı servislerde çalıştırılacak olanlara da 
yine Genel idare Encümenince tesbit edilecek 
ve aylıklarının % 50 sini geçmiyeeek derecede 
kasa tazminatı verilir. 

BAŞKAN -— Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Pullan, ve postada kullanılan değerli kâğıtları 
bastırmak ve satışa çıkarmak yetkisi 

YEDİNCİ MADDE — P. T. T. idaresi, pos
taca alınacak ücretleri gösteren pullar, kartlar, 
zarflar ve kuşaklar ve ücret ödeme makineleri 
için değerli fişler bastırmaya ve satışa çıkarma
ya ve sayaçlı, damgalı ücret ödeme makineleri 
ile pul ve kartpostal verme makineleri kullan
maya ve kullandırmaya ve bunlardan kullanıl
makta bulunanlar ile ilerde kullanılacak oları-
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lann geçerlik sürelerini ve şartlarını belirtme
ye ve ücret ödeme damgaları kullanmaya ve her 
türlü müraselât ile posta vasıtalarında, binala
rında, pul karnelerinde ve sair neşriyatında 
ücret mukabili ilânlar yapmaya ve bâzı kurum
ların reklâm için bastıracakları küçük etiket
leri ayrıca ücret alarak posta maddeleri üzeri
ne yapıştırmaya ve bastıracağı pulladdan mü
nasip görülecek yerlere her yıl Genel idare En
cümenince tesbit edilecek miktarı geçmemek 
üzere, armağan vermeye izinlidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Pullan ve postada kullanılan değerli kâğıtları 
satmak hakkı 

SEKİZİNCİ MADDE — Posta pullariyle üc
ret alınmada kullanılan değerli kâğıtlar P. T. T. 
İdaresinin izni olmadıkça satılamaz. 

Acentalara gördükleri işin mahiyetine göre, 
idarece belirtilecek miktarda bir ücret ve pul 
satıcılarına da yine idarece belirtilecek bir nis
pet dairesinde beyiye verilir. 

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

Yabancı memleketlerle anlaşmalar 
DOKUZUNCU MADDE — Hükümet Millet

lerarası Posta Birliği esaslarına göre yabancı 
memleketlerle posta işlerini kurup düzenlemeye 
ve bu yolda özel sözleşme ve anlaşmalar yapma
ya izinlidir. 

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

Ulaştırma sözleşmeleri 
ONUNCU MADDE — P. T. T. İdaresi pos

ta ulaştırmalarını düzenlemek için gerçek ve 
tüzel kişilerle ve taşıma ortaSlıklariyle sözleş
meler yapabilir. 

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

İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağ
lanması 

ON BİRİNCİ MADDE'—- P. T. T. idaresi 
demiryolu istasyonunda, tren ve gemilerde pos-
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'ta işlerinin Devlet Demir v6 Denizyolları ida
releri ve gemi sahipleriyle ortaklıklarının me
murları tarafından görülmesi için bu idareler
le vo gemi sahipleri ve ortaklıklfti'iyle sözleş
meler yapabilir. 

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

Tren ve gemilerde posta taşınması 
ON İKİNCİ MADDE — Devlet Demir, De 

niz» ve Havayolları idareleri ve taşıma ortaklık 
lan P. T. T. İdaresinin taşımakla ödevli olduğa 
maddeleri vo eşyayı ve bunları götürmekle gö
revli olanları taşımakla ödevlidirler. Demiryol
ları idare ve ortaklıkları P. T. T. İdaresine ait 
özel posta vagonlarını da yolcu katarlarına bağla
yıp çekmek ödevindedirler. Bunların taşınma
sına ait ücretlerin miktarlariyle taşıma, ödenek 
tarz Ve şekilleri ve diğer hususlar P. T. T. İda
resiyle ilgili idareler arasında yapılacak ve Ulaş
tırma Bakanlığınca onanacak anlaşmalarla tes-
bit edilir 

P. T. T. İdaresi, değerli olmıyan posta mad
delerini ve eşyanın yanma kendi memurunu koy
madan, bu idarelere vermek suretiyle dahi taşıt-
tırabilir. Bunlardan kaybolan ve hasara uğrı-
yanlarm sahiplerine P. T. T. İdaresinin vermekle 
ödevli olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından P. 
T. T. İdaresine ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
di. 

Şehir içi posta taşımalarındaki muafiyetler 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — I - Şehir içinde 

postayı taşıyan memur ve dağıtıcılar; resmî ida
reler, belediyeler ve ortaklıklar tarafından alı
nan yolculuk ücretlerini ve bu ücretlere zammo-
lunan vergi resimleri vermekten muaftırlar. 

II - Postanın kendi taşıtları da özel idare 
ve belediyelerce alman resimlerden muaftır. 

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

Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet Demir, 

Deniz ve Havayolları idareleri ve demiryolu ve 
gemi ortaklıkları ve sahipleri tren, igemi ve uçak 
larm durdukları yerlerde postaların kolaylık ve 
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çabuklukla boşaltılmasını ve son dakikaya kadar 
aynı çabuklukla yüklenmesini sağlıyacak esasları 
P. T. T. İdaresiyle birlikte tesbit ederler. 

BALKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Postaya yardım 
ON BEŞİNCİ MADDE — Postaların yollar

da beklemelerinde ve barındırma ve korunma ve 
kurtarılması gerektiğinde ve bunlar için baş vu
rulduğunda veya haber alındığında polis ve jan 
darma ve köy ihtiyar kurullariyle askerî, mülki 
devlet memurları her türlü yardımı yapmakla 
ödevlidirler. 

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

Posta -gizliliği 
ON ALTINCI MADDE — Kendilerine pos

ta servisinde bir iş verilmiş olanların, belli kişi 
lerin posta münasebetlerini açığa vurmaları, ka
palı mektupları açmaları, içlerinde ne olduğunu 
araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki ya
zılar hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri 
veyahut her hangi birinin bunları yapmasına 
meydan bırakmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
di. 

Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi 
ON YEDİNCİ MADDE — I - İlgililer aley-

leyühine verilmiş mala el koyma veya akçalı 
haciz kararları halinde P. T. T. İdaresi, yazılı 
istek üzerine değersiz kolileri, değerli posta mad
delerini, havale paralarını ve yürütülen hesap
lardaki alacakları kanunla tâyin edilenlere ve
rir. 

İlgili, iflâs etmiş veya yargıç, malların belir
tilmesine emir verilmişse P. T. T. İdaresi öteki 
bütün posta maddelerini de verir. 

I I - Resmî surette mal belirtilmesi halinde 
P. T. T. İdaresi, yazılı istek üzerine, yetkili ma
kama hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi 
verir. 

I I I - Velilik ve vasilik altında bulunanların 
adlarına gelen bütün maddeler kamına göre bun
ları almaya yetkili olanlara verilir. 

Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler ko-
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mıtlarda bulunmazlarsa taahhütlü maddeler ve 
havale, koli, değerli mektuplar ve kutuların ha
ber verme kâğıtları kendisiyle birlikte oturan 
ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş olan 
birine, bunların da bulunmamaları halinde aynı 
yerde oturan müdür, kâtip, mal sahibi gibi kim
selere verilebilir. 

İçlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda ve 
otellerde bulunanların adlarına gelen taahhütlü 
maddeler ve havale, koli ve değerli mektup ve 
kutuların haber verme kâğıtları bu kurumların 
müdürlerine veya bunların yazı ile gösterecek
leri memurlarına verilir. 

Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve. has
tanelerdeki hastalara gelen bütün maddeler ve 
paralar bu kurumların müdürlerine veya bun
ların vekil olarak gösterecekleri memurlara ve-
verilebilir. 

Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün 
maddeler ve paralar Ulaştırma ve Millî Savun
ma Bakanlıkları arasında kararlaştırılan esaslar 
dairesinde verilir. 

IV - Büyük ticaret hanlariyle kapıcı veya 
odabaşısı bulunan apartımanlarda oturanlar 
cümle kapısı methalinde özel mektup kutuları 
bulundurmya mecburdurlar. 

Böyle kutu bulundurmryanlara ait âdi mad
deler han ve apartmanların kapıcı veya odabaşı 
gibi daimî hizmetlerine verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
VASFI GERGER (Urfa) — B,enim bir so

rum var. Büyük hanlarla büyük apartmanlar
da oturanlar posta kutusu koymaya mecburdur
lar deniliyor. Acaba bu hükmü niçin vazetmiş
lerdir? Sebebini öğrenmek istiyorum. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZÜCSÜ 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, pos
ta dağıtıcıları büyük hanlarda ve büyük' apartı
manlarda katlarda - ki beş altı kattır - mütema
diyen günde belki beş defa posta tevzi ettikleri 
takdirde merdivenleri tırmanmaya mecbur olu
yorlar. Şimdi kapıcı ve odacı varsa özel posta 
kutusu koyacaklar odacı ve kapıcının yanına. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Kapı
cı yoksa1,. 

VEHBİ SARDAL (Devamla) — « Yoksa » 
değil, « varsa » kaydi vardır. 

VASFI GğRGER (Urfa) — Taahhütlü mek
tup olursa ne olacak! 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Taahhüt-
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lü mektubu gelir postahaneden alır. 

VASFI GERGE (Urfa) — Âmme hizmeti 
gören bir idarenin mektup sahiplerine bu mec
buriyeti tahmil etmesi doğru değildir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEHBÎ SARIDAL 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, hemen bütün 
dünyada, bütün medeni memleketlerde bu işi 
böyledir. Posta müvezzileri de nihayet insandır
lar. Büyük şehirlerde günde 4 - 5 defa posta 
dağıtılır. Meselâ buradaki Evkaf Apartmanının 
beşinci katına kadar çıkmak 120 merdiven tır
manmak demektir. Bunu günde beş defa tır
manmak hakikaten güç bir şeydir, arkadaşlarım 
da bunu takdir buyururlar. Bunun için aşağıda 
bir kutu bulundurulur, müvezzi getirir, mektup
ları oraya kor. Tabiî taahhütlüler bundan müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — I - Ücretler, re

simler ve kambiyo delerleri ile avans paralarda 
ve yürütülen hesaplarda yan;ıslıklar olursa P. 
T. T. idaresi eksik kalan paraları ister ve faz
lasını geri verir. Ancak 25 kuruştan az olan pa
ralar istek üzerine geri verilir. 

II - Bir yıl içinde yazı ile yapılmıyan istek
ler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı hesabın 
yanlış yapıldığı tarihin ertesi gününden başlar. 

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

Damga Resmi ile diğer resim ve vergilerden 
muaflık 

ON DOKUZUNCU MADDE — P. T. T. ida
resi tarafından posta maddelerinin ve paraların 
kabulünde verilen makbuzlarla, teslim veya Öde
mede kullanılan haber verme kâğıtları, senetler, 
posta çekleri, biriktirme sandığı cüzdanları, pos
ta maddelerine veya paralara ait olarak talimat
ları gereğince idare veya ilgililer tarafından dol
durulan formüller, postaya verilen maddeler ile 
paralar hakkındaki her türlü istek ve şikâyet-
yetleri bildiren yazılar, tazmin edilen maddele
re ve havalelere ait senetler, posta maddeleriyle 
paralar hakkında P. T. T. idaresince ilgililer
den istenilen belge ve bildirimler, P. T. T. ser
visleri hakkında halk tarafından yapılabilecek 
teklifi er ve bunların ilişikleri ve posta vasıta-
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siyle yapılan ilânlar, Damga Resmi ile her tür
lü vergi ve resimden muaf olduğu gibi posta 
maddeleri veya içlerinde bu maddelerin bulun
duğu çuval, sandık ve benzerleri rıhtım, iskele 
ve Müruriye resimleri ile özel idare ve belediye
lerce alman diğer her türlü vergi ve resimlerden 
muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Bölüm : II 
Ücretler 

Resmî posta maddelerinin ücretleri 
YİRMİNCİ MADDE — Genel Bütçeye gi

ren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerden 
ve belediyelerden ve bunlara bağlı idare ve ku
rumlardan postaya verilen her türlü posta mad
delerinden ve bunların ilgili posta ve ardiye 
hizmetlerinden tarifesinde yazılı ücretlerin ta
mamı peşin olarak alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Özel pul 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — P. T. T. İşlet

me Genel Müdürlüğü yukardaki maddede yazı
lı posta maddeleriyle hizmetlerinde kullanılmak 
üzere özel pullar bastırır. Bu pullar resmî olmı-
yan madde ve hizmetlerde kullanılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tenzilâtlı maktu ücrete tâbi maddeler 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — A) Askerî okul

lar, öksüz yatı okulları ve Darüşşafaka öğ
rencileri ile onbaşıya kadar (Onbaşı dâhil) as
ker ve jandarma eratının gönderecekleri 100 
grama kadar ağırlıktaki yurt içi âdi mektup 
ve kartlarla aile ve akrabaları tarafından sözü 
geçen öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağır
lığa kadar olan âdi mektup ve kartlar; 

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
gönderilip doktorlar tarafından doldurularak 
postaya verilen ve bulaşıcı hastalıkları bildiren 
âdi kartlar; 

Tam ücretin binde beşi nispetinde ücrete 
tâbi tutulur. Bu tenzilâtlı ücretler her beş yılda 
bir P. T. T. İdaresince tutulacak istatistiklerle 
tesbit edilir, ve yıllık miktarları her yıl başında 
ilgili Bakanlıklar bütçelerinden ödenir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Resmî ve tenzilâtlı ücretli posta maddelerinin 
uçak ücretleri 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 20 ve 22 nci 
maddelerde yazılı posta maddeleri havayolu ile 
gönderilmek istenilirse uçak ücreti tam olarak 
alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının göndereceği posta maddeleri 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cumhur

başkanı tarafından yurt içinde gönderilecek 
posta maddelerinden ücret alınmaz. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretlerin ödenmesi 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — I , Genel ola

rak üt .-etler çıkış yerinde tam ödenir. 
Ancak : 
A) Ücretleri eksik verilen veya hiç veril-

miyen âdi mektuplarla cevapsız kartlar; 
B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, der

giler, 1: itaplar, basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, 
ticaret eşyası örnekleri ve küçük paketler de 
kabul «edilir. 

II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan üc
retler alıcılarından ve gerektiğinde gönderici
lerinden iki kat olarak alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

liir araya toplanmış türlü maddeler 
YİRMİ ALTINCI MADDE — I - Bir posta 

maddesi içinde gazete, dergi, kitap basılmış kâ
ğıtlar (Körlere mahsus basılmış kâğıtlar hariç) 
iş kâğıtları ve ticaret eşyası örnekleri toplana
bilir. Böyle bir araya toplanarak gönderilen bir 
posta maddesinin tamamının ücreti, içinde bu
lunanlardan ücreti en yüksek olana göre alınır. 

II - İçinde yukardaki birinci fıkrada sayılı 
maddelerin hepsi veya bir kısmı toplanan bir 
posta maddesinin ağırlığı iki kilogramı geçmi-
yeceği gibi bu maddelerden her birinin ağırlık 
ve büyüklüğü de bunlar için belirtilmiş olan 
ağırlık ve büyüklüğü geçemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Geri alma, adres değiştirme, haber isteme 
YÎRMl YEDİNCİ MADDE — I - Gönderi

ciler, postaya verilip alıcılarına henüz verilme
miş olan maddelerin ve paraların geri alınması
nı veya başka birisine verilmesini veyahut başka 
bir yere yollanılmasmı isteyebilirler. Gerek İm 
istekler ve gerek posta maddeleri hakkındaki 
(Haber isteme) 1er için ayrıca ücret alınır. 

II - Kanuni hükümler gereğince yetkili, ma
kamlar tarafından istenilmiş olan posta madde
leriyle paralar göndericiler tarafından geri alı
namaz ve bunların adresleri gönderici ve alıcı
lar tarafından değiştirilemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Âdi ve taahhütlü posta maddeerinin geri gön
derilme ve tekrar yollanma ücretleri 

YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — Adi ve ta
ahhütlü haberleşme maddelerinin göndericile
rine geri vrilmesi veya alıcılarının yerlerini de
ğiştirmeleri dolayısiyle, başka bir yere tekrar 
yollanması için yeniden ücret alınmaz. Ancak tek
rar yollama, ücreti daha yüksek olan bir yere 
yapılrısa ücret farkı alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin ge
ri gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye 

ücreti 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — I - Çıkış 

yerlerine geri çevrilen veya başka yere tekrar 
gönderilen değerli mektup ve kutulardan yalnız 
değerlendirme ücreti alınır. 

II - Değerli ve değersiz kolilerin tekrar yol
lanması ve geri gönderilmesi için yeniden ücret 
alınır. 

I I I - Posta İdaresinin göstereceği süre içinde 
kolilerini almıyanlardan tarifesine göre ardiye 
ücreti alınır. Kolisini alacak olanın kusuru ol
mamak şartiyle gümrükleme işinin veya diğer iş
lemlerin yapılması için geçecek günler hesaba ka
tılmaz. 

IV - Onbaşıya kadar olan (Onboşı dâhil) as
ker ve jandarma eratına gönderilen değerli mek
tup ve kutulardan ikinci defa değerlendirme ve 
değerli, değersiz posta kolilerinden tekrar yolla
ma, geri çevirme, değerlendirme ve ardiye ücret
leri alınmaz. 

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

ler.. Kabul edilmiştir. 

Geri alman veya zorlayıcı sebeplerle geri veri
len maddelerin ücretleri 

I OTUZUNCU MADDE — Geziciler tarafından 
geri alınan veyahut zorlayıcı sebepler dolayısiy
le yerlerine kadar götürülemiyerek göndericiler3 
geri verilen her türlü posta maddeleriyle hava
lelerin ücretleri geri verilmez. 

Zorlayıcı sebeplerle hava yolundan gönderi
leni iverek başka taşıtlarla yollanan maddelerin 
havaya ait ücretleri de geri verilmez. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEHBİ SARIDAL 
(Niğde) —•' Maddenin başındaki (Geziciler) ke
limesi (Göndericiler) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddenin başındaki (Geziciler) 
kelimesini (Göndericiler) olarak düzeltiyoruz. 
Maddeyi bu tashihle kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde bu tashihle kabul olunmuştur. 

Postrestant 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — I - Postrestant 

olarak gönderilen maddelerin postrestant üc
reti çıkış yerinde ödenmemiş ise gerek ilk ge
lişinde ve gerek tekrar gönderilişinde varış pos-
tanesince alıcıdan ve çıkış yerine geri çevril
mesi halinde göndericiden alınır. 

II - Adlarına gelecek olan maddelerin sonra
dan kendi taraflarından alınmak üzere postane
lerde tutulmalarını yazı ile istiyenler postrestant 
ücretini vermeye mecburdurlar. 

I I I - P. T. T. idaresince çıkarılacak (Postres
tant abonman kartları) nm yıllık abonman be
delini ödiyenlerin adlarına bir yıl içinde gelecek 
postrestant maddelerden - bunların sayısı ne olur
sa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz. 

IV - Adlî tebliğler ve bedelleri tahsil olunacak 
senetler postrestant olarak gönderilemez. 

V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamla
rı, takma adları ve sözleşilmiş işaretleri taşıyan 
maddeler postrestant olarak kabul edilmez. 

VI - Reşit olmıyanlarm adlarına gelecek mad
deler ancak veli veya vasilerinin bu yolda vere-

! çekleri yazılı izin üzerine kendilerine verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edlmiştir. 

Acele işaretli maddeler 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Posta maddeleri 
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acele işaretiyle kabul edilebilir. Bunlar için ayrıca 
ücret alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Oyunuza sunuyorum. 'Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Çok yer tutan koliler 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Çok yer tutan 

veya özel tedbirler alınmasını gerektiren koliler 
ancak imkân dâhilinde ve ayrıca ücret alınarak , 
kabul edilir. 

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

ödeme şartlı maddeler 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Ödeme 

şartlı maddelerde havaleye ait olanlardan başka 
ücretler gönderici tarafından peşin ödenir. Hava
le ücreti tahsil edilen paranın içinden alınır. 

I I - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmı-
yacaktır. 

I I I - Şart edilen bedel para olarak ödenbile-
ceği gibi posta çekleri hesabından hesaba geçiril
me suretiyle de ödenebilir. 

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

Alacak tahsili 
OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — I - içinde be

deli tahsil olunacak senetlerle başka değerli kâ
ğıtlar bulunan mektuplardan veya âdi tahsil 
emirlerinden mektup tarifesi üzerinden alınacak 
âdi ücretlerle taahhüt ücretleri gönderici tara
fından peşin olarak ödenir. 

I I - Alıcıdan tahsil olunacak paralar havale 
ile alacaklıya gönderilir veya alacaklının posta 
çekleri hesabına yatırılır. Havale veya para ya
tırma ücretiyle tahsil ücretleri tahsil olunan pa
ralardan çıkarılarak alınır. 

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

Havale kuponlarının arkasına yazılacak yazılar 
OTUZ ALTINCI MADDE — Posta havale

lerinin kuponları arkasına göndericinin alıcıya 
yazacağı yazılar için ayrıca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Fosta çekleri 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — I - Adına bir 
çek hesabının açılmasını istiyen kimse bu hesap 
için belirtilecek en az parayı vermeye mecbur
dur. 

II - Posta çekleri hesabındaki paralara faiz 
verilmez. 

I I I - Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret 
alınmaz. 

IV - Para yatırma kâğıtları ile ödeme hava
lelerinin kuponları arkalarında göndericinin alı
cıya yazacağı yazılardan da ücret alınmaz. 

V - Posta çekleri düzenlendikleri günle bera
ber iki ay içinde muteberdir. Bu süre bitince 
kabulleri keşidecinin onamasına bağlıdır. 

VI - P. T. T. İdaresi belli paraları gösteren 
(Yolculuk posta çekleri) ni de çıkarabilir. Posta 
çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden iş
lem görülmek, hesap sahibi olmıyanlar da çek 
karnelerinde yazılı paralarla posta ücretleri tari
fesinde yazılı ücreti vermek suretiyle (Yolculuk 
posta çekleri) ni alabilirler. 

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

Tahsil ve ödeme emirlerinin değiştirilmesi 
veya iptali 

OTUZ SEKİNCİ MADDE — Gönderici, tah
sil ve ödemeye ait emirlerini ve çek hesabı sahibi 
de bu hesaba dair olan tebliğlerini işlem tamam
lanmamış olmak ve buna ait ücret de verilmek 
şartiyle değiştirilebileceği gibi iptal dahi edebilir. 

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

Bagaj taşınması 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — I - Posta 

taşıtlariyle götürülen yolcuların yiyecek ve içe
ceği ile beraber 10 kilogramı geçmiyen el eşyası 
parasız taşınır. 

Tl - 33, 40 ve 41 nci maddelerin hükümleri 
yolcuların bagaj taşınmalarına da uygulanır. 

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

Bölüm : I I I 
Yasaklar 

Posta maddeleri içine konulamıyacak şeyler 
KIRKINCI MADDE — I - Mektupların içi-
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ne alıcısından veya bununla birlikte oturanlar
dan başkalarına yazılmış özel ve içinde bulunan 
•:amana ait haberleşmeleri gösteren hiçbir mek
tup konulamaz, 

Tl - Gerek P. T. T, İdaresi ve gerek kişiler 
ve taşıma kurumları tarafından taşınan paketle
rin veyahut ticaret eşyası örnekleri ve gazeteler 
ile her türlü basılmış kâğıtlar ve iş kâğıtlarının 
içlerine açık olsa bile mektup veya bu mahi
yette kâğıtlar konulamıyacağı gibi bunların içle
rine zarf ve kuşakları üzerine haberleşmeye ait 
işaretler veya yazılar yazılamaz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; 40 
ncı maddede şöyle deniyor «mektupların içine 
alıcısından veya bununla birlikte oturanlardan' 
başkanlarına yazılmış özel ve içinde bulunan za
mana ait haberleşmeleri gösteren hiçbir mektup 
konulamaz.» 

Her hangi bir dalgınlıkla başkasının mektu
bunu başka birisine göndermek hali gibi bir 
şeyse elbette bir cezayı mucip olmaması lâzımdır. 
Yok, imzasız mektupları menetmek için cezayı 
mucip bir hal ise, zannediyorum ki, yeri burası 
olmasa gerektir. Bununla imzasız mektup mu 
kastediliyor? Lütfen izahını rica edeceğim. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
VEHBİ SARİ PAL (Niğde) — Mektup taşımak 
bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetini Dev
let teşkilâtı üzerine almlş ve bütün memleket 
içinde bu hizmeti yapabilmek için teşkilâtını 
kurmuştur. Bu işleri bu kanun gereğince, şüp
hesiz ki, bir ücret mukabili yapmak gerekli ola
caktır. 

Yukarda birinci maddede gördük ki, mek
tup taşımak, posta tekelinin görevleri içindedir. 
Mektubun, mektubun içinde hitap edilen şahsa 
veya onun yanında olana ait mektup veya ozama-
na ait haberleşme hakkındaki mektup şeklinde 
olması lâzımdır. Fakat bir kişinin, mektubunun 
içine başkasına ait mektup konulursa posta tekeli, 
mahiyet itibariyle ihlal edilmiş olacaktır. Onun 
için bu madde konmuştur. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) •— Nasıl 
anlaşılacak bu? 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Bu, nasıl 
anlaşılacak meselesine gelince; mektup içine pa
ra konması yasaktır. Para konduğu hususu, pos
taya verilen zarfın açılmsı ile anlaşılmaz. Fakat 
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posta memuru kaçak olarak mektubun içinde di
ğer bir madde olduğuna muttali olacak olursa 
veya şüphe edecek olursa ozaman ne yapılacağı 
aşağıdaki maddede vardır. 

Başkasına ait olan bir mektubun postaya ve
rilen bir mektubun içine konmasını bu madde 
yasak etmektedir. (Nasıl anlıyacak onu sesleri). 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bir 
sual efendim: (İçinde bulunan zamana ait) ne de
mektir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEHBİ SARIDAL 
(Niğde) — Ogünüıı haberleşmesi, aktüelite ola
caktır. Geçen zamana ait tarihî bir yazı koyacak 
olursa, bu haberleşme vesikası değildir. İçinde 
bulunduğu zman,a ait, içinde yaşadığı hayata ait 
bir haberleşme yazısı olacaktır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sebebi nedir? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEHBİ SARIDAL 

(Niğde) — Sebebini arzettim, kamu hizmeti. 
BAŞKAN — Yüksek Heyetiniz çok alâka 

gösteriyor. Sıra ile söz vereceğim. Mevzu kay
bolmasın. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; bu, 
hakikaten bugünkü realiteye, hakiki ihtiyaçlara 
ve memleketin itiyatlarına tamamen aykırıdır. 
Vatandaşları da fuzuli yere rahatsız edecek 
bir mevzudur. Hakikatta bunda kaçırılan bü
yük bir şey yoktur. Bir kimse, bir şehirde otu
ran bir bildiğine mektup yazdığı zaman o yer
de bulunan bir mektepte okuyan oğluna ait bir 
mektubu da yazar, bunu ona verin der. Bu va
ziyet her zaman vâki o!an bir şeydir. Vatan
daşları bu şekilde zorlamakla bir şey kazanıl
mış olmaz. Belki onu yazan; oğluna mektup 
yazmaz da, ahbabına yazdığı mektuba ufak bir 
fıkra ekler ve bunu oğluma söyleyin der, o za
man, hayır sen bunu yapamıyacaksm diyeceğiz. 
Hattâ mektubu bir kâğıda yazar, kâğıdın bir 
tarafı o adama yazılmış, arkası da başkasına 
yazılmış olabilir, bunlar bir arada da •oturmiya-
bilii', komşıısudur, akrabasıdır, dostudur. 

Binaenaleyh, bunda posta tekelini bozan 
bir şey de yoktur. Ama bunu ticaret kastiyle, 
sigara, içki kaçakçılığı gibi Devleti ızrar etmek, 
tekel mevzuunu ihlâl etmek kastiyle yaparsa 
bunu tecviz etmeyiz. 

Arkadaşlar, mektup işi hayat işi, aile işi, 
cemiyet işidir. Fakat meselâ tüccara böyle bir 
şey konulabilir, meselâ bir tüccar bir sirküler 
dağıtırken üç beş tanesini bir araya koymasın, 
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Bir mektuba gelince ve bu bir mektup ol

duğu takdirde, bilhassa rica ediyorum, bundan 
sarfınazar edilsin. 

Sonra bunun tevsiki da çok güç bir şey ola
caktır, acaba bunun içerisinde başkasına ait 
mektup var mı? Nasıl tesbit edilecektir, ceza 
kimden alınacaktır'? Bendeniz bu fıkranın tay
ymı rica ediyorum. (Tayyedilsin sesleri) 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) - - Bu 
madde çok suiistimale müsaittir. Ben birisine 
bir mektup yazarım, İçerisine adresim bilmedi
ğim bir arkadaşıma bir mektup koyarım, çünki 
yukarda arzettiğim gibi suiniyetle değil, adre
sini bilmem, bir adamın mektubunun içine 
onun mektubunu koymaya- mecbur kalırım. 
Bunlar hüsnü niyetle yapılan şeylerdir. Adresi
ni bilmediğim bir adama mektup yazacağım; 
bildiğim bir adama mektup yazar, şunu da fa
lan kimseye ver i ver derim. 

Sonra her hangi bir arkadaş benden küçük 
bir şey ister, mektup içine koyar gönderirim. 
Efendim bunun içinde bir şey var mıdır, yok-
mudur, diye açmak suiistimallere sebebiyet ve
rebilir. Onun için bu maddeyi kaldıralım. 

BAŞKAN — Kemal Cemal öncel buyurun. 
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen

dim arkadaşlar gayet güzel izah ettiler. Mek
tuplar mahremdir. Ben evime gönderdiğim mek
tubun yanında bir de arkadaşıma gönderdim. 
Kemal Turan ve Potuoğhı arkadaşlarım gayet 
güzel izah ettiler. Ben bu maddenin ihtiyaca 
tekabül ettiğine kani değilim. Bu usulü pratik 
bulmuyorum, bizim moralimizle de mütenasip 
değildir. Tayyını rica ediyorum. (Kâfi kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bende

niz de diğer arkadaşlarım gibi bu maddenin bi
rinci fıkrasının tayymı rica edeceğim. Çünkü 
bu, birçok suiistimaliera yol açar. Esasen bu
gün, girmiş olduğumuz demokratik sisteme de 
aykırıdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, biz bu Pos
ta Kanununu, gerek Yüksek Meclisinizin, gerek 
sizin temsil etmiş olduğunuz bütün vatandaşla
rın vicdanında en ufak bir şüphenin yer alma
masını hedef ittihaz ederek huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. Bu getirdiğimiz tasarıdaki 
madde, esasen mer'i olan ve beynelmilel mevzu-
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ata da tamamen mutabık bulunan bir maddedir 
ve bugün mer'idir. Fakat bugün bunun üzerin
de bir endişeyi mucip olacak şekilde arkadaşla
rın ifadeleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Tak
dir heyetinizindir. 

Madde esasen bugüne kadar tatbik edilmiş 
ve edilmekte olan bir maddedir. Eğer bundan 
mütevellit sizin ve sizin temsil ettiğiniz vatan
daşları vicdanında ufacık bir şüphe varsa, Pos
ta İdaresine tevdi edilen emanetin mahremiye
tini ihlâl edeceğine dair en ufak bir şüphe varsa, 
ben de sizin gibi maddenin kaldırılmasını rica 
ediyorum. (Bravo sesleri). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEHBÎ SARIDAL 
(Niğde) — Efendim, sayın bakan arkadaşımızın 
dediği gibi bu maddenin sebebi vazı şudur: 

Beynelmilel posta anlaşmalarında - ki biz 
onları özel kanunlarla kabul etmişizdir - bu hü
küm mevcuttur. (Bizde olmasın sesleri). 

Efendim, bu yalnız Türkiye için değldir. Ya
bancıların dış memleketlere gönderecekleri iki 
kilograma kadar mektupları, posta idareleri 
kabul etmek salâhiyetini haizdir. Bu iki kilo-
gıramhk paketlerin içinde türlü türlü namlara 
yazılmış mektuplar konduğu takdirde posta ida
resi bundan zarar görür ve ücretler de beşte 
bir nispetinde tenezzül eder. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 nei maddenin birinci fıkrasının kaldırıl

masını teklif ederim. 
İsparta 

Kemal Turan 

Yüksek Başkanlığa 
Bu maddenin birinci fıkrasının tayymı teklif 

ederim. 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Bu önergelerin ikisi de aynı 
mahiyettedir. Birinri fıkranın tayymı teklif 
ediyorlar. Nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmıştır. Birinci fıkra 
tayyolunmuştur. 

BAŞKAN — Şu halde birinci fıkra tayyo-
lundu. 

Buradaki iki rakamını çıkarıyoruz. Madde 
bir fıkradan ibaret kalıyor. 
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Komisyon da muvafakat ediyor. Maddeyi 

aldığı şekil ile tekrar okutuyorum. 

Bölüm : İ l i 
Yasaklar 

Posta maddeleri içine konulamıyacak şeyler 
KIRKINCI MADDE - Gerek P. T. T. İda

resi ve gerek kişiler ve taşınma kurumları ta
raf nidan taşınan paketlerin veyahut ticaret 
eşyası örnekleri ve gazeteler ile her türlü ba
sılmış kâğıtlar ve iş kâğıtlarının içlerine açık 
olsa bile mektup veya bu mahiyette kâğıtlar 
konulamayacağı gibi bunların içlerine zarf ve 
kuşakları üzerine haberleşmeye ait işaretler ve
ya yazılar yazılamaz. 

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

Posta ile gönderilmesi yasak maddeler 
KIRK BİRİNCİ MADDE — I - Aşağıda 

gösterilen maddelerin posta ile gönderilmesi ya
saktır : 

A) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajla
rı dolayısiyle kişileri tehlikeye düşürebilecek, 
posta maddelerini kirletebilecek veya patlıyabi-
lecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlıyabile-
cek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler; 

B) Afyon, morfin, kokain ve benzerleri 
başka uyuşturucu maddeler; 

(Ancak tıbbi veya fennî bir amaçla gönderil
dikleri ve göndericilerinin bu gibi yollamalara 
izinli bulundukları resmî belgelerle belirtilirse 
bunlar posta kolileri veya değerli kutular içinde 
kabul edilip gönderilirler). 

C) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici 
adresler veya yasak lâkap, unvan ve deyimler 
yazılı maddeler; 

D) Üzerlerinde genel edep ve töreye, ııynıı-
yan veya güvenliği bozucu bir suç yapılmasını 
teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan 
maddeler; 

E) Kanun, tüzük ve kararlarla alınması; 
satılması, taşınması veya elden ele geçmesi ya
sak edilen her türlü maddeler ; 

F) Cauh ve kurutulmuş veya muhafaza 
edilmiş olanlar dışındaki) cansız hayvanlar ve 
böcekler; (Ancak an, ipek böceği ve sülükler
le Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakan
lıklarınca gönderilmesine izin verilen ve teh
likeleri önlenmiş bulunan canlı böcekler kabul 
olunur.). 
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T T - Bundan başka : 
A) Kapalı mektuplardan ba§ka haberleş

me maddeleri içine posta pulları ve posta bo
noları ve her türlü âdi ve taahhütlü Posta, mad
deleriyle değersiz koliler ve değerli kutular içi
ne banknot, kâğıt para ve elinde bulunduranın 
faydalanabileceği her türlü değerli kâğıtlar ko
nulması ; 

IV) Değerli kolilerden veya kutulardan 
başka maddelerin içlerine madenî paralar ve 
işlenmiş veya işlenmemiş platin ; altın, gümüş 
ile değerli taşlar ve mücevherler ve bu gibi de
ğerli maddeler konulması dahi yasaktır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Burada 
B fıkrası bir istisnadır. Bu yalnız B fıkrasına 
mı. şamil, yoksa A fıkrasına mı şâmil? 

ULAŞTIRMA K<>. SÖCZCÜSÜ VEHBİ SA
RIDA 11 (Niğde) —- Ancak B fıkrasına şâmil
dir. 

VASFİ GERGER (Urt'a) — Efendini, bu
rada iki unsur vardır. Birisi göndericiye diğe
ri ise Posta idaresine aittir. Filân ve falan mad
delerin posta ile gönderilmesi yasaktır, diyoruz. 
Zaten bunları Pıosta İdaresi kabul etmez ki. Bi
naenaleyh, « üzerinde hakaret ve tezyif edici ad
resler yazılı mektupların gönderilmesi yasaktır » 
demek, doğru değildir, Posta İdaresince kabul 
edilmez demek yerinde olur. Bunlar posta ida-
since kabul edilmemelidir. İçerisinde para, pul 
ve sairenin olması yasak edilebilir. Fakat di
ğerleri yasak değildir, ancak Posta İdaresince 
kabul edilmez. 

ULAŞTİRMA BAKANI Dr. Kemal Satır 
(Seyhan) — Efendim, bizim birtakım posta ku
tularımız vardır. Posta kutusu canlı bir şey 
değildir ki, bu gibi adresli mektupları kabul et
mesin. Ancak yasaktır., sevkedemeyiz. 

BAŞKAN - - Tavzih edilmiştir. Başka söz iş
ven yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yolcuları tedirgin, edenler 
KIRK İKİNCİ MADDEE — Hal ve hare

ketleriyle başka yolcuları tedirgin edenler veya 
bunlar için tehlikeli olan kimseler idarenin malı 
olan taşıtlarla taşınmazlar ve yolda böyle hali 
görülenler de indirilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir'. 
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P. T. T. İdaresinin kabule mecbur olmadığı 

maddeler 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Gayet kolay 

kll'llabilen veya eksik ambalaj edilen veya tabi
atları gereğince kolayGa bozulabilecek veya hasa
ra uğrryabüeeek maddeleri kabille P. T. T. idaresi 
mecbur değildir. 

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

Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak 
işlemler 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Posta 
merkezleri, içlerinde yasak maddeler bulunduğu 
zannolunan pasta maddelerinin açılıp içlerinin 
gösterilmesini göndericilerden isterler. Gönde
rici 'buna razı olmazsa bu gibi maddeler kabul 
edilmez. Ancak gösterilmek istenilmiyen şeyle
rin bu kanunun 41 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın B, D ve E bentlerinde yazılı şeyler oldu 
ğu hisedilirse bunları havi olan madde bir tu
tanakla ilgili makama tevdi olunur. 

I I - Yoklanılmasma razı olunan maddelerin 
içinde 40 ncı maddede ve 41 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının A, C, P bentlerinde ve ikinci fıkra 
smda yazılı şeyler görülürse kabul olunmaz. 

41 nci maddenin 1 nci fıkrasının B, D, E 
bentlerinde yazılı maddeler görülkrse bunlar 
müsadere olunarak yok edilir veya ilgili maka
ma verilir. 

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

Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak 
işlemler 

KIRK BEŞlNOl MADDE — I - İçinde 40 
ve 41 nci maddelerde sayılan yasak şeylerden 
biri bulunduğu sezilen yurt içi ve dışı posta mad
delerinin açılması varış postaııesince alıcılarına 
teklif olunur. Bunların razı olmaları halinde ge
len maddeler postanece teşkil edilecek bir kurul 
tarafından kendi önlerinde açılır; razı olmazlarsa 
yurt içinden gönderilmiş maddeler yine bu ku
rulca doğrudan doğruya açılır ve içlerinde ya
sak bulunmıyanlar alıcılarına verilir. Açılmasına 
razı olunmıyan yabancı yerlerden gelmiş madde
ler çıkuş yerlerine geri gönderilir. 

40 ncı maddede yazılı yasaklara raslanırsa 
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bu türlü yazılar bulunan kâğıtlardan ve kapalı 
mektuplardan ağırlıklarına göre iki kat mektup 
ücreti alınır. 

Tahta, kumaş ve benze i'leri üzerinde bulunan 
haberleşmeye ait yazılar için, âdi bir mektubum 
iki katı nispetinde ücret alınır. 

II - Yurt içi ve dışı posta maddelerinden 41 
nci maddenin 1 nci fıkrasının (A) bendinde ya 
zıh tehlikeli maddeler (F) bendinde yazılı hay
van ve böcekler çıkarsa bunlar, kanun ve tüzük 
hükümleri engel olmadıkça, alıcılarına verilir. 
Ötekileri yok edilir veya ilgili makama verilir. 

Sözü geçen posta maddeleri içinde 41 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının B, D ve E bentlerinde 
yazılı yasklara tesadüf edilirse bunlar alınarak 
yok edilir veya ilgili makamlara verilir, 

Yurt içi âdi veya taahhütlü haberleşme mad 
delerinden veya değersiz posta kolilerinden 41 
nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendinde 
yazılı değerli kâğıtlar çıkarsa değerlerine göre 
değerlendirme ücreti iki kat alınarak*alıcılarına 
verilir. Yabancı memleketlerden gelmiş kapalı 
taahhütlü mektuplardan başka değersiz posta 
umdelerinden çıkacak değerli kâğıtlar, değerlen
dirme ücreti alındıktan sonra alıcılarına verilir. 

Değerli koliler ve kutular ayrık olmak üzre 
açılan yurt içi posta maddeleri içinden 41 nci 
maddenin II nci fıkrasının (B) bendinde yazılı 
şeyler çıkarsa posta veya gümrük memurları ta
rafından biçilecek değerlerine göre değerlendir
me ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. 
Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden 
gelen haberleşme maddeleri, değerli mektuplar 
ve değersiz koliler içinde tesadüf edilirse biçile
cek değerlerine göre değerlendirme ücreti alına
rak alıcılarına verilir. 

41 nci maddenin 1 nci fıkrasının (C) ben
dinde yazılı adresleri taşıyan maddeler nerede 
görülürse görülsün yollanamaz ve dağıtılamaz. 
Bu türlü maddelerden üzerlerinde hakaret ve tez
yif edici adresler bulunanları göndericiye geri ve
rilir; gönderen belli değilse yok edilir. 

Üzerlerinde yasak lâkap, unvan ve deyimler 
yazılı maddeler de geri gönderilir veya yok 
edilir. 

Sözü geçen 41 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
A, B, E ve F bentlerinde yazılı yasak şeyleri ta
şıdıkları ara merkezlerince anlaşılan posta mad
deleri alıkonularak yok edilir veya ilgili makam
lara verilir. 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - - Efendim 

ikinci fıkranın sondan ikinci ve üçüncü bentleri 
nin nihayetlerinde (yok edilir) tâbiri vardır. Eş 
yanın yok edildiğinin -gönderilenlere haber ve
rilmesi mecburiyeti var mıdır? 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
VEHBİ SARI DAL (Niğde) — Mürsile haber 
verilir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bunun 
'bu iki fıkrada zikredilmesi mecburiyeti yok mu
dur? 

ULAŞTİRMA KOMİSYONU ADINA VEH
Bİ SARIDAL (Korıy t ••--• Eğer adresi malûm 
ise göndericiye haber verilir. Esasen posta ida
resinin bir usulüdür. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Maddede 
tasrih edilse daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN —- Tavzih edildi. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
Sorum 

KIRK ALTINCI MADDE — 1 - F. T. T. İda
resi, üzerine aldığı görevleri kanun dairesinde 
yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, ala
cak tahsili, posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı 
maddeler ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil 
ettiği paralardan ancak bu kanunda tâyin edi
len hadler dâhilinde sorumludur. 

II - Zarar veya hasar posta servisinden do
layı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara gö
re sorum kabul eden bir memlekette vukua gel
diği takdirde P. T. T. İdaresi ilgili yabancı 
memleketin vereceği tazminat derecesinde so
rumludur. 

Hl - Zarar veya hasar posta servisinden do
layı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara 
göre sorum kabul etmiyen yabancı bir memle
kette vukua geldiği veya Türkiye topraklan dı
şında olup da F. T. T. İdaresi tarafından ilgili 
özel nakliye teşebbüsleri aleyhine dâva açılma
dan bu zararın ödenmesi mümkün olmadığı tak
dirde F. T. T. İdaresi sorumdan kurtulur. Bu 
halde gönderici isterse F. I1. T. İdaresi dâva 
hakkını kendisine devreder. 

• IV - F. T. T. İdaresi kanuni hükümler gere
ğince yetkili makamlara verdiği maddelerle pa
ralar için de sorumlu değildir. 

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

Baş vurma hakkı ve zaman aşımı 
KIRK YEDİNCİ MADDE — 1 - F. T. T. İda

resinden her hangi bir talepte bulunmak, ida
renin sorumlu olduğu hallerde dâva etmek hak
kı göndericinindir. Gönderici bu hakkını alıcıya 
devredebilir. 

II - Bu kanunda hilâfına hüküm yoksa ta
lep ve dâva. hakkı bir yıl sonunda zaman aşımı
na uğrar. 

III - Zaman aşıntı posta ile gönderilen mad
delerin ve paraların postaya verildiği tarihin 
ertesi günü başlar. 

Bu süre posta merkez veya makamlarından 
birine yahut mahkeme veya icraya müracaatla 
kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve 
araştırmaların sonunun ilgililere bildirildiği ta
rihte yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir baş 
vurma ile tekrar kesilmez. 

IV - Mahkeme veya icraya müracaat edildiği 
ilgili F. T. T. İdaresine tebliğ edilen hallerde 
idare buna, ait evrak ve vesikaları ihtilâfın hal-
jine kadar muhafazaya mecburdur. 

V - F. T. T. İdaresi ihtilâf mevzuu ile ilgili 
olmıyan posta- servisine ait evrakı iki yıldan 
fazla süre ile muhafazaya mecbur değildir. 

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

Tazminatın isteklerinin sonuçlandırılması 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE ----- Tazminat ve

rilmesine dair olan istekler zarar veya hasarın 
idarece kesin olarak anlaşılmasından sonra so
nuçlandırılır. 

Tazminat verilip verilmiyeceğini gerektire
cek araştırma ve soruşturmalar altı ay içinde 
bitirilmediği takdirde F. T. T. İdaresi gönderi-
eiye, haklı olmadığı anlaşıldığında geri vermek 
şartiyle, tazminatı öder. İdare lüzum gördüğü 
takdirde tazminatı ödemeden evvel kanuni te
minat istiyebilir. 

Tazminat verilmesi kararlaştırıldıktan sonra, 
gönderici bunu iki yıl içinde isteyip alabilir. 
İki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edil
mez. 

BA8KAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul, edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sorumdan kurtulma 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki 
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hallerde P. T. T. İdaresi sorumdan kurtulur: I 

A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden ve
ya göndericinin kususundan ileri gelirse; 

B) Zarar ve hasar o maddenin tabiatı ge
reğinden bulunursa; 

C) Gönderilen maddenin içinde yasak şey
ler varsa; I 

D) Zoryalıcı sebeplerle kayıtların ve bel- j 
gelerin elden çıkması yüzünden gönderilen mad
delerin ve paraların sahibine verildiğini ispat 
mümkün olamıyorsa ve sorum da başka suretle 
tesbit olunamıyorsa; 

E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde 
değerli bir şey bulunmadığı veya gönderilen 
maddeye hile ile gerçek değerinden fazla değer 
gösterildiği anlaşılırsa. 

II - Tabiat ve mahiyetleri bakım nidan hasar I 
(kırılma, bozulma, kokma) tehlikesi kuvvetli 
bulunan maddelerde, zararın bu yüzden ileri I 
geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sırasın
da alınacak özel bir tedbir için, fazla ücret alın
mış olursa P. T. T. İdaresi yine sorumludur. 

III - Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul 
edilen posta maddelerinden P. T. T. İdaresi so- I 
rumlu değildir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler,. Mad- j 
de kabul olundu. 

Tazminat 
ELLİNCİ MADDE — I - P. T. T. İdaresi 

haberleşme maddelerinin taahhütlü olmıyanları 
için tazminat vermez. 

II - Taahhütlü olarak gönderilen bir madde
nin kaybı halinde P. T. T. İdaresince 10 lira taz
minat verilir. 

III - Değersiz bir posta kolisinin kaybolması, 
çalınması veya hasarı halinde P. T. T. İdaresi 
kolinin postaya verildiği yerdeki ve zamandaki 
gerçek değerini ve hasar halinde uğradığı zarar 
derecesini göz önüne alarak : 

5 kilogrma kadar olan kolilerde (5 kilogram 
dahil) 10 lirayı; 

10 kilograma kadar olan kolilerde (10 kilo
gram dâhil) 15 lirayı; 

20 kilograma kadar olan kolilerde (20 kilo
gram dâhil) 20 lirayı; 

40 kilograma kadar olan kolilerde (40 kilo
gram dâhil) 25 lirayı; 

Geçmemek üzere tazminat verir. | 
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IV - Değerli bir mektup veya kutu ile de

ğerli bir kolinin kaybolması, çalınması veya ha
sarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek 
şartiyle, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat 
verilir. 

Ancak, P. T. T. idaresi gönderilen posta 
maddesi içindeki eşyanın postaya verildiği za
man konmuş olan değerden daha az değerde ol
duğunu ispat ederse bu eşyanın gerçek değerine 
göre tazminat verilir. 

Kaybolan maddede kanun yollariyle hüküm-
süzlendirilmesi mümkün olan kâğıtlar bulunu
yorsa P. T. T. idaresinin bu kâğıtları hükümsüz-
lendirmek yoluna gidebilmesi için sahibinin bun
lara koydurdğu değere kadar olan haklarını P . 
T. T. idaresine bırakması lâzımdır. 

V - P. T. T. İdaresi büsbütün kaybolma, 
çalınma veya hasara uğrama halinde, yukarda 
III ve IV ncü fıkralarda gösterilen tazminattan 
başka değerlendirme ücreti dışında kalan posta 
ücretlerini de geri verir. 

VI - Tazminat verildikten sonra bulunan 
maddeler, verilen tazminat geri alınarak sahibine 
teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde 
geri alınacak tazminat bu eksiklik ve bozukluk 
nispetlerinde azaltılır. 

Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği 
tarihten başlıyarak üç ay içinde ilgili gelip bunu 
almazsa bütün hakları P. T. T. İdaresine geçer. 

Şu kadar ki, bulunan maddede bir eksiklik 
veya bozukluk bulunmazsa ve buna değerinden 
fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa 
P. T. T. idaresi genel hükümlere dayanarak bu 
fazlanın geri verilmesini ilgiliden istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö/, istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yukardak? 

maddede yazılı tazminatı istemeden ölenlerin bu 
isteme hakları 47 nci maddede yazılı süre içinde 
yapılmak şartiyle mirasçılarına geçer. 

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

Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar 
için sorum 

ELLİ İKİNCİ MADDE — I - Ödeme şartlı 
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maddelerin 'kaybolması, çalınması veya hasarı 
halinde P. T. T. İdaresi bu maddelerin ödeme 
şartlı olmıyanları derecesinde sorumludur. 

Tahsili şart edilen para miktarı (değer konul
ma) sayılmaz. 

II - P. T. T. İdaresi tahsil emrine dâhil olan 
belgelerin kaybından, bunlar değerli olarak 
kabul edilmemişse, bir taahhütlü mektup kaybı 
derecesinde sorumludur. 

I I I - P. T. T. îdaresi şart edilen bedelden 
ve tahsil olunacak paralardan, bunlara ait mad
delerin alıcılarına tesliminden sonra sorumlu 
olur. ödeme şartlı maddeler veya tahsil emrine 
ait belgeler bedelleri alınmadan verildiği ve alı
cıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de bedel
lerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde 
dahi P. T. T. İdaresi yine hak sahiplerine karsı 
şart edilen bedel ile tahsil olunacak paralardan 
sorumlu olur. 

IV - P. T. T. idaresi göndericilere ve he
sap sahiplerine karşı havale paralarından ve 
başka suretlerle yatırılan paralardan ve ya
pılan hesap devirlerinden ödeme yapılıncaya 
veya hesapların alacak kaydı işleninceye kadar 
sorumlu olduğu gibi çek hesabı sahibinin alaca
ğından dolayı da sorumludur. 

V - Posta çeklerinin kaybından ve her ne 
suretle olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri 
gelen zararlardan çek sahipleri sorumludur. An
cak üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kul
lanılması üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba 
geçirilmelerde ve hesaptan hesaba devirlerde 
Posta İdaresi memurlarının suç ortaklığı veya 
ağır kusurları da bulunduğu anlaşılırsa P. T. T. 
İdaresi dahi soruma katılır. 

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

Yolcu taşımalarında sorum 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yolcu taşıma

larında kaza olursa P. T. T. İdaresi, yolculara 
veya mirasçılarına karşı, genel hükümlere göre 
sorumludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kalın 1 edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

Bagaj taşınmalarında sorum 
ELLİ DÖEDÜNCÜ MADDE — Bagaj taşı

maları için P. T. T, İdaresinin sorumu değersiz 
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koliler için belirtilen miktarın yarısı kadardır.. 

BAŞKAN -•- Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul olundu. 

Üçüncü kişiler aleyhine baş vurma, tazminatın 
ödenmesi 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — 1 - P. T. T 
İdaresi tarafından tazminat isteklerinin sonuç
landırılması, İdarenin üçüncü kişiler aleyhine 
baş vurma hakkını kaldırmaz. 

II - İdarenin göndericilere vermekle ödevli 
olduğu tazminat bedellerini her zaman için se
bep olan]arda.n almaya hakkı vardır. 

(löndericiler tazminat istemezler veya bu 
haklarını her hangi bir suretle kaybederlerse ku
surlulardan alınan paralar, istemeleri beklen
meksizin, kendilerine geri verilir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Bölüm. : V 
Ceza ihükümleri 

Pul, değerli kâğıt ve ücret ödeme makinelerinin 
izinsiz kullanılması 

ELLİ ALTINCI'MADDE — 8 nci maddede 
yazılı yasaklığa aykırı olarak posta pullariylc 
ücret alınmakta kullanılan değerli kâğıtları sa
tanlardan 3 liradan 30 liraya kadar hafif ve 7 
nci maddede yazılı ücret alma makinelerini 
izinsiz satan ve kullananlardan 200 liradan 1000 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. 

Posta levazımının 'benzerinin yapılması 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — I - Posta İda

resinden izin almadan postada kullanılan pul
ların ve ücret ödeme formülleriyle mühürlerin 
'benzerlerini yapanlara 200 liraya kadar hafif 
para cezası verilir. Ancak hu yapılışta pul, for
mül ve mühürleri kullanıp faydalanmak gibi bir 
suç kastı varsa Ceza Kanununun pul ve damga
ları taklit ve tağyir edenler hakkındaki hüküm
leri uygulanır. , 

II - İzin almadan posta kutularını, abone 
kutularını ve bunları açacak anahtarları yapan , 
veya bunları kullananlardan veya taşıtlara pos-
ta taşıtları şeklini veren ve bunları kullanan-
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lardan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

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

Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Tehlikeli ol

dukları için kaibulü yasak olan maddeleri posta 
ile gönderenlerden hukuki ve cezaya ait umumi 
hükümler mahfuz olmak üzere mücerret bu fili
den dolayı 100 liradan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde 
yoktur. Maddeyi kabul 
Madde kabul edilmiştir. 

hakkında söz istiyen 
edenler... Etmiyenler... 

Posta tekelini bozma 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — T - A) 

Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak 
olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderen
ler; 

B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı 
maddeleri bir araya toplayıp posta ile yollayan
lar; 

C) 22 nci madde hükmünü ihlâl edenler; 
50 liraya kadar hafif para ceza siyle cezalan

dırılırlar. 
II - Bu sebeplerle verilmemiş olan posta üc

retleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tu
tana verilir. 

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

Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması 
ALTMIŞINCI MADDE — Bu kanunda ya

zalı olmıyan ve cezayı gerektiren haller hakkın
da Türk Ceza Kanunu hükümleriyle diğer ge
nel hükümler uygulanır. 

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

Kanuni ödevler ve yardımlar 
, ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — I - Posta 

memurları bu kanunla yasak edilen eylem ve 
hareketleri araştırmak ödevindedirler. 

II - Devlet memurları ve bilhassa kolluk ve 
gümrük memurları ödevlerini yaptıkları sırada 
bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araştırıp 
meydana çıkarmakla ödevlidirler. 
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III - Kanunsuz bir şekilde posta işletmeske 

kalkışanların gerekirse taşıtları da mahkeme 
karariyle "müsadere olunarak bu işi yapmaları 
önlenir. 

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

Silâh taşıma yetkisi 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Görevleri es

nasında vahşi hayvanlara ve her türlü tehlike 
ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat bakıcı-
lariyle şehirlerarası çalışan seyyar memur ve 
ulaklara silâh verilebilir. 

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

Bölüm : 6 
Türlü hükümler 

Elde kalan maddeler ve havaleler 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — I - Her- ne 

.sebeple olursa olsun alıcılarına verilememiş olan 
maddeler hakkında aşağıda yazıldığı gibi işlem 
yapılır. 

A) Adres bırakmaksızın başka yere giden 
veya bulunamıyan alıcılara ait olan veya bun
lar tarafından kabul edilmiyen âdi ve taahhütlü 
haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve ku
tular ve havaleler hemen çıkış yerlerine geri 
gönderilir. 

B) Alıcıları ölmüş olup 15 gün içinde mi
rasçılar tarafından kabul edilmiyen âdi ve ta
ahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerlerine 
geri gönderilir. 

Alıcıları ölmüş olan değerli mektup ve ku
tular ve havaleler için göndericilerin istekleri 
sorulur. 

C) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için 
verilemiyen taahhütlü haberleşme maddeleriyle 
değerli mektup ve kutular bir hafta sonra çıkış 
yerlerine geri gönderilir. 

D) Alıcıları postaneye çağırılan değerli 
mektup ve kutular geldikleri tarihten başhya-
rak 15 gün içinde alınmazlarsa yine çıkış yer
lerine geri gönderilir. 

E) Alıcıları konutlarında bulunmiya.ii ha
valelerle çağrı üzerin* postaneden alınmıyan 
havaleler de geldikleri tarihten başlıyarak bir 
ay sonra çıkış yerlerine geri yollanır. 
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II - Postrestant işaretiyle gelen veya sak-

lanjnâları alıcıları tarafından yazı ite istenilen 
"âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle de
ğerli mektup ve kutular ve havaleler sahipleri 
tarafından alınmak üzere iki ay bekletilir. Bu 
süre geçtikten sonra çıkış yerlerine geri gönde
rilir. 

III - Abone kutularına ait posta maddeleri 
kutu kira süresinin bitmesine kadar alınmazsa 
çıkış yerlerine geri gönderilir. Ancak kayıtlı 
maddeler ve havaleler bir ay içinde •alınmazlar
sa geri gönderilir. 

IV - Ödeme şartlı postrestant maddeler 35 
günden fazla bekletilemez. 

V - Çıkış yerine geri gelen posta maddele
rinden göndericileri belli olanlar merkezce sa
hiplerine verileceği gibi belli olmıyanlar da bun
lar tarafından aranmaları beklenerek âdiler 
3 ay taahhütlülerle değerli mektup ve kutular 
bir yıl saklanır ve kayıt edileceği listelerl<e 
postane içinde ilân edilir. Bu sürelerin sonunda 
sahipleri çıkmıyanlar P. T; T. idaresince tâyin 
edilecek özel kurullar tarafından açılır ve içle
rinden sahipleri anlaşılabilenler kendilerine ve
rilir; sahipleri anlaşılamayanlar ve bir değeri 
olmıyanlar yakılır. Değerli olanlar satılır ve 
bedelleri, gerekirse postaca alınan ücret ve re
simler alındıktan sonra sahiplerinin aramaları 
beklenerek iki yıl saklanır. Bu süre içinde sa
hipleri çıkmıyan paralar idareye gelir kayde
dilir. 

Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü 
edilen yasaklar çıkarsa bunlar hakkında bildiri
len bölümde yazılı hükümler uygulanır. 

Göndericileri bulunmıyan havale bedelleri 
havalenin verildiği tarihten başlıyarak üç yıl 
saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan ha
vale paraları da yine idareye gelir kaydedilir. 

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

Elde kalan posta kolileri 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Gön

dericiler kolilerinin alıcılarına verilmemesi ha
linde bunlara uygulanacak işlemi yollama kâğıt
larının arkasında ve koliler üzerinde gösterme
lidirler. 

Göndericiler tarafından bu yapılmadığı ve 
koliler de alıcılara verilmediği veya gönderici-
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[ lerin yollama kâğıtları ve koliler üzerindeki 

istekleri yerine getirilemediği takdirde koliler 
elde kalmış sayılır. 

II - Geldikleri alıcılarına haber verme kâğı
dı gönderilmek suretiyle bildirüen posta koli
leri, haber verildiği tarihin ertesi gününden 
başlıyarak bir ay içinde sahipleri tarafından 
alınmak üzere bekletilir. 

Bu süre içinde almmıyacağı bildirilen koli
ler bu tarihte, alıcılarına haber veriîmiyen ve
ya haber verildiği halde almmıyan koliler de 
bir ayın sonunda elde kalmış sayılır. 

III - Postrestant, işaretiyle gelen veya sak
lanmaları alıcıları tarafından yazı ile istenilen 
posta kolileri geldikleri tarihten başlıyarak iki 
ay içinde alınmazlarsa elde kalmış sayılır. 

I I ve III ncü fıkralardaki süreler ödeme 
şartlı koliler için 15 gündür. 

VI - Yukardaki fıkralar hükümlerine göre 
elde kalmış sayılan posta kolileri aşağıda yazılı 
işlemlere tâbi tutulur: 

A) Alıcıları ölmüş olan değerli ve değer
siz koliler için göndericilerin istekleri sorulur. 

I B) Göndericiler tarafından terkedilmiş ve
ya kendi hesaplarına satılmaları istenilmiş olan 

| koliler varış yerlerinde satılır. 
; C) Bozulabilecek veya çürüyebilecek mad

deler varış merkezlerince göndericileri hesabına 
sat^abilir. Bununla beraber içlerinde yakkı za
manda bozulacağından veya çürüyeceğinden 
korkulan maddeler bulunan koliler varış yerle
rinde elde kalmış sayılmadan önce ve hattâ or
ta merkezlerce dahi göndericileri hesabına ola
rak satılabilir. 

D) Yukardaki (A), (B) ve (C) bentlerinde 
yazılı olanlar dışında kalan koliler çıkış merkez
lerine geri gönderilir ve göndericilerine haber 
verilir. Haber vermek mümkün olmazsa kolinin 
geri geldiği postanede ilân edilir. Üç aylık sü-
ro içinde aranmıyanlar çıkış merkezlerinin bağ
lı oldukları başmüdürlüğe gönderilerek orada 
içlerindeki eşya bir komisyon tarafından belir
tilir. Belirtilen şeyler para ise aynen, değilse 
satılarak bedelleri, postaca alman ücret, ve Ke
simler çıkarıldıktan sonra göndericilerinin he
saplarına emanet olarak saklanır. 

Bu maddelerin, postaya verildikleri tarihin 
ertesi gününden başlıyarak üç yıl içinde sahip
leri tarafından istenilmiyen bedelleri idareye 
gelir kaydedilir. Ancak idareye terkedijen ma d-
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delerin satışından elde edilen paralar için üç 
sene beklenmez. i 

V. İ W tââM MMm dolayı ı 
göndericilerden ardiye ve saire ücretleri istenil
mez. Elde kalarak satılan kolilerin satışından 
elde edilen paralar göndericiler tarafından alın
madıkça bunlardan da eksik kalmış ücret ve 
resimler aranmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabu l edenler.. Etmiyenler . . Kabu l edilmiştir . 

P. T. T. İdaresine geçen paralar 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — I - P. T. T. 

idaresince alınıp her hangi bir sebeple sahiple
rine vferilemiyevL paralarla tahsil ve ödeme ser
vislerimin elinde kalan paralar üç yıla kadar sa
hiplerinin emrinde tutulur. Bu süre paraların 
postayja verildiğinin ertesi gününden başlar. Bu 
süre sonunda aranmıyan paralar P. T. T. İdare
sine gelir kaydedilir. 
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II - Sahibi yahut kanuni mirasçısı bulunmı-

yan çek hesapları son kayıttan bir yıl sonra 
İdarece kapatılır. Bu suretle kapatılan çek he
sabındaki alacak Üç yıl İÇİnde sahibinin emrinde 
kalır. Bu süre son kaydın deftere geçirilmesin
den baslar. Bu sürenin sonunda almmıyan para
lar P. T. T. İdaresine gelir kaydedilir. 

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

Postaların açılıp yoklanamıyacağı 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Taşman pos
talar P. T. T. idaresinin yetkili memurlarından 
başka hiçbir kimse tarafından alıkonulamaz, 
açılamaz ve yoklanamaz. 

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

Vakit gecikmiştir. Yarın saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati 19,25 

»&<ı 
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i 1048 Bütçe yıh Kesinhesap Kanununa rerüen oyi»*-*» «mxc« 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAKÎSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Me'brure A'ksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Safari Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Oöktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

Üye yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar . 

Açık Milletvekillikleri 

• 465 
247 
245 

2 
0 

210 
8 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şereme'tli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
A]i Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 

Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkınan 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccan 

ERZURUM 
Eyüp Safari Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canfaolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arşeven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüz atlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukaıı 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

tZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbasi 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
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§era:£ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkalin 
G-l. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toköziü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedajd Pek 
tbraîıim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
G-l. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
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Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
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Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Ali Zırh ' 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Sinan Te'kelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabrı Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Mustafa Lâtitfoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlıı 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

/ Reddedenler ] 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 



B : 57 İ . 3 1950 Ö : i 
[Oya katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Kefet Alpman 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Süreyya örgeevren 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeke^* 
Abdurrahnıan Konuk 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

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

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli (BakaıO 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğ] ıı 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis A kay gen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 

Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Ooşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Resif, Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtii Akın 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğln 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
(t) 
Atıf Esen'bel 
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ifehmiet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoglu 
I}r. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hjasan Reşid Tankut 

1 MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(î.) 
Mehmet Kâmil Boran 
Raza Erten 
Aibdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Hialid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

B : ffl 1. â 
Balid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

im o : â 
StNOB 

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

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Baş/bakan) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Cemal Kovalı 

Refik Ahmet Sevengil 
TRABZON 

Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan i 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 



S : 8? İ . S . İ95Ö Ö : â 
Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 1045 . 1946 

Takvim yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabının onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların 
sonucu 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 206 

Açık Milletvekillikleri : 8 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahm^t Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuriı Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Alton 

.basa***,.*» 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
Oelâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf T W n 
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edenler] 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY * 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silîvrü 



Beaal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbagı 
Esat ömar 
Sedat Dikmen 
Samdı Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gri. Salih Avgm 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 

B : 57 1.3 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şâkir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gürso,/ 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Ma'hmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdüh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi özta/rhan 
Feyzııllab Uslu 

1960 0 : 2 
MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin. 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabrı Çeliktuğ 

Ali Rıea B««a 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlö 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa R. Tarakçioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbelr 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

/ Reddedenler ] 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytînoğlu 
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B : *7 1 . 3 . 1950 O : Û 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Br. Cemal Tunea 
Aimed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz öknvm 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esaıt Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Ger men 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Er tan 
Ziya Geboloğlu (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çamhel 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçm 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 

Mustafa Fehmi Gerçeke? 
Abdürrahman Konul; 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazançloğlıı 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğülları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sa'bit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

[Oya katılmıyanlar] 
GAZlANTEB 

Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zairuogiu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSTANBUL 
Salnmon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi D emir eli i 
Mekki Hiknı et Gel enbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (B«k*a) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü ökletaa 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yüeel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
tsmail Rüştü Ak.*al 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Bin al 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak" 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkant 
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Şevket Raşit Hatipoglu 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya (I.) 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkaclir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Halid Mengi 

B : 57 1.3 
ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf1 Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (î. 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
TCasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
Eteni izzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 

. 1950 O : 2 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
fBakaıı) 

Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan O rai 
Esat Tekeli 
Sun.t Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
EminErişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
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Belediye Gelirleri Kanununun 5385 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tafhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Br. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

U: fe sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
249 
249 

Ü 
0 

203 
8 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil öze/ağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZÎNOAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nah id Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Ba'ban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Ben al Nevzat Anman 
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Lâtife B. Çeyrekbagı 
Esat Çınar 
Şedit Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf i İnan 
Sait! Odyak 
Bkrim Oran 
Şikrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevm Akta§ 
Akil Eyidoğan 
Şerafettin Karaean 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orfıon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae, 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki Tumtürk 

KAYSERİ 
G-l. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
HayruÜlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Akstı 
Amiral Şükür Okan 
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Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hu] ki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh lspartahgi-1 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özel 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
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Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsein Berk 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Ye gen a 

StlRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksov 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Gker 
Gl. Fikri Tirfceş 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erkek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahrnst Gflrel 
Sahri Koçer 
Naim Kromer 
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[Oya katîlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
GL Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banıguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öyuen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gereeker 

Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever (t) 
Nurettin ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
(I.) 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytkıoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil SaidBarlaa (Ba
kan) 

GÜMÜŞANE 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan F«$ımi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Sev^n (1.) 

HATAY 
AbduÜAh Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çanılıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Ge'lenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrı över 
d.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kasaran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehinet Bahadır (t.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. B'ürge (Ba
kan) 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sediftd Çumralı 
D r. Muhsin F.' D İhı d fl r 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beyclağı 
(t) 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
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Şe?&ei Ra$it Hatipoğlu 
Dr. jLttS Eirdıtr 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

Emin Soysal 
Hasan ReşicJ T&nkut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya (î.) 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Nurji özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Haradi Dayı 
Hal$d Onaran 

NİĞDE 
F«Tİİ BfMT 
Halid Mengi 

ORDU 
Mefemet Furtun 
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Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Carid Belûl (1) 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
0 * T M Oral (Baka») 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Eteni îzaet Benice 
Sahrf Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

1950 O : 2 
StNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık 
Reşat Şamsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Danış Eyiboğlu (î.) ' 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAT5 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emiin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarh an (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 



B : 57 1.3.1950 O : 2 
Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanması maksadiyle 
imzalanmış bulunan Milletlerarası Anlaşma ile Kadın Ticaretinin zecren men'ine dair imzalanmış 
olan Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren Protokolün onanmasına dair Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasifc Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpraar 
Esat Alton 

Üye sayısı 
Oy yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
251 
251 

0 
0 

206 
8 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendaî 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. ön gören 1 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 

Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Meîek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğhı 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
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Kemal Turan 
Şe-vflrii Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis jAkaygen 
Cihadj Baban 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

ÎZMÎR 
Benalj Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedatj Dikmen 
Sami J Gülcüoğlu 
Atıf Jnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şeraittin Karacan 
Dr. Ijsad Oktay 
Zihni i Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Ajbdullah Alptöğan 
Cemil| Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Ijahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
BaM Tumtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer; Taşçıoğlu 
Hayrtıllah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Tfuad Umay 

KIRŞEHİR 
îsmaiü H. Baltaeıoflu 
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Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Memduh tspartalıgil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Ma'hmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

.1950 0 : 2 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
,Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
^lamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Diblan 
Sinan Tökelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
AM Rıza Esen 

Lûtfi Yavuz 
SLNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tir&eş 
Şakir Uma 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet A4ls.su 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Nakd öevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
TaihsinBanguoğlu (Ba
lkan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdı Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu* 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GÂZtANTEB 
Cemil Said Barla» 
(Bakan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 

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

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adrvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(i.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fafcaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Recep Peker 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Talçm 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbagı 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çtımralı 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
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Dr. £ûtfi Kırdar 
Hilır^i öztarhan 

i MARAŞ 
Bmi4 Soysal 
Hasajn Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
a.) 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

1 MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım! Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Hali4 Onaran 

NİĞDE 
Ferit | Ecer 
Halici Mengi 

ORDU 
Mehrajıet Furtun 

B : 57 1.3 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karatag (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (t.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

StÎRD 
Etem izzet Benice 

1950 O : 2 
SÎNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Şirer 
(Bakan) 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 

Daniş Eyihoğlu (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Ba
kan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabrı Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

8 
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Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmayı değiştiren Proto

kol ve ekinin onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Atalet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğttoğlu 

ANKARA 
Nakt Oevad Akkerma» 
Meferure Aksoley 
tbraihim Rauf Ayaşlı 
Ra§it Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
01. Naei Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galâp Kahraman 
Rasih Kaplan 
Muıtaf a Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Ne§et Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

ty 
Oy 

Kabul 

re sayısı 
verenler 
edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
272 
272 

0 
0 

185 
3 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Bmmittin Çelikez 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BILICÎK 
Memduh Şevket Esend i 
Dr. Muhli» Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

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

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkine» 
Cemil öz 
Faik Yümazdpek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bkıgül 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Ol. Zeki Soydenrir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereoa 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dieleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdül'hak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgol 

Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aktoy 
Cemil Alevli 
01. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman M^-PK 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
Fikret Yüza/tlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Vanaca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
GL Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
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Keaaaâl Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Bnis jAkaygen 
C$ha4 Baban 
Dr. Mm. Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şer ia t Adalaa 
Benal Nevzat Anman 
Lâıtüty B. Çeyrek'başı 
B»at pınar 
Sedat Dikmen 
Sami JGülcüoğlu 
ücr«dı Oran 
Şükrü Saraeoğlu 

i KARS 
Fevai i Aktaş 
Akil JEyidoğan 
ŞerafAttMi Karacan 
Dr. İŞtmd Oktay 
Abduyrahman Sürmen 
Tezer İTaşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muaalfer Akalın 
0i . Abdul'Mı Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. FJıâri Beevit 
İ d i l tokîklü 
B»ki Tötotürk 

KAYSERİ 
€£1. Salih Avgm 
Faik Seler 
Ömer Tagçıoğlu 
Harruâlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fifıad Umay 

KIRŞEHİR 
timail H. Balfc&eıoğlu 
Nftat Erdem 
Şevket Turgut 

• KOCAELİ 
Ahmetj Faik Abasıyanık 

Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dün ;!ar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. A«m Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Tagangil 
Mafhmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi özt&rhan 
Feyzullah Uflâu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdii 

Abdullah Yaycıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halici Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Hikmet I§ık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza.Işıl 
Raif Karadeniz 
Plamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahk Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Sim t Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya hahlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunea 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıtfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avııi Refik Bakman 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazfoar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Oavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. GaMp K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 

(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demir elli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 

Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (Bakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(1.) 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakaaıt 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ • 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

— 76 — 



B : 61 1.3.195Ö 6 : Ö 
MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
(t) 

IUTTTAT A 

Necati 
Asım ( 
Dr. Mi 

Erdem 
Kirsu 
tat Sakaroğlu 
1 NİĞDE 

Ferit Ecer 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf £iya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t) 
Dr. Saijın Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

1 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (t) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Eteni izzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzunun 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail MehazLed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Geaaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadın 

TOKAD 
Refik Ahmet Serengil 

'vekillikleri] 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğîu 
Nuri Tarhan (1.) 

! 



B : 57 1.3.1950 O : 2 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik yapılması 
ve Kadastro Mahkemeleriyle Gezici Mahkemelerin kaldırılması hakkındaki Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Özçoban 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

»65 
295 
28b 

6 
0 

172 
8 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şercmetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasarı Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. Öymen 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 

Faik Yılmazıpek 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soy dem ir 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzüu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Sulıeyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrey Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
^erk«t Erdoğan 
Şükrü Sökmensmer 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Supfei Bedir Uluç 
Rasi|m Yurdman 

ÎÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enteı Akaygen 
>H Rıza Arı 
Cihald Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl, Cemil C. Toydemîr 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Ben&l Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şfkıjü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif i Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Şsad Oktay 
Zi'hnj Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezeıf Taşkıran 
Hüsajmettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Adil| Toközlü 
Baki) Tümtürk 

! KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

B : 57 1.3 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

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

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlıı 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Ala taş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Ce'besny 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. T "nidai 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karakövlii 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

1950 S : 2 
Mahınud Nedim Za'beı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bora a 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi De/mir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tiriceş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu . 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 
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VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktur 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

B : 57 1.3.1950 
Celâl Arat 
Kâmil Erhek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 

O : 2 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Faiih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazftar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Dr. Ham di Berkman 
A'bidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit EMn 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Pölatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 

Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Seni'hi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kararan örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
Sahii' Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal (Ba
kan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
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Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaka/nt 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(D 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Bcer 

B : 57 1.3 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 

. 1950 O : 2 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎİRD 
Etem izzet Benice 

SlNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Ineedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAfc 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
fsınail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Kayseri 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 



B : 57 1.3.1950 O : 2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair 4862 sayıh Kanuna bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAE 
Kemal Özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Aihmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Ham it Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

Üy 
Oy 

e sayısı 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

* A<;ık Milletvekillikleri 

465 
270 
270 

0 
0 

187 
8 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
l^uat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi ŞeremeÜi 
Fahrettin Tiritoğla 
İsmail Hakkı Uzun çarşılı 

BİLECİK 
Memdulı Şevket Esen dal 
Dr. Muhlis Sun er 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
îlisan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğln 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
'Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdıvrrahman Melek 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü S")kmc:ıs;' 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. Eyüp Duruk an 
Suphi Bedir Uluç 
Rasiın Yurdman 

ÎÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

tZMÎR 
Benâl Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Ofhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Haindi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

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

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

B : S7 İ . 3 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Alt an 
CH. Ali Fuad Ce'besoy 
Sedad Çnmralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Ereî 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim ITazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memcluh îspartalı<r.l 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköyln 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Ma'hmud Nedim Zahc.ı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

1950 0 : 2 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Bo^;;,n 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Al »idin Çakır 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ham di Dayı 
Hal id Onaran 

NÎĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Ali Müııif Yegena 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 

Kâmil Kitapçı 
Mut talip Öker 
Rc^at Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
('emil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Gökse 
Ali Rıza İşıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atal.-.v Akan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B .- m i.â.lâöö 6 .- â 
[Oya kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
G-l. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (1.) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Muhlis Erfemen 

Mustafa Fehmi Gerçekeı. 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
A'bidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğm 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Geienbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
a.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 

Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrulüah Ürkün 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A'bdurrahim U. Beydağı 
d) 
Mehmet Sadık Eti 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkant 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
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MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
(t) ! 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

B : M 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saiım Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Keanal Çelik 
Kasım Ener (1.) 
Kasım Gülek (1.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

i . â. İ9S6 0 : § 
StlRD 

Eteni İzzet Benice 
SİNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayik öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 

[Açık Milletvekillikleri] 

Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
^fozgad 
Zonguldak 

1 

Daniş. Eyiboğhı (t.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

8 



s : m ı. â. mö Ö : Ö 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasında akdedilen Veteriner Sözleşmesinde deği
şiklik yapılması için teati olunan mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

if)5 

270 
270 

0 
0 

187 
8 

[Kabul edenlerj 
\FYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura s 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HamitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasifr Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunca rşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
i)i'. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil Ozçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Kil'at Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
\ a im Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlıı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahraed Aykaç 
Feyzi Kalfa gil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

Aibdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Koc.ı güney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Üanbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arşe ve n 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
tsma.il Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yıırdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
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Kemal Turanı 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Oemil C. Toydemir 

tZMÎR 
Ben al Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şül:rü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Ahdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
frl. Abdullah Alptoğan 
Cemil A tay 
Hamdji Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki jTümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. "Ffuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

B : 57 1.3 
KOCAELİ 

Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
GU. Ali Fuad Ce'besoy 
Sedad Çam rai ı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Ereî 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karakövlü 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

1950 O : 2 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabrı Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 

Kâmil Kitapçı 
Muttalip Oker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlıı 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken. 
Reeai Güreli * 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmedditı Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak i 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 57 1.3.1960 0 : 2 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıi'kı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen. 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdı Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit E t i n 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

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

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 

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

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Seni'hi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 

Atıf İnan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık -
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
AbdülkadİT Taşangi] 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkant 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit (Ba
kan) 
Dr. Kâmil idil 
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Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alp aya (I.) 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎÖDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 

B : 57 1.3 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Teikelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 2 
StlRD 

Etem îzzet Benice 
SÎNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 

vekillikleri] 
. 1 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Daniş Eyüboğlu (I.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlı 
Nuri Tarhan (î.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
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11 Aralık 1946 tarihli New - York Protokolü ile hükümleri değişen Cenevre Anlaşması hükümleri 
içerisine girmiyen uyuşturucu maddelerin Milletlerarası kontrole tâbi tutulmasına dair olan 

Paris Protokolünün onanması hakkımdaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
290 
290 

0 
0 

167 
8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öyoen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karaf akı oğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulug 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

ÎZMlR 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şeralfettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Ham di Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Regid özsoy 

B : 57 1.3 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

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

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

1950 0 : 2 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özel 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

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

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsein Berk 

Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 

SİIRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şamsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 
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TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

Rüştü Oktar 

YOZGAD 

Fahri Akgöl 
Kâmil Eı^bek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergeraer 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhorı 

[Oya katılmty anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Âşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Atomed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk-
Muhittin Ba/ha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ürien 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekm 
(I.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil SaidBarlas (Ba
kan) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Ba'ban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 

Hamdullah S. Tanrıover 
(I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senibi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 
Nihat Erim (Bakan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdıırrahim U. Beydağı 
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Esat Doğan 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kâmil tdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferit Alpaya (1.) 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (t.) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 

Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
Cevdet Kerim ineedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Hasan Oral 

YOZGA15 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emiin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 
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tiler Bankası Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal öz çoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasi'h Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. SaJbri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
287 
287 

0 
0 

170 
8 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burea 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erfcmen 
Mustafa Fehmi Gerçeke^ 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karaf'akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfa gil 
Osman Ocak 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Koeagüney 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele.* 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâ2im Aydar 
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Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali R}za Arı 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivri] i 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbatji 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. E^ad Oktay 
Zihni 0rhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

B : 57 1.3 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Al tan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret SUÎny 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylıi 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

1950 O : 2 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

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

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri Özsan • 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsöy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tiıfceş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
îbrahim Arvas 
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B : 57 1.3.1950 0 : 2 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katıbntyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahımed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BlLEClK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Ge'boloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Abdurrahman Konuk 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettiru»Ünen 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğ! u 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytiııoğla 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Kök.sal 
Dr. Celâl Râmazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kanaran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Ooşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
S ahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 

KONYA 
Muhsin Adil Biîıal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
thsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
d) 
Esat Doğan 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Yunus ;M. Alakant 
Dr. L^tfi Kırdar 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(t) 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

I 

B : 57 1.3 
NİĞDE 

Halid Mengi 
Hüseyin ülusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rızâ Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

. 1950 0 : 2 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 1 
Erzurum 1 
Kayseri 1 
Kırklareli 1 
Samsun 1 
Sivas 1 
Yozgad 1 
Zonguldak 1 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Nuri Tarkan (1.) 
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B : 57 1. 3 .1950 0 : 2 
Türkiye Ue Suriye arasında buğday satışı hakkında teati olunan mektupların onanmasına dair olan 

Kanuna verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 287 

Kabul edenler : 287 
Eeddedenler : O 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 170 
Açık Milletvekillikleri : 8 

;Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ksad Uras 
AK Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Ra§it Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Ha&m Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Faldhe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoğlu 

Muzaffer Akpma1* 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzsddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erikmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at ^Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet İhsan Zeyneloğ! u 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Atıf Tüztin 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pelkcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Alıtuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fiferet Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 
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İSPARTA 
Kâzımı Aydar 
Bdfat 0ÜİİÜ, 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
JBkremi Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad! Baban 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat jDikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Ödyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Es/ad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurraihman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Cemü:Atay 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrufllah Ürkün 

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

B : 87 i . S 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Şevket *Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Ol. Ali Fuad Cehesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim On&t 
Dr. Aziz Perkini 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli ' 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenhel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasan gil 
Mahmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

196Ö ö : 2 
Ya§ar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

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

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eoer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Ali Münif Yegena 

SÜRÜ 
Salbri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SLNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muittalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Ismaü Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğhı 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadıaı 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reoai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder ^ 
Mustafa özden 
Nazun Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Oöksel. 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Alî Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Süan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetide 
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VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Büstü Oktar 

B : 57 
YOZGAD 

Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erfeeık 

1.3.1950 O : 2 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil v 

Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katümty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
A.hıned Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Ge%oloğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet AB Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bdngül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazane.uğıiı 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahm«t Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

Dr. Galip K. Zaiaıoğlu 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Ata! ay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen'beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kanaran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
İs mail H. Baltacı oğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Sadi İrmak 
A]i Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim II. Beydağı 
(t) 
Esat Doğan 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. LÛtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kamil idil 
Emin Soysal 
Haşatı Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya (I.) 
Rıza Erten 

| MUĞLA 
Necati i Erdem 
Asım dHirsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 

B : m 1.3 
ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 

1950 Ö : 2 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Etem izzet Benice 

SÎNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 

Zekiye Dranaz 
Daniş Eyüboğlu (İ.) 
Hasan Saka 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Aikan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Ziya Arkaaıt 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. tneealemdaroglu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

S 



B : 57 1 . 3 . İ9ÖÖ Ö : 2 
fürkiye • Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına bağlı mektuptaki listenin değiştirilmesi 

için yapılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fa t ihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

Uj 

Oy 
re sayısı : 465 
verenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katdmıyanlar : 172 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Oemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil Ozçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütm«n 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdüihak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Salbri Akgöl 

Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç. 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Eni» Akaygen 
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Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal i Nevzat Anman 
Lâtife! B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü! Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Eaad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurirahman Sürmen 
Tezer iTaşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamda Çelen 
Âdü Toközlü 
Baki fPümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Şeler 
Ömer Taşçıoğlu 
HayruUMı Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü s Akın 
Korgl.j Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fıjıad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap I Aksu 
Fuad Balkan 

B : 57 1.3 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh IspartalıgM 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi özta/rhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

1950 O : 2 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ ? 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gö'kdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi1 Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işik 
Necmettin Sadak 
Muttaüp öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat ' ' ' 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
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ZONGULDAK 
İsmail Ergener 

B : 57 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

1.3 1950 O : 
Sabri Koçer 
Naim. Kromer 

Orhan Seyfi Orhon 

[Oya katümıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozoa 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahıned Veâroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökm<en 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
öl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi öerçeke? 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet öökçen 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cante'kin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakiki Çevik 
Ahm'et Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeyt&noğlu 

ÖAZİANTEB 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Z«ıUuoglu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah CflH 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoglıı 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan "Adı var 
Cihad Bahan 
Celâl Bayar 
öl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi De mi reli i 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrı över 
(t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil öündeş 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Ak^al 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 

KONYA 
Muhsin Adil Bin al 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Abmet İhsan Gürso/ 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim TL Beye! ağı 
(T.) 
Dr. Cafer Özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakanl 
Dr. Lûtfi Kırdar 
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MAE AŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alp aya 
a.) 
Rıza 1$ r ten 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Hüseyin Ulusoy 

B : 57 1.3 
ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Dr. Kemal Satır 

1950 O : 2 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
E t em îzzet Benice 

SÎNOB 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
A t alay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Ziya Ark an t 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroi 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 



B : 57 1.3.1950 O : 2 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad

rolar eklenmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.-) 

Uye sayısı : 465 
Oy verenler : 278 

Kabul edenler : 278 
Reddedenler : o 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 17 i) 

Açık AlilletvekiUikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özgoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Hali<d Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
llaşit Börekçi 
A lif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hânıit Selgil 
öl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazfhar Gernnuı 
Nuri Gök tep e 

BALIKESİR 
Abdi A.ğabeyoğlu 

[Kabul 
Muzaffer Akpı n a r 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esen''al 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çanıbel 
Tmtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altny 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erli an 
Muhlis Erkmen 
Cemil Öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

edenler] 
ÇANKIRI 

Di'. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Suydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Ata] ay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykae 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Babattin. öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dunılu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım A'ksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahnıan M » > K 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şük 1'ü Sökmensüe r 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasirn Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç ı 
Ali Rıea Arı 
Oihad rBaban 
Atıf öjdül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydomir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem; Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki fTümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğru 
Hay mil alı Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtüj Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Flı a d Um ay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 

B : 57 1.3 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedacl Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Milat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Diri'lar 
Rasim Er el 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Naim llazira Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartaligil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
M'a'hmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Aı-tunkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
Faik Kurdoğln 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öz tarh an 
Fey/ullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

1950 O : 2 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidiıı Çakır 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulıısoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbları 
C;,\\d O rai 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Ye gen a 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirk^ş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
E'krem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
F^yzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Alımed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğhı 
Mustafa R. Tarakçıogln 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişir gil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhen 
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ılmtyanlar] 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankıır 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fnad Hulusi Demire]!! 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fnad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Tramdullah S. Tnnrıöver 
d.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Valih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Gehol'oğlu (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
AluTiet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talat Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül | 

[Oya kati 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berknıan 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğıüları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fıtad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlıı 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
Cevat Dursun oğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
Eşref Dizdar 

İZMİR 
Şevket Adatan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cm.i 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (t.) 
Haydar Rüştü ö k k m 

I Dr. Kâmran örs 

Haaan Ali Yücel 
KARS 

Mehmet Bahadır (1.) 
KASTAMONU 

Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
tsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğtu 

KONYA 
Muhsin Adil Di nal 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet thsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtnkl1l(j 

MALATYA 
Abdurrahim TT. Beydağı 
(î.) 
Esat Doğan 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakan t 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit HaHpojfht 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kamil tdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Al paya 
(t.) 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Ura s 

MUĞLA 
Necati Erdeni 
Asım Gürsn 
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Dr. Mitat Sakarozu 
NİĞDE 

Halid Mengi 
ORDU 

Mehmet Furtuıı 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl (t) 
Dr. Sairn Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirraen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

B : 57 1.3 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (t) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasını Gül ek (î.) 
Sinan Teikelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Eteni tzzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 

1950 O : 2 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşeıık 

StVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Ceaaroğln 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

YOZĞAD 
Ziya Arkant 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 11 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 2 7 2 

Kabul edenler : 27 2 
Reddedenler : () 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 18 5 

Acık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Bsad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Aynalı 
Avni Refik Be kınan 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmil. Selgi 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabrı Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. MaZlıar Germen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal • 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzını Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunearşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Sun er 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çam bel 
Ijfıtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
O rol. Fahrettin A İt ay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırscver 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

edenler] 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Ol. Zeki Soydemir 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Kara l'a ki oğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mehmet E. A^aoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhiik Fıra! 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakır İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Di-. Abdurra'lıman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzını O kay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukau 
Suphi Bedir ülııç 
Rasim Yurclman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç. 
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İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
^M Rıza An 
Cihad Baban 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Serafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
01: Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi | Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Sel er ' 
Ilayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
•Şevket Ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

B : 57 1.3 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
!)r. Hulusi A la taş 
Milat Şakir Altan' 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin l-1. I Üııdaı 
Rasiın Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Or. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara köylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artnnkal 
Kâmil Coşkunoğlıı 
tsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzııllah Udu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

. 1950 O : 2 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Bora a 
Şemsettin Ekmen 
A bdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ilalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral II. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Eutfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Sirer 

Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pe-kel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R; Tarakçıoğİtr 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Malım ut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Emin Erişîrgil " ^ 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katli 
AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Oelâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ahdürrahman Eonuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlıı 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
(t) 
Münir Çağıl 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
A'bidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
]\lehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

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

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

mtyanlar] 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlıı 
AbdülganiTürknıen (t..) 

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

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d-) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Di-. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (T.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(Î-) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (î.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 
Sahir Kurutluoğln 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal (Ba
kan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 
tbrahiın Süreyya Yiğit, 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen (I.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Bevdağı 

, ( t ) 

Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. KAmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlıı 
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MARDİN 
irfan Fer id Alp aya (İ.) 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
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Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Dr. Kemal Satır (Ba
kan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİIRD 
E t em izzet Benice 

1950 O : 2 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
(Baş/bakan) 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (t.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. İncealemdaroğl 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Kayseri 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair olan 4677 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Afesoley 
îbra'him Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 246 

Kabul edenler : 24*1 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 2 11 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremeıtli 
Fahrettin Tiritoğla 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BÎLEGÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BÎNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Enkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Haseııe İlgaz 

DENİZLİ 
Cemi] Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağa oğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğîu 

Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
A'hmecl Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan-
Şükrü SökmensÜ! r 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 

, Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
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Münir Birsel 
Sedat Dikmen 
Sami Güileüoğlu 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
GH. Salilı Avgın 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket 0dül 
Dr. Fuad Ümay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacı oğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen & 
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Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret S.lay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil * 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bor^n 
Şemsettin Ekmen 

.1050 0 : 2 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

* SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
îsmail Mehmed Uğur 
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 
Temel Gökse 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mailim ut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
îbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahıned Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
İsmet E(ker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattjn öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursuhoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

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

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

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Aınaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirtlli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 

Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğaoı 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit • 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
i^ronan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A'bdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Şefik Tugay 
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MANÎSA 
Yunus M. Alaıkant 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzufllah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN . 
İrfan Fer id Alp aya 
(t) 

Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlıı 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
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Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit E cer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer. 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

"RtZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 
Muin Köprülü 

. 1950 0 : 2 
SEYHAN 

Koni al Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎÎRD 
Etem İzzet Benice 
Sahri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayik öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

UEFA 
Osman Ağan 
Atal.\y Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Marshall Plânı (Avrupa Kalkınması Programı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe 

ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : ü 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 220 

Açık Milletvekillikleri : 8 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Maz'har Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

[Kabul 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

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

ÇORUH 
ATi Rıza Erem 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçük a 
Hulusi Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi B«dir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Cihad Ba'ban 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekhaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

-m 
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KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Gİ. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Haindi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gİ. Salih Avgın 
Faik Seler 
Hayruîlah Ürkün 

ÇÎBKLARELÎ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim f 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Miıtat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erol 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 

AFYON KARAHİSAR 
Gİ. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

Halis Ulusan 
KÜTAHYA I 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özel 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil i 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal | 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral E[. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 

Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 

Hamdi Şarlan I 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

SİİRD 
Ali Rıza Esen | 
Lûtfi Yavuz ' I 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şamsettin Sirer 
Gİ. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu | 

İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

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 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Saibri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orlıon 

Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gİ. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

[Oya kahlmıyanlar] 
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BÎTLIS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 
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EDİRNE 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

ESKlŞEHlP 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca , 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 

1950 O : 2 
Keımal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMIR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (t.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen • 
Hulkî Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Esat Doğan 
Atıf Esen^el 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferit Alpay a (t.) 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 
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ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan CavidBelûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRT 
Etem İzzet Benice 
Sa'bri Çeîiktuğ 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

Yusuf K. Tengırşenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 
TEKİRDAĞ 

Fayık Öztrak 
TİABZON 

Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyittoğlu (î.) 
Hamdi örhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 

[Açtk MiUetveMUilüeri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkiin 

YOZGAD 
Fahri AkgÖl 
Celâl Arat 
Kâmil Erkek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali R. Incealeandaroğl 
Nuri Tarhan (1.) 

8 
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-Hazinece özel teşebbüslere kefalet edilmesine ve döviz taahhüdünde bulunulmasına dair olan 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öym^n 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Dr. Sabri Akm 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğiu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Alton 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
235 
235 

o 
0 

222 
8 

[Kabul edenler] 
Hilmi ŞeremetM 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene Hgaz 

— ıs 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat DicMi 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülfhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abidin Pottıoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Badas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
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İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
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Cemil Atay 
Âdil | Toközlti 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Haytullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül • 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral ^ükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Haliis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

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

Hamdi Yalman 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

SllRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işı'k 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak: 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Taraikçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orjıon 

[Oya kahlmtyanlar] 

**»m 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozoa 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dri Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
A.hmet Alpaslan 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 

ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 

Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
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BÎTLlS 
Ziya Geboloğlu (I) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl * 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Ahidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 

EDÎRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 
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ELÂZIĞ 

Fuad Ağralı 
ERZİNCAN 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Eyüp Safari Ak göl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turam 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 

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

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs . 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gredik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(i.) 
Atıf Esenbel 
Abdü'lkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Ala)kant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
FeyzulTah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
A'bduîlah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya (I.) 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsn 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halkl Onaran 
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NİĞDE 
Fe^it Ecer 
Rifıat Gürsoy 
Halid Mengi 
Şüfcrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yujsuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Haşan Cavid Belûl (I.) 
Dr.1 Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
önier Karataş (I.) 
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SEYHAN . 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Etem izzet Benice 
Saibri Çeliktuğ 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim ineedayı 
(Başkan V.) 

1Ö50 Ö : â 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyilboğlu (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhön 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ali R. încealemd^aroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

»G<t 



i p i 

T. B. M. M. BatmiH 



S.Sayısı: |9aek 
Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 2 5 , II . 
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1861 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi hakkında Anayasa Komisyonu 

raporu (4 /147) 
, . . . . . . . . . . ; •:.:ı>-j.z?73&m 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 22 . II . 1950 

Esas No. 4/147 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunca, Nazmi Sözer'e ait 
emeklilik muamelesinin maluliyet esası üzerin
den yapılması hakkında 26 . I . 1949 tarihinde 
verilip 25 Şubat 1949 tarihli Haftalık Karar cet
veli ile Milletvekillerine tevzi edilen 1861 sa
yılı karara Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır 
tarafından Meclis Başkanlığına 4 Nisan'da iti-
ras edilmiş idi. 

Dilekçe Komisyonu, bu itirazın, müddeti 
içinde yapılmadığı mülâhazasiyle reddine karar 
vermesi üzerine bu kararm Kamutayda görüşül
mesi sırasında bir kısım milletvekilleri, Dilekçe 
Komisyonunun yukarda ismi geçen karar her ne 
kadar 25 Şubat 1949 tarihinde milletvekillerine 
dağıtılmış ise de Meclis 27 Şubat'dan Mart'in 
14 düne kadar faaliyetine ara vermiş olduğun
dan ve tatil esnasında ise itiraz süresi cereyan 
etmiyeceğinden itirazın müddeti içinde yapıldı
ğını ileri sürmüşler, diğer bir kısmı milletvekil
leri, bu tatilin Meclisin mutad tatillerinlen ol
madığını, çünkü Meclis tatile karar vermeyip 
Başkanın 14 Mart'da toplanmak üzere oturuma 
nihayet verdiğini beyan ederetk itiraz süresinin 
tatil sayılamıyacak olan bu zaman içinde de ce
reyan ettiği fikrinde bulunmuşlardır. Bunun 
üzerine, Mardin Milletvekili Ali Rıza Erten ta
rafından, mesele İçtüzük hükümlerinin yorum
lanması mahiyetinde olduğundan Anayasa Ko
misyonuna havalesi hususunda verilen önerge 

Kamutayca kabul olunduğundan, dosyası komis
yonumuza tevdi buyurulmakla keyfiyet incelene
rek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

1. Dilekçe. Komisyonunca verilip usulü da
iresinde dağıtılan kararlara karşı itiraz için 
İçtüzük'ün 57 nci maddesinde konmuş olan 1 ay
lık sürenin ara verme sırasında veya her hangi 
bir sebeple Meclisin faaliyette bulunmadığı dev
rede cereyan etmiyeceğine dair içtüzükte bir 
hüküm mevcut değildir. 

2. Meclisin faaliyette bulunmadığı sırada-
da Başkanlığa önergeler vermek ve kanun tek
liflerinde bulunmak imkânı mevcut ve tatbikat 
da bu merkezde olduğundan Dilekçe Komisyo
nunun kararlarına karşı itiraz etmek istiyen 
bir Milletvekilinin Meclisin faaliyette bulunma
dığı devrede dahi itirazını serdetmesine hiçbir 
engel yoktur, öteyanda sözü edilen 57 nci mad
dedeki 1 aylık süre, Dilekçe Komisyonu karar
larının kesinleşmesini uzun müddet sürünceme
de bırakmamak düşüncesine müstenittir. 

Şu halde Meclisin faaliyette bulunmadığı sı
rada bir aylık müddetin durdurulmasını muhik 
gösterecek bir sebep mevcut değildir. 

3. Yukarda belirtildiği üzere, içtüzükte, 
bir aylık müddetin ara verme sırasında yürü-
miyeceğine dair bir hüküm bulunmadığına ve 
böyle bir hükmü muhik gösterecek bir mülâha
za da mevcut olmadığına göre, ilgili Dilekçe 



Komisyonu kararı Milletvekillerine Meclisin ça
lışması sırasında tevzi edilmiş olmak şartiyle, 
57 nci maddedeki bir aylık süreyi kesin saymak 
gerekir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Ko. Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Tokad Rize 

N. Poroy T. B. >Balta 

Kâtip 
Samsun Ankara Ankara 

Dr. 8. Irmak î. Ezğü M. ökmen 
Balıkesir Bursa Bursa 

Orgl. K. Özalp A. Akgüç M. Erkmen 
Bursa Erzincan Konya 

M. B. Pars S. Sağıroğlu A. R. Türel 
Kırklareli Konya Seyhan 

Dr. F. TJmay Ol. A. F. Cebesoy A. M. Yeğena 

( S . Sayısı: 19 a ek). 



S. Sayısı: 162 
I§ Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkın
daki 4772 sayılı Kanunla 5019 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 4772 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /665) 

T. C. 
Başbakanlık 31. XII. 1919 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1480, 6 - 4656 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

iş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . X I I . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

3008 sayılı îş Kanununun VII nci faslı hükümleriyle esasları konulmuş olan tşçi Sigortaların
dan iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortalarına taallûk eden 4772 sayılı Kıanun 
1 Temmuz 1946 tarihinden beri bütün hükümleriyle uygu'anmakta ve bu kanunun iş hayatının 
gerçekten önemli ve esaslı bir ihtiyacını karşıladığı ve işçilere faydalar sağladığı geçen üç tat
bikat yılı iyice göstermiş bulunmaktadır. 

Ancak sosyal sigortaların ilkini teşkil eden iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kol
larının tatbikatında ilk zamanlar bâzı müşküllerle karşılaşılmış ve altı aylık tecrübe ve müşahede
lerden SJonra kanun tatbikatını daha ameli esaslar dahilinde sadeleştirmek lüzumu belirerek kanun
da gösterilen usuller işçilerin muhtaç oldukları çabukluk ve kolaylıkların sağlanabilmesi için, 
5019 sayılı Kanun ile kısmen değiştirilmiştir. 

Buna rağmen ilk altı ay içinde göze çarpmıyan ve fakat tatbikat ilerleyip geliştikçe mah
cur la r ı ortaya çıkan bâzı vakalar diğer taraftan işçilerin ihtiyarlık sigortasına dahil 5417 sayılı 
Tfeanunun kabulü 4772 sayılı Kanunda geniş şekilde bir değiştirmeyi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesini icabettirmiş, bu husus umumi bir dilek halini almıştır. 

İlişik olarak sumdan tasarı beliren mahzurları gidermek ve 5417 sayılı Kanundaki prim hü
kümlerine mütenazır ve hem ahenk hükümleri ihtiva etmek üzere hazırlanmıştır. 

Bu suretle 4772 sayılı Kanunun (23) maddesi değiştirilmekte, (6) maddesi kaldırılmakta ve 
ayın kanuna 2 madde eklenmektedir. 

1. Değiştirilen madderer şunlardır: 
Madde 4 : 4 ncü maddenin (E) fıkrası, sağlık yardımına muhtaç sigortalının tedavisinin b&ş-

ka bir mahalde yaptırılmasına zaruret bulunduğu ahvalde, sigortalıya ancak gidip gelme yol pa
ralarının verileceğini derpiş etmiş bulunduğundan gerek sigortalının gittiği mahalde hastaneye 
yatmcaya kadar yaptığı zaruri masrafları gerekse hekim raporuna müsteniden sigortalıya halin 
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icabı olarak refakati .gereken .kimselerin yol ve zaruri masraflarını vermek imkânı bulunmuyor 
vo tatbflsapfcta • bâzı müşküllerle karşılaşılıyordu. Bu zaruretin tehvini ve müşküllerin bertaraf edil
mesi zımnında (E) fıkrası bu imkânı sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. 

I>ördü,neü masddenin-ı(0) fıkrasında, sigortalının hak saMbi kimselerime bağ'anaoak gelirler 
(ödenekler) olarak ifade'edilmiş bulunmakta idi. (ge ir) kelimesi (rant) tabirinin tam karşıkğı 
olduğundan vuzuhu sağlamak bakımından (ödenekler) kelimesi yerine (gelirler) kelimesi ko
nulmuştur. 

MaddeiS : Beşinci;maddenin metninde, yanlız hu kamına komu olan sigortaların gerektirdiği 
«Yardım» ve «ödenekler» den bahsolunmuş ve falvat «Gelirler» den bahsedilmemiştir. İşçi Sigorta
ları Kurumu yardım ve ödeneklerden başka (Gelir) de verdiğinden metinde noksan, «Gelirler* tâbi
rinin ilâvesivle düzeltilmiştir. Bundan başka kanunun primlerin tahakkuk şekillerine ait maddeleri 

^iştirildiğinden ve esas itibariyle îş Kazası, Meslek Hastalığı ve Analık Sigortaları primlerinin de 
5417 sayjil.Kainuald&tIhtiy arlık Sigortası primlerinde olduğu gibi aylık olarak tahsili derpiş edil
diğinden madde metnindeki (Salınır) kelimesi fazla görülmüş ve çıkarılmıştır. 

Yürürlükte olan kanun hükümlerine göre primler sigortalılara ödenen yıllık ücretler tutarı üze
rinden hesaplanmakta ve yine yıllık olarak tahsil edilmekte idi. 5417 sayılı Kanun hükümlerine mu
vazi olarak îş Kazası, Meslek Hastalıkları ve Anacık Sigortaları primlerinin de aylık olarak tahsili 
iş verenlere birtakım kolaylıklar sağlıyacağmdan sigortalara ödenen aylık ücret tutarlarının prim
lerin hesabında esas alınması uygun görülmüş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Ayrıca sigortalı işçilere ödenen ve prime esas olan. aylık ücretlerin ne gibi unsurlardan teşekkül 
edeceği tatbikatta birçok tereddütleri mucip olduğundan, yine. 5417 sayılı Kanundaki hükme müte
nazır olarak ücret mahiyetindeki ödemelerin nelerden ibaret olacağı kesin şekilde tasrih ve ifade 
olunmuştur. 

Madde 6 : Haftalık veya aylıkla çalışan veya saatine yahut parça başına ve yapılan iş miktarına 
göre para alan sigortalıların, kanunun uygulanmasında esas tutulan günlük kazançlarının hesabı 
tatbikatta birtakım müşküller doğurduğundan ve adaletsizliklere de yol açtığından günlük kazancın 
tarifine vuzuh verilmiş ve haksızlıkların bertaraf edilmesine çalışılmıştır. 

Madde 7 : Yedinci madde bugünkü şekli ile yalnızı ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük 
kazançların en çok ve en az hâdiselerin,Bakanlar Kurulu .karariyle belli edileceğini,.hükme bağlamış 
bulunmaktadır. Bu. suretle prim... alınmasında esas tutulan günlük kazanç ile . sigortalılara verilecek 
ödeneklerde nazara alınan günlük kazançlarda miktar bakımından bir adaletsizlik vücuda gelmekte 
idi. 

Bu adaletsizliği gidermek maksadiyle maddenin başına (Prim), kelimesi ilâve edilerek prim ve 
ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazançların aynı olması sağlandığı gibi en az ve en çok 
hadleri de 5417 sayılı Kanunun. 22 nci maddesine mütenazır olarak Bakanlar Kurulu Kararma bıra-
kılmaksızm tâyin edilmiştir. 

Madde 9 : İkinci fıkrada,.hastalığın anlaşıldığı tarihin tedaviye mebde itibar olunması ve en çok 
64"haftalık tedavi süresinin bu mebdeden başlattırılması dolayısiyle tatbikatta sigortalılar aleyhine 
hâsıl olan durum, metinde «Hastalığın anlaşıldığı tarih» ibareleri yerine «İşçi Sigortaları Kuru
munca tedaviye alındığı tarih» ibareleri konulmalı suretiyle sigortalıların noksan tedaviye mâruz kal
mamaları önlenmiştir. # 

Bundan başka tedavi süresinin devamı bugünkü şekilden farklı olarak en çok iki yıl içinde 
15 ay fiilen kabul edilerek bu süre içinde vâki olabilecek nükjslerin tedavisi imkânları sağlan
mıştır. 

Madde 13 : îş kazası ve meslek hastalıklarında geçici iş göremezliğe üğrıyan sigortalılara ve
rilecek ödeneklerin süresinin 9 ncu maddede belirtilen sağlık yardımları süresi ile mütenazır bir 
hale konulması maksadiyle maddenin ilk kısmı tamamen değiştirilmiş ve birinci, ikinci, üçüncü 
f ıkra^rîa tam bir vuzuh sağlanmıştır. 

Dördüncü fıkra ile bugünkü metinde bülunmıyan ve fakat muayyen bir müddet tedaviden 
sonra sağlık durumunun, gördüğü işte çalışmasına muvakkat bir müddet için mâni teşkil edece-

( S.'Sayış*: 162) 
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ği hekim raporu ile anlaşılan iyileşmiş sigortalıların, aynı mühletler içinde ve nekahet devresinde 
istirahat-eder ek geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmaları hususu istihdaf olunmuştur. 

Beşinci fıkrada, geçici iş göremezlik ödeneklerinin tâyin esası ve miktarları belirtilmiş 6 ncı 
fıkrada, sağlık durumu kaplıca ve içmelerde tedaviyi gerektiren sigortalılara da geçici iş göre
mezlik ödeneği verilebilmesini mümkün kılacak şekilde kaleme alınmış ve ayrıca bu müesseseler
de yalnız ibate yapıldığı takdirde yemek bedelini karşılamak maksadiyle ödenekten bir indirme 
yapılmaması uygun görülmüştür. v 

Yedinci ve sekizinci fıkralar kelime tashihatı yapılmak suretiyle bugünkü şeklin-aynı olarak 
bırakılmıştır. 

Madde 19 : Meslek hastalıklarında yardım ve ödeneklerin başlangıç ve mütıteha tarihleri "9 
ve 13 ncü::- maddelerde • gösterildiğinden birinci fıkrada yalnız - meslek hastalığının tesbiti şekline 
mütedair1 hüküm bırakılmış ve ikinci fıkraya da dokunulmamıştır. 

Madde 20 : «G» bendinde, Millî Savunma Bakanlığının mütalâasına uyularak ve lise tahsili
nin 12 yıla1- çıkarıldığı - göz önünde tutularak tahsilde bulunan çocuklara 18 ' yaşma kadar veril-
mekte-olân gelirin 19. yaşına kadar verilmesi derpiş olunmuş1 ve metindeki yaş kaydı 18 den 19 a 
çikarıtönştır. 

(D) Bendinde, yalnız kazadan önce değil, aynı zamanda meslek hastalığının anlaşılmasından 
önce de sigortalı tarafından evlât edinilmiş veya- anmmış' yahut nesebi düzeltilmiş veya sigortalı
n ınbaba l ığ ı hüküm altına alınmış olan çocukların da gelir* hakkından'faydalanmalarını sağlı-
yaeak-şekilde bir ibare ilâvesiyle düzeltmeler yapılmıştır. 

(E)" Bendine de sigortalının cenazesini kaldırma karşılığı olarak verilecek paranın cenaze-si
gortalının ailesi1 fertleri tarafından kaldırılmayip başkası tarafından kaldırılması halinde bu kim
selere verilmesini'mümkün kılacak bîr hüküm ilâve edilmiş-ve (hafcsahipleri ibaresi yerine 5417 
sayılı"1 Kanunun 16 ncı maddesine mütenazır olarak (ailesi) ibaresi* konulmuştur. 

Madde 22 : Gelirleri sermaye halinde ödenen hak*sahiplerine yeni"bir ödeme yapılması sigorta ' 
tekniği bakımından doğru i görülmediğinden vuzuhu sağlamak maksadiyle madde sonuna bir îikra 
eklenmiştir. 

Madde-28 -.Maddenin bugünkü şeklinde, yalnız gelir-almakta olan sigortalının tekrar bir 
iş kazasına uğraması halinde arızaların bütün üzerinden gelir bağlanması lâzımgehnekte ve fa
kat % 10 dan az dâimi iş göremezliği gerektirdiği için gelir alamıyan ve tekrar mütaaddit iş kaza
larına uğrıyarak iş görme gücünün mühim bir kısmını kaybetmiş/bulunan-sigortalılar ile mütaaddit 
'meslek hastalıklarına tutulan sigortalıların kaza ve hastalık sebebiyle meydana- gelen arızalarının 
bükünü üzerinden gelir almaları mümkün bulunmamaktadır. Bu adaletsizliği gidermek amacıyla 
madde tamamen değiştirilmiştir. 

Madde 32 : Madde haliyle : 
a) Analık sigortasından faydalanmak için gerekli çalışma süresi bakımından * kadın sigortalı 

ile ıkansi'için analık yardımı »alacak erkek sigortalıyı ayrı şartlara* tâbi tutmakta ve bu-suretle bil
hassa gebelik hali dölayısiyle raporlu olarak çalışmıyan kadın sigortalılar-aleyhine ~ bir dürtün mey
dana1 getirmekte; 

\y) Biri yı l 'içinde altı ay çalışma şartını yerinec'getiremedikleri için'münavebeli-işçilerin analık 
haklarından faydalanmalarını mümkün kılmamakta; 

c) Maddenin (A) fıkrasındaki sürenin hesabında resmî tatil günleri ile ücretleri izin günleri
n i ! ve iş/ kazası veya meslek hastalığı dölayısiyle geçici' iş'göremezlik sütelerini çalışma günlerin
den saymamakta; 

d) 33 ' neü madde hükmüne - göre, sigortalılık hakkını > kaybedenlerin 9 aylık süre içinde kısmen 
çalışmaları'halinde analık yardım ve haklarının kaybına sebebiyet vermekte; 

'İdi. Bütün bu mahzurları ve noksanları gidermek amaeiyle maddeye-yeni bir -şekil verilmiş ve 
bilhassa analık sigortasından faydalanmak için- esas = şart olan hizmet süresi- doğumdan önceki bir 
yıl içinde 160 güne, doğum ihbar jmüddeti<de 40̂  günden* 50 güne çıkarılmak' suretiyle tamamen 
sigortalılar lehine değiştirilmiştir. 

( S . Sayısı: 162) 



— 4 — 
Madde 35 : Sigortalının, işin, bizatihi mahiyetinden ve hususiyetinden meydana gelecek mes

lek hastalığına karşı bilinen koruyucu vasıtalaTi kullanmasının veya tedbirlere riayet etmesinin te
mini mülâhazasiyle madde metnine (meslek hastalıkları) ndaı ithali zaruri görülmüştür. 

Madde 37 : îşbu madde tatbikatta mahkemelerce kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde vuzuhlandı-
rılmış ve (A), (B), (C) fıkralarına bölünerek (A) fıkrasına, yalnız kazalar için değil, meslek has
talıklarının meydana gelmesinde de kastı veya iş Kanununun işçilerin sağlığım koruma ve iş em
niyeti hükümlerine aykırı hareketi yahut suç sayılıp fiili bulunan veyahut sigortalıyı iş yerine 
ait işler dışında çalıştıran iş veren veya vekillerinin sorumluluğu ve sigortaca yapılan masrafların 
ödetilmesinde daimî iş göremezlik ve ölüm dolayısiyle bağlanacak gelirlerin de nazara alınması hu
susunda kayıtlar dercolunmuştur. 

(B) fıkrasında, kaza veya meslek hastalığının, istihdam edilen diğer bir şahsın ihmal veya ku
suru ile meydana gelmiş bulunması halinde Borçlar Kanununun 55 nci maddesi hükmünün mah-
fuziyeti hükme bağlanmış, (C) fıkrası ise medde nin aynen son fıkrasından ibaret bulunmuştur. 

Madde 38 : Beşinci madde ile alınacak primlerin hesabında sigortalılara ödenen ücretlerin 
(Aylık tutarları) esas olarak alındığından bu maddedeki (Yıllık tutar), (Aylık tutar) şeklinde de
ğiştirilmiş ve bâzı ahvalde fiilen çalışmıyan sigortalılara da ücret verildiğinden (Çalıştırdıkları) 
tâbiri çıkarılarak maddeye vuzuh verilmiştir. 

Madde 43 : Maddenin bugünkü şeklinde, yalnız tehlike sınıf ve derecelerinden her biri içn ha
zırlanacak prim tarifesinin Bakanlar Kurulunun onama kararı ile yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve 
fakat tesbit olunacak tehlike sınıf ve derecelerinin hangi meslekleri ihtiva deceği hususunun 
tâyininde Bakanlar Kuruluna yetki verilmemiştir. Tatbikata uymıyan tarife anlayışına muga
yir olan ve bâzı müşküller tevlit elen bu durum birinci fıkrada düzeltmeler yapılmak suretiyle 
giderilmiştir. îkinci ve üçüncü fıkralar ise, eski metnin aynıdır. 

Madde 44 ve 47 : (A) 5417 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, iş veren veya iş veren ve
kili iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücretleri gösterir aylık bordoları en geç ertesi 
ayın sonuna kadar îşçi Sigortaları Kurumuna vermekle ödevli bulunduğundan 4772 sayılı Kanunun 
47 nci maddesi hükmü de, anılan hükümlere mütenazır olarak değiştirilmiş ve yapılan işlemin 
silsilesi bakımından bu şekil 44 ncü maddenin konusunu teşkil etmiştir. 47 nci maddenin son 
fıkrası ise bâzı kelimeler çıkarılmak suretiyle 44 ncü maddenin son fıkrası olmuştur. 

B) Yine 5417 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince ihtiyarlık sigortası primleri aylık ola
rak tahsil edileceğinden iş kazası, meslek hastalıkları ve analık sigortaları primlerinin de bahse 
mevzu hükümle ahenktar olması için aydan aya alınması derpiş edilmiş ve 4772 sayılı Kanunun 
44 ncü madlesi hükmü bu şekilde değiştirilerek, yapılan işlemlerin sırası itibariyle 47 nci maddeye 
mevzu ittihaz edilmiştir. Ayrıca kanunun 51 nci maddesi hükmü de bâzı ufak tashihlerle 47 nci 
maddenin sonuna eklenmiştir. , 

Madde 49 : îşbu madde, Devlet, il ve belediyelerle ilgili yapı işlerini üzerlerine alanların ödiye-
cekleri primleri ne suretle tediye edeceklerini ve bu gibi işlerin ilgili daire ve müesseselerce sigor
ta kurumuna bildirilmesi mecburiyetini ihtiva etmektedir. Primlerin ne suretle tediye olunacağı 
esasen 47 nci maddede belirtilmiş olduğundan birinci fıkra tamamen çıkarılmış, ikinci fıkraya 
da, (Devlet Ekonomi Kurumları ile ilgili yapı işlerinin bildirilmesir mecburiyetini vaz'eden yeni bir 
kayıt ilâve edilmiştir. 

Madde 5} : Sosyal sigirtaîarm muntazam bir şekilde işliyebilmesi, primlerin zamanında tahsis 
lini zaruri kılmaktalır. Kanunun ödemekle mükellef kjllığı primleri vaktinde ödemiyen iş verenle
rin umumi hükümlere göre mahkemelerde takibi, primlerin tahsilini ziyadesiyle geciktirdiği gibi 
tatbikatta birtakım güçlüklerle karşılaşılmakta ve bu husustaki dâvalar yıllarca uzamakta, bu hal 
zaman israfını mucip olmakta ve iyi niyet sahibi iş verenlere de fena misal teşkil etmektedir. 

Çünkü prim borcunu zamanında ödemiyen iş verenlerin icra memurluğuna vâki itirazlarnm ref'i 
talep'erini icra tetkik mercii görevinden saymamakta ve işçi Sigortaları Kurumu her bir borç için 
her defasında mahkemeye baş vurmak zorunda kalmaktadır. Bu itibarla gerek mahkemelerin işlerini 
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azaltmak gerekse sosyal sigortaların aksamadan yürümesini sağlamak gayesiyle prim borçlarına ait 
borçlandırma mektuplarının 2836 sayılı Tarım Kredi Kooptratifleri Kanununun 11 nci maddesi ve 
4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun 33 ncü maddesi hükümleri göz önünde tutularak 
istisnaen İcra ve İflâs Kanununun 38 nci maddesi gereğince (ilâm) mahiyetinde sayılması zaruri gö
rülmüş ve madde bu şekilde kaleme alınmış ise de Adalet Bakanl'ğmm (bu sistemin İcra ve İfâs Ka
nununa tamamiyle aykırı olduğu ve bu itibarla maddenin tasarıdan çıkarılarak yerine hukuk tekni
ğine uygun ve İşçi Sigortaları Kurumunun ihtiyacını tatmin edici başka bir madde konulması) yo
lundaki mütalâası üzerine, bu defa madde iş verene tebliğ edilen borçlandırma belgelerinin İcra ve 
/"flâş Kanununun 68 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı vesikalardan sayılması şeklinde düzel
tilmiştir. Bu hükümle İcra Tetkik Merciinin inceleme yetkisi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak takibe itiraz edip icra merciince ref kararı verilen borçlunun mahkemeye müracaatla pa
ranın geriye alınmasını istemek hakkı umumi hükümlere göre mahfuz bulunmaktadır. Şukadar ki 
maddenin sonuna, iş veren veya vekili 4772 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iş yerinin teh
like sınıf ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu Bakanlığın vereceği kesin karar üzerine 
Danıştay'a müracaat ettiği takdirde icra ve İflâs Kanununun 72 nci maddesinde yazılı bir senelik 
müddetin Danıştay kararının kesinleşmesinden itibaren başlıyacağı hususunda borçlu iş verenler 
lehine bir hüküm de konulmuştur. 

Madde 59 : Maddenin bugünkü şeklinde sigortalı kadın işçinin suç sayılmıyan çocuk düşürme 
halinde çocuk düşürme ödeneğinden faydalanabilmesi için gebeliğini önceden bildirmiş olması ve 
çocuk düşürdüğünü de bir hafta içinde hekim veya diplomalı ebe raporu ile haber vermesi gibi mut
lak iki şartın tahakkuku lâzımgelmektedir. Ancak, tatbikatta 6 aydan az olan gebelik hallerinin teş
his ve ihbarı ekseriya sigortalılar tarafından yerine getirilmediğinden kanunnn sağ'adığı haklardan 
faydalanmak mümkün olamıyordu. Bu itibarla suç sayılmayan çocuk düşürme vakalarında yardım 
yapılması için şart koşulan (gebeliği önceden bildirme) şartı madde metninden çıkarılnrş, düşük 
ihbarının mühleti sigortalılar lehine 10 güne çıkarılmış ve ödeneklerden faydalanmak için ayrıca 
32 nci maddenin A bendinde yazılı hizmet süresinin doldurulması hususu şart kılınmıştır. 

Madde 60 : Adalet makamlarınca yapman soruşturmalar tatbikatta pek çok uzayıp geçtiğinden 
bu halin ise sigortadan âcil yardım bekliyen siggortalılarm haklarını temin etmelerine mâni teşkil 
ettiğinden soruşturmanın İşçi Sigortaları Kurumunun takdirine muhavvel olarak doğrudan doğ
ruya Sigorta Kurumu tarafından yapılması işin çabukluğu bakımından lüzumlu görülmüş ve bu 
suretle madde bu şekle göre kaleme alnmıştır. Ayrıca haber verme kâğıdında yazılı hususların 
hakikata uymadığı an^şılırsa Sigorta Kurumunca bu olay için yapılmış bulunan bütün masrafları 
iş verenden alabilmesi hususunda maddeye bir hülmm konulmuştur. 

Madde 73 ; Sigortalılara yapılan yardımların ve bağlanan gelirlerin istirdadı yoluna gidilme
mesini ve iş Kanununun uygulama alanı içinde bulundukları kanaati ile çalışan sigortalıların o 
iş yerinde işlemeye büsbütün son verilmediği takdirde sigorta haklarının ertesi hesap yılı başına 
kadar sürmesini sağlamak maksadiyle tedvin edilen maddeye, tatbikatta hâsıl olan bâzı müşküJer 
dolayısiyle bir fıkra daha eklenmiştir. Bu fıkra ile idari bir hata dolayısiyle ilgili teşkilâtça iş 
Kanunu kapsamına alman iş yerlerinden tahsil edilen primlerin iadesi ve eğer bu gibi iş yerle
rinde sigortalılara her hangi bir yardımda bulunulmakta ise bu yardım ve ödeneklerin durdurul
ması, buna mukabil önceden yapılan yardımlara ait giderlerin ilgililerden geri alınmaması sağ
lanmaktadır. 

Madde 84 : Bu maddeye göre iş Kanununun ikinci maddesine uygun nitelikte olup da ilgili 
makamlarca henüz o yolda tasnif edilmemiş olan iş yerlerinde vukubulan iş kazası, meslek hasta
lığı ve analık halleri için yapılan giderlerin iş verenden alınması icap etmektedir. 

Ancak, mukabil iş yerlerinde iş kazası veya meslek hastalığı neticesi daimi iş göremezliğe uğ-
rıyan sigortalının kendisine veya ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan ve fakat her üç ayda 
bir ödenecek olan gelir.er kovuşturma yapıldığı tarihte tamamen ödenmediğinden tatbikatta her 
defasında verilen gelirin istirdadı yolunda iş verenler aleyhine takibata girişilmesi lâzımgelmekte 
bu hal ise hem Sigorta Kurumunun muamelâtını hem de mahkemeleri fuzulen işgal etmektedir. 
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Bu mahzuru önlemek maksadiyle madde sonuna (ilerde yapılması gerekli bulunan her türlü gi
derlerin tutarı) nm da iş verenden alınabileceği hükmü derco.unmuştur. 

II - 4772 sayılı Kanunun geçici maddesinde, ilk 6 yıl içinde uygulanacak iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası tarifelerinde tehlike dereceleri için bir ayrılma yapılmıyacağı tasrih edilmiş 
bu unmaktadır. Tatbikatta elde edilen tecrübelerden, 6 yıllık mühletin kifayetsiz olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bir kere sosyal sigortalar memleketimizde iş hayatında ilk defa uygulanmaktadır. 
Diğer taraftan tehlike derecelerinin tesbiti ; için de önce her bir mes'eğin ayrı ayrı özel şartlarını 
ve durumlarını, uzun, derin incelemek zarureti vardır. Bu itibarla geçici maddede yazılı 6 yıllık 
mühlet 10 yıla çıkarılmıştır. 

I I I - Kaldırılan maddeler şun1 ardır: 
5019 sayılı Kanunla 4772 sayılı Kanunun 31 nci ve 50 nci maddeleri kaldırılmıştı. Bn tasarı 

ile de aynı kanunun 45, 46, 4.8,-55, 58 ve 61 nci maddeleri kaldırılmaktadır. 
45, 46, 48 nci maddeler primlerle ilgili hükümler değiştirildiğinden 55 nci maddenin tatbik ka

biliyeti bulunmadığından ve esasen İhtiyarlık Sigortası Kanunu ile bu husus başka şekilde • sağla
nacağından, 58 nci maddede derpiş olunan (sukutu hak) 1ar tasarının 32 nci maddesinin (B) 
vo (C) bentleriyle temin edildiğinden, 61 nci madde de soruşturmayı İşçi Sigortaları yapacağın
dan dolayı kaldırılmışlardır. 

IV - 4772 sayılı Kanuna eklenen maddelere gelince: 
Dördüncü madde : 5417 sayılı Kanunun 28 nci maddesine mütenazır olarak, iş • kasası, mres

lek hastalığı ve analık halleri için de toplu olarak iş verenlerle, işçi ve hizmetli/erin »dernek ve 
buna benzer teşekkülleriyle yahut işçi ve iş veren sıendikalariyle sözleşmeler yapılabildiğini sağ
lamak • maksadiyle keleme alınmıştır. 

Beşinci madde : 4772 sayılı Kanunla iş verenlere yükletilen ve bilhassa sigortalının hakkına, 
hayatına, sıhhatine taallûk eden bir kısım mükellefiyetlerin müeyyidesini göstermektedir. Bu 
müeyyidenin tatbikmdan önce Tgili iş veren veya vekiline, İşletmeler Bakanlığının mütalâası veç
hile, muayyen mühletti bir ihtarda bulunulması muvafık olacağı derpiş edilmiş ve madde ona gö
re kaleme alınmıştır. 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çaltşma Komisyonu 

Esas No. 1/665 
'Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

4772: sayılı tş kazalariyle Meslek hastalıkları 
ve Analık sigortaları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi için Çalışma Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunun tasvibiyle Baş
kanlığa-, Başbakanlığın 3 1 . X I I . 1949 tarih ve 
6/4656 sayılı yazılariyle B. M. M. Yüksek Baş
kanlığına sunulan tasarı Başkanlığın 4 .1 .1950 
tarih ve 1/665 sayılı havaleleriyle Komisyonu
muza tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuz Hükümet tasarısının gerek
çesinde belirtilen esasları dikkate alarak incele
me ve tartışmalarını yapmış aşağıda yazılı mad

delerde bâzı tadil ve tashihlere lüzum görmüş
tür. 

Şöyleki : 
Dördüncü maddeye iş sırasında kazaya uğra

mış işçilerden tedavileri yurt içinde kabil olmı-
yanlarm yurt dışında tedavilerine sigorta hesa
bına devam edilmesi imkânını sağlıyacak yeni 
bir F fıkrası; 

(1) fıkrasına da - vuzuh için - «sigortalı ol-
mıyan» ve «erkeğe» kelimelerinin eklenmesini; 

Beşinci maddenin beşinci fıkrasının daha açık 
ve kolay anlaşılır bir tarzda yazılmasını; 
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Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasına - si

gortalının nekahet devresinde bakıma olan ihti
yacı düşünülerek - «işçi sigortaları kurumu he-
Jrimlerince lüzum gösterildiği takdirde bu kuru
mun nekahat evlerinde dinlendirilir»; 

Son fıkrasının sonuna da - tereddüdü kaldıra
cak sarahati sağlamak için -

«Şu kadar ki 5502 sayılı Kanunun uygulan
dığı yerlerde meslek hastalığı dışında kalan 
hastalıklar için iş yerleri hastanelerinde veya 
resmî sağlık müesseselerinin masrafları dahi 
îşçi Sigortaları Kurulunca ödenir» 

ilâvelerinin yapılmasını; 
On üçüncü maddenin beşinci fıkrası sonu

na - yeni çıkan. Hastalık Sigortası Kanunu ile 
ahenk ve tenazuru sağlamak düşüncesiyle -

«Geçici iş göremezlik ödeneği günlük ka
zancının üçte ikisine çıkarılır» cümlesi ile altın
cı fıkrasına sarahat sağlamak için «Sigortalı
ya» kelimesinin ilâvesini; 

Yirminci maddenin «E» fıkrasındaki 50 li
rayı cenaze masrafını az gördüğü için sigortalı 
lehine 75 liraya çıkarmayı; 

Yirmi sekizinci-maddede kâfi sarahat gör
mediği için «Maluliyeti mucip» ve «Meslek has
talığı:» ibarelerinin eklenmesini; 

Otuz ikinci maddeye sigortalının doğum 
yardımına mazhar olacak eşinin haiz olacağı 
şartı göstermek için ayrı bir D fıkrasiyle; C 
fıkrasını takip eden fıkraya - kolaylık ve sa
rahat . sağlamak düşüncesiyle - «diplomalı» ve 
«ebeden .alınacak belge ile» kelime ve ibarele
rinin «eklenmesini; 

Otuz yedinci maddenin. ikinci fıkrasına -
sigortalıya kolaylık sağlamak düşüncesiyle -
«Sigortalının bütün haklarını sigorta kurumu 
vermekle beraber» ibaresinin eklenmesini; 

Kırk.dördüncü maddenin ikinci fıkrasında -
iş verenle Sigorta Kurumu arasında sigorta 
zararına olan bâzı halleri önlemek, maksadiyle -
«örneğine uygun olarak» ve «bordroların da
yandığı belgeler muhteviyatını teyit eder ma

hiyette görülmezse» 
İbarelerinin konulmasını; 
Kırk yedinci maddenin ikinci fıkrası so

nuna - iş verenlerden sigorta primlerini vaktin
de ödemiyenlere karşı bir tedbir olmak üzere -
«Geçmiş günler için ayrıca normal faiz alınır» 
cümlesinin eklenmesini; 

Kırk dokuzuncu maddeye - daha açık ve şü
mullü olması için - «Her» ve «îş alanlar» keli
melerinin ilâvesini; 

Yetmiş üçüncü maddeye - iş verenin yalnız 
çalışanların sigorta primlerini ödemeye borçlu 
olduğunu tavzih maksadiyle - «işte kalanlar, için» 
ibaresinin dercini; 

Seksen dördüncü maddenin daha.açık ve ko
lay anlaşılabilir bir ifade ile iki fıkraya ayrıla
rak yazılmasını; 

Bu-tasarının konuşularak, meriyete gireceği 
güne kadar yıldan yıla alınmakta olan Sigorta 
Primleri Kanununun meriyetinden sonra aydan 
aya alınacağı için aradaki zamana ait primlerin 
tasfiyesine yarıyacak ikinci geçici bir maddenin 
kaleme alınmasını lüzumlu ve zaruri görmüştür. 

Tasarı, kanunlaşması için; Yüksek Meclise 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim kı
lınır. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Erzurum İstanbul 
Ş. Koçak A. R. An 

Bu Rapor Kâtibi 
Ankara Burdur 

üf. Aksoley Dr. M. Ş. Korkut 
Denizli Kars 
E. Oral Dr. E. Oktay 

İmzada bulunmadı 
Manisa Tokad 

Dr. M. N. Otaman M. Özden 
Urfa Yozgad 

H. Oral K. Erbek 
İmzada bulunmadı 

Zonguldak Zonguldak 
/ . Ergener 8. Koçer 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun, 4, 5, 6, 

7, 9, 13, 19, 22, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 47 51, 59, 
73 ve 84 ncü maddeleri ile bu kanunun 5019 sa
yılı Kanunla değiştirilen 20, 32, 49 ve 60 ncı 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfa
atleri ; 

A) Sağlık yardımcıları; 
B) Geçici iş göremezlikte verilecek günde

lik ödenekleri; 
C) Daimî iş göremezlik hallerinde verile

cek ödenekler; 
D) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve ge

reçlerinin sağlanması; takılması ve yenilenmesi; 
E) Yukardaki (A) ve (D) fıkralarında 

yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gön
derilmesi gerekirse sigortalı ile sigortalının sıhhi 
durumu dolayısiyle bir başkasının refaket etmesi 
zaruri bulunan ve hekim raporu ile belgelenen 
hallerde refakat eden kimseye gidip gelme 
yol paraları ve Maliye ve Çalışma Bakanlığınca 
tesbit olunacak esastır dairesinde zaruri mas
rafların ödenmesi; 

F) Cenaze için harcanacak paralar karşı
lığı ; 

G) Sigortalının hak sahiplerine bağlana
cak gelirler; 

II) Analık halinde sigortalı kadına ve ka
rısının analığı halinde sigortalı olan aile sahi
bine verilecek ödenekler. 

8 — 
ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİEÎŞİ 

îş kazalariyle Meslek hastalıkları ve Analık si
gortaları hakkındaki 477.2 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı madde

ler ekliyen Kanun tasarısı 

MAD.DK 1. --- 4772 sayılı Kanun 4, 5, 6, 7, 9, 
13, 19, 20, 22, 28, 32, 35, 37, 38, 43, 44, 47, 49, 51, 
59, 60, 73, 84 ncü maddeleri aşağıda yazüı şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaatler-
A) Sağlık yardımları, 
B) Geçici iş göremezlikte verilecek gündelik 

ödenekler, 
O) Daimî iş göremezlik hallerinde verilecek 

ödenekler, 
D) Ortopedi tedavisi ve jjrotez araç ve ge

reçlerinin sağlanması, takılması ve yenilenmesi, 
E) Yukarıdaki A ve I) fıkralarında yazılı 

yardımlar için sigortalının başka yere gönderil
mesi gerekirse sigortalı ile sigortalının sihhi du
rumu dolayısiyle bir başkasının refakat etmesi 
zaruri bulunan ve hekim raporu ile belgelenen 
hallerde refakat eden kimseye gidip gelme yol pa
raları ve Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca tes
bit olunacak esaslar dairesinde zaruri masrafla
rın ödenmesi, 

F) İşlerini yaptıkları sırada, iş yerinde hu
sule gelen ve yine yapılan işin mahiyetinden do
ğan bir kaza neticesinde, bedenî veya ruhî bir 
arızaya uğrıyanlardan, yurt içinde tedavisi kabil 
olmayıp, ancak yabancı bir memlekette kısmen 
veya tamamen tedavisi mümkün olup da mesle
ğinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azal ab i-
leeeği uzman tabiplerden kurulan tam teşekküllü 
hastane bir sağlık kurulu raporu ile tesbit 
edilen sigortalıların yabancı memleketlere gidip 
gelme yol paralariyle, o yerdeki ikamet ve tedavi 
masraflarının ödenmesi, 

Ancak tam teşekküllü sağlık kurulunca veri
lecek raporun bu arıza veya hastalığın mütehassıs 
iki profesör ile İşçi Sigortaları Kurumundan 
tâyin edilecek bir mütehassıs hekimden teşekkül 
edecek olan kurul tarafından tasdik edilmesi 
şarttır. 

G) Cenaze için harcanacak paralar karşılığı, 
H) Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak 

gelirler, 
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Madde 5. —- Bu kanuna konu olan sigorta
ların gerektirdiği yardım ödenek ve gelirlerle 
her türlü idare giderlerini karşılamak üzere iş
çi Sigortaları İdaresince bu Kanun hükümleri
ne göre primler alınır. 

Bu primleri vermekle yalnız iş veren ödev
lidir. 

Alınacak primlerin hesabında sigortalılara 
ödenen ücretlerin aylık tutarları esas olarak 
•alınır. 

Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri ve 
her çeşit primlerle pahalılık zamları gibi yalnız 
ücret mahiyetindeki her türlü paralar ücretin 
aylık tutarına dâhildir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük ka
zanç, sigortalının kazadan veya meslek hastalığının 
anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç ay önce
ye raslıyan takvim ayı içinde elde ettiği ve pri
me esas tutulan aylık kazanç toplamının 26 da 
biridir. Ancak, saatine veya parça basma yahut 
iş miktarına göre para alan sigortalının günlük 
kazancı, kazadan veya meslek hastalığının anla
şılmasından önceki üç aylık süre içinde elde ettiği 
ve prime esas tutulan kazançlar toplamının 78 de 
biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay zar
fında her hangi bir sebeple kısmen çalışmamış 
olan sigortalıların ödenekleri o ay içindeki ka
zanç toplamının çalıştıkları gün adedine bölün-

Ça. K. 

1. Analık halinde sigortalı kadına ve sigor
talı olmıyan karısının analığı halinde sigortalı 
olan erkeğe verilecek ödenekler. 

Madde 5. — Bu kanuna konu olan sigorta
ların gerektirdiği yardım, ödenek ve gelirlerle 
her türlü idare giderlerini karşılamak üzere işçi 
Sigortaları idaresince bu kanun hükümlerine gö
re primler alınır. 

Bu primleri vermekle yalnız iş veren ödev
lidir. 

Alınacak primlerin hesabında sigortalılara 
ödenen ücretlerin aylık tutarları esas olarak 
alınır. 

Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri ve 
her çeşit primlerle pahalılık zamları gibi yalnız 
ücret mahiyetindeki her türlü paralar ücretin 
aylık tutarına dâhildir. 

Ancak günlük, haftalık veya aylık olarak mu
ayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da komis
yon ücret, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız servis 
mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve 
miktar üzerinden ücret alanların prim ve öde
neklerinin hesabında esas tutulacak günlük ka
zançları 7 nci madde hükmü saklı kalmak şar-
tiyle Bakanlar Kurulu kavariyle belli edilir. 

Bu gibi sigortalılar için, 5417 sayılı ihtiyar
lık Sigortası ve 5502 Hastalık ve Analık Sigor
tası kanunları gereğince alınacak primlerle 
bunlara verilecek ödeneklerin hesabında da, yu-
karıki fıkrada yazılı Bakanlar Kurulu kararında 
belirtilen miktarlar esas tutulur. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük ka
zanç, sigortalının kazadan veya meslek hasta
lığının anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç 
ay önceye raslıyan takvim ayı içinde elde et
tiği ve prime esas tutulan aylık kazanç topla
mının 26 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
zarfında her hangi bir sebeple kısmen çalışma
mış olan sigortalıların ödenekleri o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkarı gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

iş kazasının vukuundan veya mesek Hastalığı
nın anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç ay 
önceye raslıyan takvim ayları içinde hiç çalış-
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mesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerinden 
hesaplanır. 

i ş kazasının vukuundan veya meslek hastalı
ğının anlaşılmasından bir ay ve doğumdan üç ay 
önceye raslıyan takvim ayları içinde hiç çalış
mamış olan sigortalıların günlük kazançlarının 
hesabında, ayni iş yerinde bundan evvel çalıştık
ları son ay esas tutulur, ve günlük kazanç yuka-
rıki fıkralara göre hesaplanır. 

Sigortalı o iş yerine yeni girmiş ise aynı ve
ya benzeri iş yerinde aynı sınıftan bir işçinin 
yukarıki şekillerde bulunacak günlük kazancı 
esas olarak alınır. 

Yıllık kazanç, yukarıki esaslar dâhilinde he
saplanacak günlük kazancın 300 katıdır. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulan günlük kazançların en çok haddi 
20 lira ve az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların gün
lük kazançları 20 lira sayılır. 

Madde 9. — Sağlık yardımı, iş kazasına uğ-
rıyan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın iyileşmesine kadar sürer, iyileştikten sonra 
bakımla iş görebil irliğinin artabileceği hekim ta
rafından ileri sürülen sigortalı için sağlık yar
dımı uzatılır. 

Bu yardımlar kazanın olduğu veya meslek 
hastalığının işçi Sigortaları Kurumunda tedavi
ye alındığı tarihten başlar, ve en çok 2 yıl içinde 
15 ay fiilen devam eder. Ancak meslek hastalığı
na tutulan sigortalı, işçi Sigortaları Kurumunca 
tedaviye alınmadan evvel her hangi bir suretle iş 
yerinde yahut resmî sağlık müesseselerinden bi
rinde tedavi altına alınmış ise yardımlar bu te
davinin başladığı tarihten itibar edilerek bel
gelere dayanan masraflar ödenir. 

Ça. K. 

mamış olan sigortalıların günlük kazançlrının 
hesabında, aynı iş yerinde bundan evvel çalış-
tıştıkları son ay esas tutulur ve günlük kazanç 
yukarıki fıkralara göre hesaplanır. 

Sigortalı, o iş yerine yeni girmiş ise aynı 
veya benzeri iş yerinde aynı sınıftan bir işçinin 
yukarıki şekillerde bulunacak günlük kazancı 
esas olarak alınır. 

Yıllık kazanç, yukarıki esaslar dâhilinde he
saplanacak günlük kazancın 300 katıdır. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulan günlük kazançların en çok haddi 
20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla, olanların 
günlük kazançları 20 lira sayılır. 

Madde 9. — Sağlık yardımı, iş kazasına uğ~ 
riyan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın iyileşmesine kadar sürer, iyileştikten son
ra bakımla iş görebilirliğiniu artabileceği hekim 
tarafından ileri sürülen sigortalı için sağlık yar
dımı uzatılır ve sigortalı, İşçi Sigortalan Ku
rumu hekinüerince lüzum gösterildiği takdirde 
bu kurumun nekahet evlerinde dinlendirilir. 

Bu yardımlar kazanın «lduğu veya meslek 
hastalığının, işçi Sigortaları Kurumunca tedavi
ye alındığı tarihten başlar ve en çok 2 yıl içinde 
15 ay fiilen devam eder. Ancak, meslek hasta
lığına tutulan sigortalı, İşçi Sigortaları, Kuru
munca tedaviye alınmadan evvel her hangi bir 
suretle iş yerinde yahut resmî sağlık müessese
lerinden birinde tedavi altına alınmış ise yar
dımlar bu tedavinin başladığı tarihten itibar 
edilerek belgelere dayanan, masraflar ödenir. Şu 
kadar ki, 5502 sayılı Kanunun uygulandığı yer
lerde meslek hastalığı dışında kalan hastalıklar 
için iş yerleri hastanelerinin veya resmî sağlık 
müesseselerinin masrafları dahi İşçi Sigortaları 
Kurumunca ödenir. 

1 
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Madde 13. — İş kazaası dolayısiyle geçici iş 
göremezliğe uğrıyan sigortalıya, geçici iş göre
mezliğin 4 ncü gününden başlıyarak her gün için 
geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi halin
de ilk üç günlük iş göremezlik ödeneği de veri
lir. Bu ödenekler kazanın olduğu tarihten itiba
ren iki yıl içinde on beş ayı geçemez. 

Meslek hastalıkları dolayısiyle geçici iş gö
remezliğe uğrıyan sigortalıya her gün için ge
çici iş göremezlik ödeneği verilir bu ödenekler 
sağlık yardımlarının başlangıç tarihinden itiba
ren iki yıl içinde 15 ayı geçemez. 

Sağlık durumunun, gördüğü işte çalışması
na muvakkat bir müddet için mâni teşkil ede-
ceği hekim raporu ile anlaşılan iyileşmiş sigor
talı da aynı mühletler içinde geçici iş göremez
lik ödeneğinden faydalanır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının 
6 ve 7 nei maddeler gereğince hesaplanacak gün
lük kazancının yarısıdır. Sigortalının, geçimle
ri kendisince sağlanan veya sağlanması hükme 
bağlanmış bulunan karı veya koca yahut çocuk
ları veyahut ana ve babası bulunuyorsa verile
cek ödeneklere günlük kazancının % 25 i ekle
nir. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
baktırılan yahut işçi Sigortaları Kurumunca 
kaplıca veya içmelerde tedavisi kabul edilen 
sigortalılara verilecek geçici iş göremezlik öde
neklerinden günlük kazançlarının % 25 i indi
rilir. Ancak tedavi için sigortalının yattığı yer
de yemek verilmiyorsa geçici iş göremezlik öde
neklerinden bu indirme yapılmaz. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak veya işledikten sonra ödenir. Doğruca Si
gorta İdaresinden alınmasında güçlük bulunur
sa işi veren veya vekili bu ödemeyi işçi Sigor
taları Kurumu hesabına verir. 

işçi Sigortaları Kurumu bu paraları her ay 
sonunda iş verene veya vekiline veya göstereceği 
mutemedine öder. 

Madde 19. — Meslek hastalığı halinde yar
dım ve ödeneklerden faydalanmak için sigorta-

Ça. K. 

Madde 13. — iş kazası dolayısiyle geçici iş 
göremezliğe uğrıyan sigortalıya geçici iş göre
mezliğin 4 ncü gününden başlıyarak her gün, 
için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük iş göremezlik ödeneği de 
verilir. Bu ödenekler kazanın olduğu tarihten 
itibaren 2 yıl içinde 15 ayı geçemez. 

Meslek hastalıkları dolayısiyle geçici iş göre
mezliğe uğrıyan sigortalıya her gün için geçici 
iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenekler sağ
lık yardımlarının başlangıç tarihinden itibaren 
iki yıl içinde 15 ayı geçemez. 

Sağlık durumunun, gördüğü işte çalışması
na muvakkat bir müddet için mâni teşkil ede
ceği hekim raporiyle anlaşılan iyileşmiş sigor
talı da aynı mühletler içinde geçici iş göremez
lik ödeneğinden faydalanır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalının 6 
ve 7 nci maddeler gereğince hesaplanacak gün
lük kazancının yarısıdır. Sigortalının geçimleri 
kendisince sağlanan vçya sağlanması hükme 
bağlanmış bulunan karı veya koca yahut çocuk
ları veyahut ana ve babası bulunuyorsa geçici 
iş göremezlik ödeneği günlük kazancının üçte 
ikisine çıkarılır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan yahut işçi Sigortaları Kuru
munca kaplıca veya içmelerde tedavisi kabul 
edilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri 
verilir. Bu suretle baktırılan ve tedavi ettirilen 
sigortalının geçimlerini sağladığı kimseler bu
lunduğu takdirde bu ödenek sigortalının gün
lük kazancının yarısına çıkarılır. Ancak, sigor
talının tedavi edilmek üzere yatırıldığı yerde 
yemek verilmiyorsa geçici iş göremezlik öde
neği beşinci fıkradaki esaslara göre hesaplanır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak 
ve işledikten sonra ödenir. Doğruca Sigorta 
idaresinden alınmasında güçlük bulunursa iş ve
ren veya vekili bu ödeneği işçi Sigortaları Ku
rumu hesabına verir. 

işçi Sigortaları Kurumu bu paraları her ay 
sonunda iş verene veya vekiline yahut gösterece
ği mutemedine öder. 

Madde 19. — Meslek hastalığı halinde yar
dım ve ödeneklerden faydalanmak için sigorta-
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lmm çalıştığı iş yerinde meslek hastalığına tu
tulduğunun bekim raporu ile tesbit etdilmesi 
gereklidir. 

Hastalık bu kanunun uygulandığı ve böyle 
bir hastalığa sebep olacak bir işten veya iş ye
rinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise, 
sigortalının bu kanundan faydalanabilmesi için 
eski işinden veya iş yerinden ayrılmasiyle has
talığın meydana çıkması arasında bir yıldan 
fazla bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 

Madde 20. — îş kazalariyle meslek hastalığı 
sonucu olan ölümlerde: 

A) Sigortalı erkeğin dul karısına yeniden 
evleninceye kadar, 

B) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği 
tam iş göremez durumdaki kocasına her hangi 
bir şekilde yoksulluktan kurtuluncaya kadar 
yıllık kazancının % 30 u derecesinde bir yıllık 
gelir bağlanır. 

Bu glire hak kazanmak için evlenmenin ka
zadan önce bağıtlanmış olması şarttır. 

Ancak ölüm zamanında boşanma ve ayrılma 
sebebiyle sigortalının karı veya kocasına bir 
nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış ise 
bu nafaka gelir olarak verilir. Şu kadar ki, ge
lir olarak verilecek- nafakanın bir yıllık tutarı 
sigortalının günlük kazancının % 30 unu geçe
mez. 

C) Sigortalının çocuklarından her birine 
yıllık kazancının % 15 i nispetinde yıllık gelir 
bağlanır. Bu gelir çocuklara 16 yışma, tahsilde 
iseler 19 yaşma kadar verilir. 

Sigortalının Ölümü ile hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen ço
cuğa bağlanacak gelir nispeti % 25 e çıkarılır. 

Çalışamıyacak derecede sakat olan çocukların 
gelirleri yukarda yazılı yaşlara vardıktan sonra 
da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğa 
da bu gelir verilir. 

D) Kazanın vukuundan veya meslek hasta
lığının anlaşılmasınlan önce sigortalı tarafından 
evlât edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi dü
zeltilmiş veya sigortalının babalığı hüküm altına 
alınmış olan çocuklar da bu haklardan faydala
nır. 

Sigortalı ananm ölümünden doğan haklarda 

Ça. K. 

İmin çalıştığı iş yerinde meslek hastalığına tu
tulduğunun hekim raporiyle tesbit edilmesi ge
reklidir. 

Hastalık bu kanunun uygulandığı ve böyle 
bir hastalığa sebep olacak bir işten veya iş ye
rinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise, si
gortalının bu kanundan faydalanabilmesi için 
eski işinden veya iş yerinden ayrılmasiyle has
talığın meydana çıkması arasında bir yıldan 
fazla bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 

Madde 20. — iş kazalariyle meslek hastalığı 
sonucu olan ölümlerde : 

A) Sigortalı erkeğin dul karısına yeniden 
evleninceye kadar; 

B) Sigortalı kadının kendi geçirdiği tam 
iş göremez durumdaki kocasına herhangi bir şe
kilde yoksuzluktan kurtuluncaya kadar yıllık 
kazancının % 30 u derecesinde bir yıllık gelir 
bağlanır. Bu gelire hak kazanmak için evlenme
nin kaızadan önce bağıtlanmış olması şarttır. 

Ancak, ölüm zamanında boşanma ve ayrılma 
sebebiyle sigortalının karı veya kocasına bir ne-
faka vermesi mahkemece kararlaştırılmış ise bu 
nafaka gelir olarak verilir. Şu kadar ki, gelir 
olarak verilecek nafakanın bir yıllık tutarı si
gortalının yıllık kazancının % 30 unu geçemez. 

C) Sigortalının çocuklarından her birine 
yıllık kazancının % 15 i nispetinde yıllık gelir 
bağlanır. Bu gelir çocuklara 16 yaşma, tahsil
de iseler 19 yaşma kadar verilir. 

Sigortalının ölümiyle hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen ço
cuğa bağlanacak gelir nispeti % 25 e çıkarılır. 

Çalışamıyacak derecede sakat olan çocukla
rın gelirleri yukarda yazılı yaşlara vardıktan 
sonra da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocu
ğa da bu gelir verilir. 

D) Kazanın vukuundan veya meslek has
talığının anlaşılmasından önce sigortalı tarafın
dan evlât edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi 
düzeltilmiş veya sigortalının babalığı hüküm al
tına alınmış olan çocuklar da bu haklardan fay
dalanır. 

Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda 
çcuğun babasının belli olmasa şart değildir. 

E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşı-
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çocuğun babasının belli olması şart değildir. 
E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşı

lığı olarak ailesine toptan 50 lira Ödenir. Cena
ze sigortalının ailesi fertleri tarafından kaldı
rılın ayıp başkası tarafından kaldırıldığı takdir
de "belgelere dayanan ve 50 lirayı geçmiyen mas
raflar bu kimselere ödenir. 

Madde 22. — Hak sahibi olan kimselere bağ
lanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık 
kazancının % 60 mı geçemez. Bu haddin aşılma
ması için gerekirse hak sahibi olan kimselerin t 
gelirlerinden aralarındaki nispet gözetilerek in
dirmeler yapılır. 

Hak sahibi olan kimselerden birinin gelir 
hakkı düşerse öbürlerinin gelirleri bu hesaba gö
re artırılır. 

Gelirleri sermaye halinde ödenen hak sahip
leri 2 nei fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

Madde 28. — Sigortalının tekrar bir iş kaza
sına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına 
tutulması halinde meydana gelen arızaların bü
tünü göz önüne alınarak kenlisine ilk kaza ve
ya hastalık zamanındaki kazancı üzerinden gelir 
bağlanır. Eğer sigortalının son uğradığı kaza 
veya meslek hastalığı arasındaki günlük kazan
cı evvelki kazancından yüksek ise bu kazanç 
üzerinden daimî iş göremezlik geliri hesaplanır. 

Madde 32 — Analık sigortası haklarından 
faydalanmak için : 

A) Sigortalı kadının veya karısı için ana
lık yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin 
doğumdan önceki bir yıl içinde iş Kanununun 
uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde en az 160 
gün çalışmış bulunması ve bunun da çalıştığı iş 
yerlerince belgelenmesi; 

B) Gebelik yardım ve ödeneğinden faydala
nacak olanlar tarafından gebeliğin doğumdan 
önce hekim veya diplomalı ebe raporu ile işçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi; 

C) Doğum yardım ve ödeneklerinden fay
dalanmak için doğumun 50 gün içinde îşçi Si
gortaları Kurumuna haber verilmesi; 

Şarttır. 
Doğumun sübutu ancak hekim veya diploma

lı ebe reporu ile veyahut nüfus tezkeresi örneği 
île belgelenir. 

( S . Sayış 

Ça. K. 

lığı olarak ailesine toptan 75 lira ödenir. Cenaze 
sigortalının ailesi fertleri tarafından ka'dırıl-
mayıp başkası tarafından ka'.drıldığı takdirde 
belgelere dayanan ve 75 lirayı geçmiyen mas
raflar bu kimselere ödenir. 

Madde 22. — Hak sahibi olan kimselere bağ
lanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık ka
zancının % 60 nı geçemez. Bu haddin aşılmama
sı için gerekirse hak sahibi olan kimselerin ge
lirlerinden aralarındaki nispet gözetilerek in
dirmeler yapılır. 

Hak sahibi olan kimselerden birinin gelir 
hakkı düşerse öbürlerinin gelirleri bu hesaba 
göre artırılır. 

Gelirleri sermaye halinde ödenen hak Sahip
leri ikinci fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

Madde 28. —• Sigortalının tekrar bir iş kaza
sına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına 
tutulması halinde meydana gelen arızaların bü
tünü göz önüne alınarak kendisine maluliyeti 
mucip ilk kaza veya meslek hastalığı zamanın
daki kazancı üzerinden gelir bağlanır. Eğer si
gortalının son uğradığı kaza veya meslek hastalı
ğı sırasındaki günlük kazancı evvelki kazancın
dan yüksek ise bu kazanç üzerinden daimî iş gö
remezlik geliri hesaplanır. 

Madde 32. — Analık sigortası haklarından 
faydalanmak için : 

A) Sigortalı kadının veya karısı için analık 
yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin do
ğumdan önceki bir yıl içinde iş Kanununun uy
gulandığı bir veya birkaç iş yerinde en az 160 
gün çalışmış bulunması ve bunun da çalıştığı ig 
yerlerince belgelenmesi, 

B) Gebelik yardım ve ödeneğinden faydala
nacak olanlar tarafından gebeliğin doğumdan 
Önce hekim veya diplomalı ebe raporiyle işçi Si
gortaları Kurumuna bildirilmesi, 

C) Doğum yardım ve ödeneklerinden fay
dalanmak için doğumun 50 gün içinde İşçi Sigor
taları Kurumuna haber verilmesi, 

D) Sigortalı erkeğin doğumdan önce, Türk 
Medeni Kanunu gereğince doğum yapan kadınla 
evli bulunması, 

Şarttır. 
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(A) fıkrasındaki sürenin hesabında resmî 
tatil günleriyle ücretli izin ve iş kazası, meslek 
hastalığı sebebiyle geçici iş göremezlik süre
leri çalışma günlerinden sayılır. 

Madde 35. — Sigortalının bağışlanmaz bir 
kusuru yüzünden olan kazalarda veya meslek 
hastalıklarında 4 ncü maddenin (B), (C) fıkra
larında yazılı para yardımları bu kusurun dere
cesine göre işçi Sigortaları Kurumunca eksiltile-
bilir. 

Tehlikeli olduğu bilinen veya her hangi bir 
emre veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç
bir gereği veya faydası bulunmıyan bir işçi elin
de olarak sigortalının yapması veya yapılması 
gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağış-
lanmazlığma esas tutulur. 

Madde 37. — 
A) Kaza veya meslek hastalığı, iş veren ve

ya vekilinin kastı veya îş Kanununun işçilerin 
sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerine ay
kırı hareketinden yahut diğer suç sayılır 
fiilinden veyahut sigortalının iş yerine ait iş
ler dışında çalıştırılması yüzünden olmuş ise, îş-
çi Sigortaları Kurumunun sigortalıya veya hak 
sahibi kimselere bu kanun gereğince sağladığı ve 
ilerde sağlamaya mecbur olduğu menfaatlerden 
mütevellit her türlü zararlarını tazmin etmek 
iş veren veya vekiline düşer. 

B) Kaza veya meslek hastalığı, istihdam 
edilen diğer bir şahsın ihmal veya kusuru ile 
meydana gelmiş ise, Borçlar Kanununun 55 nci 
maddesi gereğince işçi Sigortaları Kurumu, ve
ya sigortalı yahut hak sahibi olan kimseleri her 
türlü zararlarını iş veren veya vekilinden ara
yabilirler. 

C) Kazaya veya meslek hastalığına sebep 
olan üçüncü kişiler de her türlü kasıt ve kusur
larından sorumluduılar. 

Madde 38. — işçi Sigortaları Kurumunun be
şinci madde gereğince iş verenlerden alacağı 
primler, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarına ve her iş verenin kaza ve meslek hastalığı 

Ça. K. 

Doğumun subutu ancak hekim raporu veya 
diplomalı ebeden alınacak belge ile veyahut nü
fus tezkeresi örneğiyle belgelenir. 

(A) fıkrasındaki sürenin hesabında sigortalı
nın çalışma dönemine raslıyana resmî tatil gün
leriyle ücretli izin ve iş kazası, meslek hastalığı 
sebebiyle geçici iş göremezlik süreleri çalışma 
günlerinden sayılır. 

Madde 35. — Sigortalının bağışlanmaz bir 
kusuru yüzünden olan kazalarda veya meslek 
hastalıklarında 4 ncü maddenin (B, C) fıkrala
rında yazılı para yardımları bu kusurun derece
sine göre işçi Sigortaları Kurumunca eksiltile-
bilir. 

Tehlikeli olduğu bilinen veya herhangi bir 
emre veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç 
bir gereği veya faydası bulunmıyan bir işi 
elinde olarak sigortalının yapması veya yapıl
ması gerekli bir hareketi savsaması kusurun ba-
ğışlanmazlığma esas tutulur. 

Madde 37. — Kaza veya meslek hastalığı, 
iş veren veya vekilinin kastı veya iş Kanununun 
işçilerin sağlığını koruma ve iş Emniyeti hü
kümlerine aykırı hareketinden yahut diğer suç 
sayılı fiilinden veyahut sigortalının iş yerine ait 
işler dışında çalıştırılması yüzünden olmuş ise, 
işçi Sigortaları Kurumunun sigortalıya veya hak 
sahibi kimselere bu kanun gereğince sağladığı ve 
ilerde sağlamıya mecbur olduğu menfaatlerden 
mütevellit her türlü zararlarını tazmin etmek iş 
veren veya vekiline düşer. 

Kaza veya meslek hastalığı; istihdam edilen 
diğer bir şahsın ihmal veya kusuru ile meydana 
gelmiş ise, sigortalının bütün haklarını işçi Si
gortaları Kurumu vermekle beraber Borçlar Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince işçi Sigorta
ları Kurumu veya sigortalı yahut hak sahibi 
olan kimseler, her türlü zararlarını iş veren veya 
vekilinden arayabilir. 

Kazaya veya meslek hastalığına sebep olan 
üçüncü kişiler de her türlü kasıt ve kusurların
dan sorumludurlar. 

Madde 38. — İşçi Sigortaları Kurumunun 
5 nci madde gereğince iş verenlerden alacağı 
primler, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarına ve her iş yerinin kaza ve meslek hastalığı 
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bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına ve 
derecesine göre değişir. Analık primlerinin he
sabında böyle bir fark acanmaz. 

Madde 43. — Hangi mesleklerin hangi teh
like sınıf ve derecelerine girdiği ve bunlardan 
herbiri için İşçi Sigortaları Kurumunca ne mik
tarda prim alınacağı hakkında hazırlanacak prim 
tarifesi ilgili Bakanlıkların .düşünceleri sorul
duktan sonra analık prim tarifesiyle birlikte 
Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunun onama kararı ile yürürlüğe girer. 

Prim hadleri, hesap yılı içinde her sınıf ve 
derecede olabilecek kaza ve meslek hastalıkların
dan dolayı bağlanacak gelirler için gereken tesis 
sermayeleri toplamı ile îşçi Sigortaları Kuru
muna bu kanuna göre yüklenen başka görevler ve 
Kurumun her türlü giderleri göz önünde tutula
rak hesaplanır. 

Prim tarifeleri her beş yılda bir, gerekli gö
rülürse daha önce değiştirilebilir. 

Madde 44. — îş veren veya iş veren vekili 
iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücret
leri gösterir ve örneği îşçi Sigortaları Kurumun
ca hazırlanacak aylık bordroları en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kurumuna 
vermeye mecburdur. 

Bordrolar vaktinde verilmezse veya belge 
sayılmaya elverişli görülmezse îşçi Sigortaları 
Kurumu günlük kazançlar toplamını uygun gö
receği yol ve usullere göre ölçümler. 

Madde 47. — îş veren veya vekili her ay si
gortalılara Ödedikleri ücretler toplamı üzerinden 
iş yerinin tehlike sınıf ve derecesi için kabul 
edilmiş bulunan prim nispetine göre hesaplıya-
cakları iş kazası ve meslek hastalıkları primleri 
ile aynı ücretler üzerinden hesap ve tesbit ede
cekleri analık sigortası primlerini en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kurumuna 
ödemeye mecburdurlar. 

Primleri zamanında işçi Sigortaları Kuru
muna ödemiyen iş veren veya vekiline keyfiyet 
bir yazı ile bildirilir. Ve primler % 10 artırıla
rak alınır. 

Ça. K. 

bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına ve 
derecesine göre değişir. Analık primlerinin he
sabında böyle bir fark aranmaz. 

Madde 43. — Hangi mesleklerin hangi tehlike 
sınıf ve derecelerine girdiği ve bunlardan herbiri 
için işçi Sigortaları Kurumunca ne miktarda 
prim alınacağı hakkında hazırlanacak prim 
tarifesi ilgili Bakanlıkların düşünceleri so
rulduktan sonra analık prim tarifesiyle birlikta 
Çalışma Bakanlığının teklifi üzerinö Bakanlar 
Kurulunun onama karariyle yürürlüğe girer. 

Prim hadleri, hesap yılı içinde her sınıf ve 
derecede olabilecek kaza ve meslek hastalıkla
rından dolayı bağlanacak gelirler için gereken 
tesis sermayeleri toplamı ile işçi Sigortaları Ku
rumuna bu kanuna göre yüklenen başka görev
ler ve kurumun her türlü giderleri göz önünde 
tutularak hesaplanır. 

Prim tarifeleri her beş yılda bir, gerekli 
görülürse daha önce değiştirilebilir. 

Madde 44. — îş veren veya iş veren vekili 
iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen üc
retleri gösterir ve örneği işçi Sigortaları Kuru
munca hazırlanacak aylık bordroları en geç er
tesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kuru
muna vermeye mecburdur. 

Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyit eder mahiyette gö
rülmezse işçi sigortaları kurumu günlük kazanç
lar toplamını uygun göreceği yol ve usullere 
göre ölçümler. 

Madde 47. — iş veren veya vekili her ay 
sigortalılara ödedikleri ücretler toplamı üze
rinden iş yerinin tehlike sınıf ve derecesi için 
kabul edilmiş bulunan prim" nispetine göre he-
saplıyacakları iş kazası ve meslek hastalıkları 
pirimleriyle ayni ücretler üzerinden hesap ve 
tesbit edecekleri analık sigortası primleri en 
geç ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları 
Kurumuna ödemeye mecburdurlar. 

Primleri zamanında işçi Sigortaları Kuru
muna ödemiyen iş veren veya vekilini keyfiyet 
bir yazı ile bildirilir ve primler % 10 arttırıla
rak alınır. Geçmiş günler için ayrıca normal fa
iz alınır. 
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Madde 49. — Devlet, il, belediyeler ve Devlet 
Ekonomi Kurumları ile ilgili her türlü yapı veya 
yol inşaat veya onarımı işlerini üzeirne alanlarla 
bunların iş yerlerinin adresleri ilgili makamlar 
tarafından işçi Sigortaları Kurumuna bildirilir. 
Bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat 
işçi Sigortaları Kurumuna borçları kalmadığı an
laşılmadıkça geri verilmez, ödenmemiş sigorta 
primleri bu teminattan kesilerek îşçi Sigortaları 
Kurumuna yatırılır. 

Madde 51. —- îşçi Sigortaları Kurumu tara
fından 47 nci maddenin son fıkrası hükmüne 
uyularak i$ veren veya veki.ine yapılan tebli
gat üzerine prim borçları ödenmediği takdirde 
kurumca tanzim edilen ve iş verenin prim bor
cu miktarını gösteren belgeler, resmî dairelerin 
usulüne göre verdikleri vesika;ar hükmünde 
olup icra ve iflâs dairelerince bunların tâbi ol
dukları hükümlere göre muamele yapılır. 

îş veren veya vekili bu kanunun 42 nci mad
desi gereğince iş yerinin tehlike sınıf ve dere
cesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu Ba
kanlığın vereceği kesin karar üzerine Danışta
ya müracaat ettiği takdirde icra ve iflâs Kanu
nunun 72 nci maddesinde yazıcı bir senelik müd
det Danıştay kararının kesinleşmesinden itiba
ren başlar. 

Madde 59. — 29 ncu maddenin (B) fıkrası 
hükmünden^ faydalanabilmesi için sigoratlı ka
dının îşçi Sigortaları Kurumuna çocuk düşür
düğünü 10 gün içinde hekim veya diplomalı ebe 
raporiyle haber vermesi ve (32) nci maddenin 
(A) bendinde yazılı hizmet süresini doldurması 
şarttır, 

Madde 60. — Kaza haber verme kâğıdına 
ekli hekim raporuna göre bildirilen olayın bu 
kanuna göre iş kazası sayılıp sayılamıyacağı 
hakkında bir karara varılabilmesi için gerekirse 
işçi Sigortaları Kurumu tarafından soruşturma 
yapılabilir. Bu soruşturma sonunda haber ver
me kâğıdında yazılı hususların hakikata uyma
dığı anlaşılrsa işçi Sigortaları Kurumunca bu 
vaka için yapılmış bulunan bütün masraflar iş 
yerenden almır ve iş veren ile diğer ilgililer 

Madde 49. t— Devlet, il, belediyeler ve Dev
let ekonomi kurumları ve ilgili her türlü 
yapı veya yol inşaat veya onarımı işlerini üze
rine alanlarla bunların iş yerlerinin adresleri 
ilgili makamlar ve iş alanlar tarafından işçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilir. Bu işlere kar
şılık gösterilen- her türlü teminat işçi Sigorta
ları Kurumuna borçları kalmadığı anlaşılma
dıkça geri verilmez, ödenmemiş sigorta pirim-
leri bu teminattan kesilerek işçi Sigortala
rı Kurumuna yatırılır. 

Madde 51. -*- işçi Sigortaları Kurumu tara
fından 47 nci maddenin son fıkrası hükmüne 
uyularak iş veren veya vekiline yapılan tebli
gat üzerine prim borçları ödenmediği takdirde 
kurumca tanzim edilen ve iş verenin pirim boru
cu miktarını gösteren belgeler, resmî dairelerin 
usulüne göre verdikleri vesikalar hükmünde 
olup icra ve iflâs dairelerince bunların tâbi ol
dukları hükümlere göre muamele yapılır. 

iş veren veya vekili bu kanunun 42 nci mad
desi gereğince iş yerinin tehlike sınıf ve derece
sine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu Ba
kanlığın vereceği kesin karar üzerine Danıştaya 
müracaat ettiği takdirde icra ve iflâs Kanunu
nun 72 nci maddesinde yazılı bir senelik müd
det Danıştay kararının kesinleşmesinden itiba
ren başlar. 

Madde 59. — 2 9 ncu maddenin (B) fıkrası 
hükmünden faydalanabilmesi için sigortalı kadı
nın işçi Sigortaları Kurumuna çocuk düşürdü
ğünü on gün içinde hekim raporu veya diplo
malı ebe belgesiyle haber vermesi ve 32 nci mad
denin (A) bendinde yazılı hizmet süresini dol
durması şarttır.ı 

MacMe 60. — Kaza haber verme kâğıdına ek
li hekim raporuna göre bildirilen olayın bu ka
nuna göre iş kazası sayılıp sayılmıyacağı hak
kında bir karara varılabilmesi için gerekirse iş
çi Sigortaları Kurumu tarafından soruşturma 
yapılabilir. Bu soruşturma sonunda haber ver
me kâğıdında yazıüı hususların hakikata uyma
dığı anlaşılırsa işçi Sigortaları Kurumunca bu 
vaka için yapılmış bulunan bütün masraflar iş 
verenden alınır ve iş veren ile diğer ilgililer 

( S. Sfcyjjst v l i fö ) 
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hakkında umumi hükümler gereğince ayrıca 
kovuşturma yapılır. 

Madde 73. —• Sonradan her hangi bir sebep
le îş Kanununun uygulanma alanı dışına çıka
rılan bir iş yerinde, işletmeye büsbütün son ve
rilmedikçe sigorta hükümleri ertesi hesap yılı 
başına kadar sürer. 

îdari ve hata dolayısiyle yetkili teşkilâtça 
îş Kanunu kapsamına-alman iş yerleri hakkında 
1 nci fıkra hükmü uygulanamıyacağı gibi iş ve
renlerden tahsil edilmiş bulunan primler geri 
verilir. Bu gibi iş yerlerinde çalışan kimselere 
îşçi Sigortaları Kurumunca iş kazası, meslek 
hastalığı veya analık halleri dolayısiyle her han
gi bir yardımda bulunulmakta ise yardım ve öde
meler durdurulur. Şu kadar ki evvelce sağlanan 
menfaatlere ait giderler ilgililerden istirdat 
olunmaz. 

Madde 84. —• îş Kanununun ikinci maddesi
ne göre anılan kanun kapsamına girecek nite
likte olmakla beraber ilgili makamlarca henüz 
o yolda ayrılanmamış bulunduğu görülen her 
hangi bir iş yerinde vukubulan iş kazası, mes
lek- hastalığı ve analık halleri için ilgili işçi ve
ya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve öde
nekleri ayniyle kanun kapsammda ayrılanına 
işlemleri tamamlanmış iş yerlerinde olduğu gibi 
îşçi Sigortaları Kurumunca sağlanarak buna 
ait yapılan ve işlerde yapılması gerekli bulunan 
her türlü giderlerin tutarı iş verenden tahsil 
olunur. 

MADDE 2. —• 4772 sayılı Kanunun geçici 
maddesinde yazılı derecelendirme işi hakkın
daki 6 yıllık mühlet 10 yıla çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — 4772 sayılı Kanunun 45, 46, 
48, 55, 58 ve 61 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — îşçi Sigortaları Kurumu, Ça
lışma Bakanlığınca onanacak genel şartlar dâ
hilinde îş Kanununa tâbi olmıyan işlerde ve iş 
yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu Ka
nuna tâbi tutulmaları için iş verenlerle, işçi ve 
hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkülle-

Ça. K. — ' - * -

hakkında umumi hükümler gereğince ayrıua 
kovuşturma yapılır. 

Madde 73. — Sonradan herhangi bir sebeple 
İş Kanununun uygulama al-anı dışına çıkarılan 
bir iş yerinde, işlemeye büsbütün son verilme
dikçe işte kalanlar için sigorta hükümleri erte
si hesap yılı başına kadar sürer. ; 

îdari bir hata dolayısiyle yetkili teşkilâtça 
îş Kanunu kapsamına alınan iş yerleri hakkın
da birinci fıkra hükmü uygulanamıyacağı gibi 
iş verenlerden tahsil edilmiş bulunan primler 
geri verilir. Bu gibi iş yerlerinde çalışan kim
selere îşçi Sigortaları Kurumunca iş kazası, 
meslek hastalığı veya analık halleri dolayısiyle 
her hangi bir yardımda bulunulmakta ise yar
dım ve ödemeler durdurulur. Şu kadar ki, ev
velce sağlanan menfaatlere ait giderler ilgili
lerden istirdat olunmaz. 

Madde 84. — îş Kanunu kapsamına girecek 
nitelikte olmakla beraber anılan Kanunun 2 
nci maddesinin (F) bendi gereğince iş yerini il
gili çalışma teşkilâtına haber vermiyen iş ve
renlerin iş yerlerinde vukuagelen iş kazası, 
meslek hastalığı ve analık halleri için ilgili işçi 
veya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve öde
nekleri aynen kanun kapsamında bulunan iş yer
lerinde olduğu gibi îşçi Sigortalar] Kurumunca 
sağlanır. 

Ancak, bu gibiler hakkında yapılan ie iler
de yapılması gerekli bulunan her türlü gider
lerin tutarı ile gelir bağlandığı takdirde bu 
gelirlere ait tesis sermayelerinin tutarı iş veren
den alınır. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun geçici 
maddesinde yazılı derecelendirme işi hakkın
daki 6 yıllık mühlet 10 yıla çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — 4772 sayılı Kanunun 
48, 55, 58 ve 61 nci maddeleri kaldırıl 

45, 46. 
Lştır : mı 

MADDE 4. — İşçi Sigortaları Kurumu, Ça
lışma Bakanlığınca onanacak genel şartlar dâhi
linde î ş Kanununa tâbi olmıyan işlerde ve iş 
yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu kanu
na tâbi tutulmaları için iş verenlerle, işçi ve 
hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkülle-

( S. Sayısı : 162 ) 
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riyle yahut işçi ve iş veren sendikaları ile söz
leşmeler yapabilir. 

MADDE 5. — Sigortalının İşçi Sigortaları 
Kurumuna müracaatı yahut kurumun ıttılaı 
üzerine, Kurum tarafından yazı ile yapılacak 
bir hafta müddetli ihtara rağmen 32 nci madde
nin A bendinde yazılı çalışma belgesini sigorta
lıya vermiyen veya 56 ncı madde gereğince iş 
kazasını yahut 57 nci maddenin 4 ncü fıkrası 
gereğince meslek hastalığını vaktinde kuruma 
ihbar etmiyen iş veren veya iş veren vekili hak
kında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur 

44 ncü maddede yazılı bordroları da kanu
nun tâyin ettiği mühlet içinde kurumca yapıla
cak yazılı ihtara rağmen bir ay içinde kuruma 
tevdi etmiyen yahut 78 nci maddede yazılı def
terleri tutmıyan iş veren veya iş veren vekili 
hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

GEÇÎCl MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukubulan iş kazası veya 
meslek hastalığı veyahut analık halleri ile il- I 
gili sigorta, hakları hakkında 4772 sayılı Kanu
nun eski hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

MADDE 6. — Bu kanunun, 4772 sayılı Ka
nunun 5, 7, 44 47 ve 84 ncü maddelerini değiş
tiren hükümleri 1 . I I I . 1950 tarihinde diğer hü
kümleri ,yayımı tarihinde yürürlüğe gireı*. 

riyle yahut işçi ve iş veren sendikaları ile sözleş
meler yapabilir. 

MADDE 5. — Sigortalının işçi Sigortaları 
Kurumuna müracaatı yahut Kurumun ıttılaı üze
rine, kurum tarafından yazı ile yapılacak bir 
hafta müddetli ihtara rağmen 32 nci maddenin 
(A) bendinde yazdı çalışma belgesini sigortalıya 
vermiyen veya 56 ncı madde gereğince iş kaza
sını yahut 57 nci maddenin dördüncü fıkrası ge
reğince meslek hastalığını vaktinde Kuruma ih
bar etmiyen iş veren veya iş veren vekili hakkın
da 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

44 ncü maddede yazılı bordroları da kanunun 
tâyin ettiği mühlet içinde kurumca yapılacak 
yazılı ihtara rağmen bir ay içinde kuruma tevdi 
etmiyen yahut 78 nci maddede yazılı defterleri 
tutmıyan iş veren veya iş veren vekili hakkında 
da aynı ceza hükmolunur. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce vukubulan iş kazası 
veya meslek hastalığı veyahut analık halleri ile 
ilgili sigorta hakları hakkında 4772 sayılı Kanu
nun eski hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇÎCl MADDE 2. — 4772 sayılı Kanunun 
44 ncü maddesi gereğince 1950 yılı için işçi Si
gortaları Kurumunca geçici olarak salman veya 
alınan iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ana-, 
lık sigortası primleri iş yerlerinde bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş bulunan 
ücretler toplamına göre tesbit olunacak kesin 
primlerle mahsup edilir. Bu suretle hesaplanan 
kesin prim tutarı ödenmiş bulunan geçici prim 
toplamından az olursa fazlası iş veren veya veki
line geri verilir, çok olursa eksiği iş veren veya 
vekiline ödetilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun, 4772 sayılı Ka
nunun 5, 7, 44, 47 ve 84 ncü maddelerini değişti
ren hükümleri 1 . I I I . .1950 tarihinde, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 162 ) 
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MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

MiUî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Qr. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E- Erişirgil 
Maliye Bakanı 

î. B. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

$. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

*>w<i ..«•. 

( S. Sayısı: 162) 





S.Sayısı: |77 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklarla birta
kım unvanların meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun j bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim Komisyonu raporu (1 /682) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1510, 6/326 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklarla birtakım unvanların meni ve ilgası
na dair olan 677 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 12 . I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
i W •»•'»''"; l ' ' ; ; ; r * 'l '••' v v : İ , " . . #• Günaltay 

GEREKÇE 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklarla birtakım unvanların meni ve ilgasına 
dair 677 sayılı Kanun, 1926 tarihinde, gerçek din ruhu ile alâkası olmıyan bâtıl itikatlann ve 
yeni Devlet rejimine karşı her türlü irticai hareketlerin önüne geçilmek üzere çıkarılmış bir ka
nundur. O günden bugüne kadar geçen zaman içinde memlekette müspet bilgiler ve kültür, 
okuma yazma çağındaki çocukların yüzde altmışına yakın bir miktarını okula sevkedecek dere
cede ilerlemiş ve hayatın devamlı surette değişen (şartları içinde gerçek bir dünya görüşü hal
kımız arasında oldukça yayılmıştır. Bugün cehalet sebebiyle yer yer bâzı bâtıl itiktlara rasge-
linse bile bunlar artık halkın yolunu şaşırtacak bir tesire malik değildirler. Rejime bağlılığın 
ise memleket için bir ölüm kalım meselesi olduğu hemen hemen bütün vatandaşlarca anlaşılmış bu
lunuyor. 

Bu bakımdan Hükümet bugün için, evvelce seddedilen türbelerden Türk büyüklerine ait olan
larla sanat değeri bulunanların bir müze gibi temizlenip tertiplenerk ziyarete açılmasında kanu
nun hedeflerine aykırı bir hal ve rejim için bir mahzur görmemektedir. Bu gibi yerlerin, Millî 
Eğitim Bakanlığının kararı ve murakabesi ile açılmasındaki bellibaşlı faydalar da şunlardır: 

a) Millî mefahirimiz ve sanat eserlerimiz cemiyetimiz içindeki yerlerini alacak ve yeni yetişen 
Türk nesillerine daha yakından tanıtılacaktır. 

b) Anıt mahiyetindeki birçok binalar harap olmaktan kurtarılarak vatanımızda «Mahallî 
renkler» den bir değer teşkil edenlerin muhafazası mümkün olacaktır. 

c) Tarihî şahsiyetlerimize ve eski eserlerimize karşı alâkasızlığımız hakkında mevcut iddiala
rın yersizliği. belirecektir. 

21 . 1 . 1950 

V 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/682 
Karar No. 15 

11 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tekke ve zaviyelerle Türbelerin şeddine ve 
türbedarlıklarla birtakım unvanların meni ve il
gasına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Başkanlığınız ta
rafında komisyonumuza havale buyuruLnıuş olan 
tasarı Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu 
hazır olduğu halde 10 . İT . 1950 tarihinde ince
lendi. 

Tasarının inkılâp kanunlarımızdan birisinin 
tadiline taallûk etmesi ve hak pisikolojisi ba-
kımıdan önemli görülmesinden ötürü üzerinde 
geniş tartışmalar yapıldı. 

Komisyonumuz, fatihlerin, kumandanların, 
vezir, sadrazam ve saire gibi askerlik ve idare 
işlerinde Devlete büyük hizmetler etmiş ve ta
rihe büylece mal olmuş bulunan Türk büyükle
rinin türbeleriyle edib, şair, âlim, sanatkâr, va
tanperver olarak âmme vicdanında yer tutmuş 
ve böylece tarihe mal olmuş Türk büyüklerine 
ait türbelerin de kapalı kalmamalarını ancak 
mimari kıymeti haiz olsa dahi şeyhlerin, derviş
lerin, müritlerin, seyitlerin, babaların, emirle
rin nakiplerin türbeleri açılırken Hükümetin 
fevkalâde hassas davranıp bu sahada ölçülü ha
reket etmesi hususuna önem vermiştir. Arzolu-
nan kayıtlar dairesinde ve birinci maddenin 
ikinci fıkrası: 

A) (Sanat değeri bulunanlar) yerine (bü
yük sanat değeri bulunanlar), 

B) (Umumi ziyarete açılabilir) yerine 
(Umuma açılabilir); 

C) (Ve bunlara bakrnı, için gerekli memur 
ve hizmetliler tâyin edilebilir) yerine, (bunlara 
bakım için gerekli memur ve hizmetliler tâyin 
edilir); 
şeklinde değişiklikler yapılmak suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 

Trabzon Maraş 
M. R. Tarakçtoğlu E. Soysal 

Kâtip 
Kars Ankara 

T. Taşkıran Avni Refik Bekman 
İmzada bulunmadı. 

Balıkesir Çorum tzmir 
E. Çeliköz II. İlgaz E. Çınar 

Konya Mardin 
Naim Hazim Onat Yusuf Mardin 
İmzada bulunmadı. imzada bulunmadı. 

Sivas Tekirdağ Trabzon 
K. Kitapçı E. Ataç Z. Vramm 

Urfa 
S. K. Yetkin 

( S. Sayısı : 177 ) 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve tür
bedarlıklarla birtakım unvanların meni ve ilga
sına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Tekke ve zaviyelerle türbe
lerin, şeddine ve türbedarlıklarla birtakım un
vanların meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla 
sanat değeri bulunanlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca umumi ziyarete açılabilir ve buralara ba
kım için gerekli memur ve hizmetliler tâyin edi
lebilir. Açılacak türbelerin listesi Millî Eğitm 
Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca 
tasvip olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
U. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Tiearet Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakam 
t ^ . U%nir Birttl 

tarihinde 

MADDDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru-
lu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
Ş. Oünaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

E. Eriprgü 
Maliye Bakanı 

Bayındırlüî Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DE&İŞTİ-
RİŞİ 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve tür
bedarlıklarla birtakım unvanların meni ve ilga
sına dair olan '€77 sayılı Kanunun birinci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Tekke ve zaviyelerle türbele
rin şeddine ve türbedarlıklarla birtakım unvan
ların meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla 
büyük sanat değeri bulunanlar Millî Eğitim 
Bakanlığınca umuma açılabilir. Buralara ba
kım için gerekli memur ve hizmetliler tâyin 
edilir. Açılacak türbelerin listesi Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulun
ca tasvip olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 177 ) 
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S. Sayısı: 182 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile değişiklik ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 
tasarısı ile Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hak
kındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısımlarında deği
şiklik yapılmasına ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemele
rin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komis

yonları raporları (1 /101 , 668) 

Bsvlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna -bağlı (1) 
sayılı cetvel ile değişiklik ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak

kında Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/101) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XII . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 716, 6 - 3023 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması hakkında Adalet Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 19 . XII . 1946tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Pûker 

GEREKÇE 

Hâkimler Kanununa ilişik 1 ve 2 sayılı cetvellerle 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
gösterildiği üzere birinci sınıfa dâhil yargıçlar dışındaki yargıç ve savcıların aylıkları 4 ncü dere
ce maaşı olan 90 lirada nihayet bulmaktadır. 

Yükselme süresini bitirmiş ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü derecesi gereğince iki üst dere
ce maaş almış olanların, mesailerinden yine yerlerinde istifade edilmesi gerekmesine rağmen artık 
90 lira maaşlı kadroda terfileri kabil olmadığı için Yargıtay üyeliğine getirilmeleri icabetmektedir. 
Bunda.n dolayı mühim merkezlerdeki bir kısım yargıç ve savcıların yerlerinde terfileri sağlanmak ve 
mesailerinden yine yargıç ve savcılıkta istifade edilmek üzere kadroya 100 lira aylıklı 10 aded yar
gıç ve savcı ödeneği ilâvesi gerekli görühnüştür. 
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Ada!et Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/101 
Karar No. 45 

3 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 20 . XI I . 1946 tarih ve 71-7Î6/6-3023 sayılı 
tezkeresiyle komisyonumuza havale buyurulan 
ve Devlet memurları aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı 
Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in huzuriyle in
celendi. 

Adalet Bakanlığının gerekçesinde ileri sü
rülen görüşe komisyonumuz esas itibariyle iş
tirak etmektedir. 

4598 sayılı Kanundan istifade ile iki üst de
rece olarak 90 lira maaş almış ve bu derecede 
kanuni yükselme sürelerini bitirmiş olanlarla, 
kadrolu olarak 90 lirada yükselme sürelerini 
bitirmiş olanlardan, mesailerinden yine yerle
rinde istifade edilmelerine Bakanlıkça lüzum 
görüldüğü halde artık 90 lira maaşta kadrolu 
terfi imkânı bulunamadığından Yargıtay üyeli
ğine seçilmelerine mecburiyet hâsıl olan bir kı
sım yargıç ve savcıların birinci sınıf yargıçlığa 
ayrılmadan yine ikinci sınıf yargıçlık ve savcı
lıkta görevlerine devam etmek üzere 100 lira 
kadrolu maaşa terfian tâyin edilmeleri muva
fık görülmüştür. 

Bu kadrolara yapılacak tâyinlerde 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunu hükümlerine ve sıraya 
riayet olunması hakkındaki bir önerge müna
sebetiyle açılan konuşma sonunda, eklenecek 
bu kadrolara yapılacak tâyinlerin, birinci sınıf 
yargıçlığa ayrılmış olmak hakkını bahşetmeye 
matuf olmadığı, bu itibarla mezkûr kanunun 
47 nci maddesine bir istisna yaratmakta mevzuu 
bahis olmıyacağı cihetle birinci sınıf yargıçlığa 

ayrılma durumuna gelmiş olanlara hasretmenin 
muvafık olamıyacağı çünkü, böyle bir hasır ve 
tahdidin bu kadroların eklenmesi gerekçeşiyle-
do bağdasamıyacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu tasarı ile teklif 'olunun 100 lük kadro 
sayısı maksadı sağlamaya yeter sayıda görül
mediğinden bu sayının 20 ye çıkarılması ve 
mevkiinin üstün önemi belli olan Cumhuriyet 
Başsavcılığı Başyardımcısının da bu kadro cet
veli içine alınması muvafık görülerek ilâve 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmefe üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Adalet Komisyonu Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 
Kayseri Erzurum 
R. özsoy Ş. îbraMmhakkıoğlu 

Kâtip 
Manisa Ankara Antalya 

Muhalifim E. H. Ergun N. AJcsoy 
K. Coşkunoğlu 

Bursa Bursa Denizli 
A. Akgiiç A. Konuk N. Küçüka 
Kırşehir İsparta İstanbul 

S. Kurutluoğlu R. Güllü F. II. Demircili 
istanbul İzmir Kastamonu 

M. H. Gelenbeğ 20 ye Dr. F. Ecevit 
çıkarılmasına 

muhalifim 
E. Oran 

Kayseri Konya Manisa 
S. A. Feyzioğlu H. Karagülle F. Uslu 

Mardin Muğla 
M. K. Boran N. özsan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik 

yayılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı bölümüne, ilişik cetvelde derece, unvan 
ve adedleri gösterilen memuriyetler eklenmiş
tir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devkt Bakanı 
M. A, Benda 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
O.K. încedayt 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 Yargıç, mahkeme başkanı, ic
ra yargıcı, C. Savcısı 10 100 

Adalet Komisyonu değiştirgesine bağlı 

CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 Yargıç, mahkeme başkanı, ic
ra yargıcı, C. Savcısı, C. Sav
cılığı başyardımcılığı 20 100 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı-
lı cetvelin Adalet Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısımlarında değişiklik 
yapılmasına ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kaldırılmasına dair Kanun tasarı

sı ve Adalet Kamisyonu raporu (1/668) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 11 . I . 1950 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1499 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik 
yapılması ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında Adalet Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması* 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarım
la arzederim. 

Başbakan 
, $. Günaltay 

GEREKÇE 

İlişik kanun tasarısının birinci maddesiyle 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı bölümünde yapılması istenilen değişiklik iki k-sma ayrılmaktadır. 

Birincisi, Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden ibaret olan 97 yerdeki mahkemelerden - 1950 yılı 
bütçesinin maaş rakamına ilâve edilebilen ödeneğe göre - işi en fazla olan 15 tanesinin asliye mah
kemesi haline getirilmesi, 

İkincisi de, kadastro ve gezici mahkemeler kadrosunun kaldırılarak bunlardan temin edilecek 
ödenekle yine Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerin bir kısmında asliye mah
kemesi kurulması ve bu arada işi pek ziyade artmış bulanan bâzı mahkemeler yargıç, ve kâtip kad
rosunun takviyesi için kadro istihsaline dairdir. 

Kuruldukları günden beri gezici mahkemelere gelen iş sayısının genel mahkemelere intikal eden 
iş miktarına nispetle pek az olduğu, mevcut kadastro yargıçlığı kadrosuna göre ancak 
kadastro heyetlerinin çalıştığı yerlerde kurulabilen kadastro mahkemelerinin de ge
niş bir yargı çevresini ihtiva etmeleri yüzünden halkm mahallinde genel mahkeme 
teşkilâtı bulunmasına rağmen kadastro işi için çok uzaktaki kadastro mahkemesine gitmek külfe
tine mâruz bulunduğu ve halbuki gerek gezici mahkeme işlerinin gerekse kadastro dâvalarının hu
susiyetlerine ve ivediliklerine halel gelmeksizin genel mahkemeler tarafından görülebileceği anla
şılmıştır. Bu bakımdan gezici ve kadastro mahkemelerinin kaldırılarak işlerinin genel mahkeme
lere devri ve bunlardan kalacak tahsisatla adalet teşkilâtı verilen kadroya göre yalnız sulh mah
kemesinden ibaret olarak kurulmuş olan 97 yerdeki sulh mahkemesinden bir kısmının asliye mah
kemesi haline getirilmesini mümkün kılacak kadro alınması ve iş hacmi itibariyle takviyesi zaruri 
bir mahiyet arzeden bir kısım mahkemelere yargıç ve kâtip verilmesini sağlamak üzere bir mik
tar kadro istihsali uygun görülmüştür. 

2 sayılı cetvelle yeniden alınması derpiş edilen 50 lira maaşlı 32 ve 35 lira maaşlı 32 yargıç ve 
C. Savcı yardımcılığı kadrosu ile kalem kadrosunun bir yıllık maaş ve yargıç ödeneği tutarının 
568 bin iki yüz liraya baliğ olduğu hesaplanmıştı.'. Bu paradan 270 bin lirası yukarda arzedikliğî 
üzere 1950 yılı Bütçesinin maaş rakamına konulmuş bulunmaktadır. Geride kalan 298 bin 200 li-
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ra da kaldırılan gezici ve kadastro mahkemeleri yargıç, kâtip ve mübaşirlere ait fiilî kadro ödene
ğiyle karşılanmaktadır. 

Bu arada Yargıtay 5. nci Hukuk Dairesinin teşkili sırasında, daire başkanı ve üyeleri meyanında 
kabul edilen 80 lira maaşlı iki ve 70 lira maaşlı iki raportör kadrosunun diğer raportörler gibi yargıç 
kadrosu arasına nakli ve kadrolara seyyaliyet verilerek tatbikatta görülen müşkülâtı bertaraf etmek 
üzere Hâkimler 'Kanununa bağlı cetvellerle ahenkliolarak 90 lira maaşlı C. Başsavcılık başyardımcılı-
ğiyle 80 lira maaşlı bir, yetmiş lira maaşlı bir 60 lira maaşlı yedi ve 50 lira maaşlı sekiz başsavcılık 
yardımcı kadrosunun da yargıç ve C. Savcılığı kadrolarının yer aldığı bölüme nakli gerekli görüldü
ğünden bu kadrolar bir numaralı cetvelde gösterildiği veçhile eski yerlerinden alınarak iki sayılı cet
vel ile bu kısma aktarılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesinde kadastro mahkemelerinin kaldırıldığı ve bu mahkemelerde görülen 
işlerin 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununda yazılı hükümler dairesinde genel mahkeme
ler tarafından rüyet olunacağı gösterilmişti]'. Bir mahkemeye iştigal edecek kadar çok kadastro işi 
olan yerlerde Adalet Bakanının o yerdeki asliye yargıçlarından birinin yalnız bu dâvalara bakmak 
üzere görevlendirilebilmesi maksadiyle de maddeye hüküm sevkedilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile kurulan gezici mah
kemelerin kaldırıldığına ve bu kanunla ilgili clâvave işlerin genel mahkemelerde şifahi muhakeme 
usulüne tâbi tutularak görüleceğine dairdir. Böylece 4753 sayılı Kanunla istihdaf edilen ivedilik, bu 
dâvaların genel mahkemelerde görülmesi sırasında da temin edilmiş ve ayrıca bu dâvalar üzerine ve
rilecek hükümlerin temyiz yolu ile Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesinde ivedilikle inceleneceği de 
madde metninde açıklanmıştır. 

Tarım Bakanlığının lüzum göstermesi halinde toprak komisyonlarının bulunduğu yerde genel 
mahkemeler kadrosundaki yargıç, zabıt kâtibi ve mübaşirlerden gerektiği kadarının gezici olarak 
çalışmak üzere görevlendirilebilmesi için de Adalet Bakanlığının yetkili olduğu hakkında hüküm 
sevkedilmiştir. 

Böylece Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasından doğan dâva ve ihtilâfların lü
zumunda gezici olarak vazife görmek üzere görevlendirilecek yargıçlar tarafından yerinde görül
mesi do sağlanmış bulunmaktadır. ' " f " ? " " * 

Bu takdirde gezici olarak vazife görecek olan yargıç, zabıt kâtibi ve mübaşirlere eskiden oldu
ğu gibi ikamet yevmiyesi verilmesi ve toprak komisyonu emrindeki vasıtalardan faydalanmaları 
için bunlar hakkında 4784 sayılı Kanunun bu hususlara taallûk eden 19 ve 20 nci maddeleri hü
kümlerinin uygulanacağı madde metninde tasrih edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesi, bu kanuna aykırı olan hükümlerin kaldırıldığı hakkındadır. Bu 
suretle kadastro ve gezici mahkemelerin teşkiline, kadastro yargıçlarının Hâkimler Kanununa bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı yargıçlardan sayıldıkları ve yine bu yargıçların en az beş sene hukuk 
yargıçlığı yapanlardan seçileceğine, kadastro mahkemelerine ait işlerin teftişine ait rapor suret
lerinin kadastro umum müdürlüğüne verileceğine ve lüzumu halinde Tapu ve; Kadastro Umum Mü
dürlüğünce de kadastro mahkemelerinin idari işleri hakkında kendi müfettişlerine teftiş yaptıra
bileceğine, gezici mahkeme yargıçlarının en az sekizinci derecede bulunanlardan seçileceğine da
ir olarak 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu ile 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununda, 4784 sayılı Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanu
nunda ve 3885 sayılı Kanunla 2556 sayılı Hâkimler Kanununa eklenen maddeler de yer alan hü
kümler kaldırılmış bulunmaktadır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu , 20 . I . 1950 

Esas No. 1/668 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 30 . 12 . 1949 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len (Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelinin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bölümlerinde deği
şiklik yapılması ve kadastro mahkemeleri ile 
(4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile kurulan) gezici mahkemelerin kaldırılma
sına dair olan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Adalet .Bakanı hazır ol
duğu halde incelendi. 

Bakandan alman izahata ve kanun gerek
çesinin mütalâasından edinilen neticeye göre 
işbu kanun tasarısının; birinci maddesiyle, 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı bölümünde yapılmak istenen değişiklik
lerden birincisinin, halen 97 yerde bulunan Sulh 
mahkemelerinden 15 adedinin asliye mahkemesi 
haline ifrağını istihdaf ettiği, ikincisinin de, 
kadastro ve gezici mahkemeler kadrolarının 
kaldırılarak temin edilecek ödenekle; -Adalet 
teşkilâtı yalnız sulh mahkemesinden ibaret olan 
ilçelerin bir kısmında asliye mahkemesi kurul
masını ve işleri çok olan bâzı mahkemelerin; 
ilâve edilecek yargıç ve kâtiplerle takviyesinin 
sağlandığı, 

Gezici mahkemelere intikal eden iş adedinin 
umumi mahkemelere gelen iş miktarına nispet
le çok az olduğu ve yine ancak kadastro he
yetlerinin çalıştığı yerlerde kurulabilen kadast
ro mahkemelerinin de geniş bir yargı yeri çev
resini ihtiva etmeleri yüzünden halkın mahal
linde umumi mahkeme teşkilâtı bulunmasına 
rağmen kadastro işi için çok uzaklardaki ka
dastro mahkemelerine gitmek külfetiyle karşı 
karşıya bulunduğu ve halbuki gerek gezici 
mahkeme işlerinin ve gerekse kadastro dâvala
rının kanunlarındaki usul dairesinde hususiyetle
rine ve acele görülmelerine bir halel gelmeksi
zin umumi mahkemeler tarafından görülebile

ceğinin anlaşıldığı, bu itibarla gezici ve kadas
tro mahkemelerinin kaldırılarak işlerinin umu
mi mahkemelere devri bunlardan kalacak tah
sisatla da adalet teşkilâtı yalnız sulh mahke
mesinden ibaret olan bir kısım yerlerin mah
kemelerinin asliye mahkemesi haline ifrağını 
mümkün kılacak kadro istihsalinin kabul ola
cağı, 

İki sayılı cetvelle yeniden alınması düşünü
len yargıç, savcı yar'dımcılığı ve kâtip kadro
sunun bir kısam ödeneklerinin bütçeye yeniden 
konulması ve bir kısmının da kaldırılacak gezici, 
kadastro mahkemelerinin fiilî kadro ödeneğiy
le karşılanacağı, ve bu arada Yargıtay Beşinci 
Hukuk Dairesinin teşkili nıeyanmda kabul edil
miş, bulunan raportörlük kadrosunun diğer dai
reler raportörlüğü gibi yargıç kadrosu arasına 
nakli ve kadrolara seyyaliyet temini ile tatbi
katta görülen müşkülâtların bu suretle berta
raf edileceği, 

İkinci madde ile, kadastro mafhkemelerinin 
kaldırıldığı, ve bu mahkemelerde görülmekte 
olan işlerin 2613 sayılı Kanun hükümleri daire
si umumi mahkemelerce bakılacağı, ve bir mah
kemeyi işgal edecek derecede işi çok olan yer
lerde de asliye yargıçlığından birinin münhası
ran bu dâvalara bakmasını sağlıyacak şekilde 
hüküm konduğu, 

Üçüncü madde ile de, 4753 sayılı Kanunla 
gezici mahkemelerin kaldırıldığı, bu mahkeme
lere ait işlerin keza umumi mahkemelerde gö
rüleceği, lüzumu halinde çiftçiyi topraklandır
madan doğan ihtilâfları gezici olarak vazife
lendirilecek yargıçlarca mahallinde neticelen
dirileceği, 

Dördüncü madde ile de; bu kanuna aykırı 
olan hükümlerin ilga edildiği 've bâzı idari ve 
ıısuli muamelelerin tarz cereyanına mütaallik 
olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Alman izahat ve okunan gerekçe ve dinle-
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nen mütalâalardan ve yapılan tartışmalıardan 
sonra işjbu kanun tasarısının aynen kabulüne 
oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 

Konya Manisa 
/ / . Karagülle K. Coşkunoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

§. îbrahimhakkıoğlu 
Afyon Kara'hisar 

H. Bozca 
Ankara 

E. H. Ergun 
izmir 

E. Oran 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Rize 
Dr. S. A. Dilemre 

Denizli 
N. Küçiika 

Mardin 
M. K. Boran 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayıh Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Ka
dastro Umuyu Müdürlüğü bölümlerinde değişik
lik yapılması ve kadastro mahkemeleriyle gezici 
mahkemelerin kaldırılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aelıklarmm 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetaelin Adalet Bakanlığı ile 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait bö
lümlerinden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmış ve bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, sayı ve unvanları yazılı kadrolar Adalet Ba
kanlığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE.2. — 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahrir Kanunu ile kurulan kadastro mahkeme
leri kaldırılmıştır. Bu mahkemelerde görülen 
işler, Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununda yazılı 
hükümler dairesinde genel mahkemeler tarafın
dan rüyet olunur. 

Kadastro işleri çok olan yerlerde yalnız bu 
işlere bakmak üzere o yerdeki asliye yargıçların
dan birini görevlendirmeye Adalet Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 3. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu ile kurulan gezici mahkemeler 
kaldırılmıştır. Bu kanunun uygulanmasiyle ilgili 
dâva ve işler, genel mahkemelerde 4753 sayılı 
Kanuna göre şifahi muhakeme usulüne tâbi tutu
larak görülür. 

Şu kadar ki Tarım Bakanlığının lüzum göster
mesi halinde Adalet Bakanlığı, genel mahkemeler 
kadrosundaki yargıç, zabıt kâtibi ve mübaşirler
den gerektiği kadarını toprak komisyonlarının 

bulunduğu yerde gezici olarak çalışmak üzere 
görevlendirebilir. 

Bu takdirde 4784 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci 
maddeleri hükümleri zikredilen yargıç, zabıt kâ
tibi ve mübaşirler hakkında da uygulanır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasından doğan dâvalar üzerine verilecek hü
kümler temyiz yoliyle Yargıtay Beşinci Hukuk 
Dairesinde ivedilikle incelenir. 

GEÇİCİ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna ballı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısımla
rının bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen tertip
leri arasında (121 368) lira aktarma yapılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanuna aykırı olan 
kümler kaldırılmıştır. 

hü-

MADDE 5. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

I I I . 1950 tari-

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Çakır 
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Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T, Banguoğlu 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at §. Sirer 

D. 

Hükümetin teklifine bağh 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 
5 
6 
7 J 
8 

10 

11 
12 
13 | 
14 

Adalet Bakanlığı 
İller. 

Başkan, yargıç, üye, sulh 
yargıcı, C. Başsavcılığı 
başyardımcısı, C. Başsav
cılığı yarlımcıları," C. Sav
cı ve yardımcıları, icra 
yargıç, ve yardımcı yar
gıçları, sorgu yargıçları, 
yargıç yardımcıları, Yar
gıtay raportörleri 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip yar
dımcısı, zabıt kâtibi, za
bıt kâtip yardımcısı, 
kâtip 

1 
3 
3 
7 

40 
32 

32 
30 

2 
60 

90 
80 
70 
60 
50 
35 

30 
25 
20 
15 

Dairesi B. M. 

Tapu ve Kad. 
Gn. Md. 201 

206 

209 

219 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi İndirilen Eklenen 

Aylıklar 
İller memurları aylığı 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
iller memurları çocuk zammı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D ve J 
fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 
Yargıç ödeneği 

88 500 

1 000 

4 868 
27 000 
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Dairesi 

Adalet Bk. 

B. M. 

201 

206 

209 

219 
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ödeneğin çeşidi İndirilen Eklenen 

Aylıklar 
İller memurları aylığı 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
İller memurları çocuk zammı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D vıe J fık
raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 
Yargıç ödeneği 

88 500 

1 000 

4 868 
27 000 

Toplam 121 368 121 368 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/101,668 
Karar No. 59 

13 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısımlarında de
ğişiklik yapılması ve kadastro mahkemeleriyle 
gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında 
Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
11 . I . 1950 tarihli ve 71/1499 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan ve yine adı geçen 
Kanuna bağlı aynı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Ada
let Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
20 . XI I . 1946 tarihli ve 6/3023 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise gönderilen kanun tasarı
ları Adalet Komisyonu raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle her iki tasarı Ada
let Bakanı Fuad Sirmen ve Maliye Bakanlığı
nın yetkili temsilcisi hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Birinci tasarı ile 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
bulunan Yargıtaya ait bâzı kadrolarla Toprak 
Kanununa, Toprak Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa göre kurulan Gezici Toprak Dağıtım 
Mahkemeleri kadroları ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü teşkilâtına göre kurulu olan 

kadastro mahkemeleri kadroları kaldırılmakta 
ve bu kadrolarda faal olarak bulunmakta olan 
hâkimler ve kâtiplerden faydalanılarak bâzı 

• sulh mahkemelerinin asliye mahkemesi haline 
konulacağı ve işi çok olan bâzı asliye mahke 
melerinin takviyesi cihetine gidileceği ve diğer 
taraftan da kadastro ve toprak işlerini aksat
mamak üzere mahallerindeki işlerin ehemmiye
tine göre bâzı asliye yargıçlarına kadastro işle
rine bakma yetkisi verilmesi veya gezici olarak 
topark işleriyle de görevlendirilmesi hususla
rının da ayrıca temin edileceği yapılan açıkla
malardan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Alman izahlara göre: Adalet kadrosunda 
hâkimler mahallen tesbit edilmediği halde yal
nız Yargıtay Başsavcılık kadrosu, miktar ve 
aylık üzerine tertip edilmiş bulunduğundan bu 
kadrolarla Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesinin 
teşkili sırasında kabul edilen dört raportörlük 
kadrosunun hâkimler kadrosuna nakli suretiyle 
seyyaliyetleri temin edilmiş ve iş hacmi incele
nen kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemele
rin sulh ve asliye mahkemelerine nazaran yılda 
bir mahkemeyi işgal edecek miktardan daha az 
işle meşgul bulundukları ve bilhassa yargı çev
resinin genişliği hasebiyle kadastro mahkemeleri-
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nin vatandaşları tabiî mahkemelerinden daha 
uzaklara gidip gelmek mecburiyetinde bırakma
ları itibariyle şikâyetleri de mucip oldukları 
göz önünde bulundurularak gerek ' kadastro ve 
gerek gezici mahkemelere ait işlerin özel icap
larına halel gelmemek ve yine kendi mahkeme 
usullerine tâbi olmak üzere genel, mahkemeler
ce de görülebileceği kanaatine varılmış bulun
duğundan bu mahkemelerin kaldırılması ve iş
lerinin genel mahkemelere devri uygun görül
müştür. 

Bu suretle yapılan (298 200) liralık ödenek 
tasarrufiyle ve buna munzam olarak 1950 yılı 
Bütçesine konan 270 bin lira ödenek ile halen 
yalnız sulh mahkemesi olarak kurulmuş bulunan 
97 mahaldeki sulh mahkemesinden 25 kadarının 
asliye mahkemesi haline getirilmesine imkân 
sağ1 anabileceği ve yine tasarruf edilen bu kad
roların bir kısım karşılıklariyle mahkeme kâ
tipliği kadroları takviye edilerek mahkemelerin 
daha salim bir şekilde iş görmeleri temin edil
miş olacağı açıklanmıştır. 

Komisyonumuz bu izahlardan sonra birinci 
tasarıyı esas itibariyle ve Hükümetin teklifi veç
hile ayniyle kabul etmiştir. 

ikinci tasarı, hâkim sınıfında yüksek kade
melere gelmiş olup Yargıtay üyeliğine geçmesi 
imkân dâhiline girdiği halde sıra beklemek zo
runda bulunan ve vazife gördükleri mevkilerin 
önemleri itibariyle bulundukları yerlerde terfi
leri iltizam olunan hâkim ve savc^arm bir de
rece daha yükselmelerini temin etmek üzere yüz 
liralık, on hâkimlik ve savcılık kadrosunun 
adalet teşkilâtına eklenmesi maksadiyle teklif 
edilmektedi?. 

Bu tasarının Adalet Komisyonunda görüşül
mesi sırasında miktarın 20 ye çıkarıldığı görül
müş ise de 1950 yılında bu hususta bir ödenek 
düşünülmediği alman izahlardan anlaşılmıştır. 

Ancak, adalet teşkilâtının üst kademelerinde 
yüksek aylık dereceli yargıçlar çok bulunduğun
dan, genel olarak her Bakanlık ve daire bütçe
lerinin aylık tertiplerine kadro aylıklarından 
başka % 50 miktarında yükselme payı olarak bir 
ödenek konduğu halde, Adalet Bakanlığının ay
lık tertibindeki bu nispetin % 53 olduğu ve bu 
yıl gerek sin haddine uğrıyan ve gerekse Emek
li ve Memurin kanunlarının uygulanmasından 
ötürü emekliye ayrılan ve ayrılacak olanların 
miktarına göre bu yüzde üç yükselme payının 
1950 yılında harcanmasına zaruret hâsıl olmı-
yacağı ve buna tekabül eden ödeneğin 100 lira
lık beş hâkim Ödeneğini karşıladığı açıklanmış 
bulunduğundan komisyonumuz muhtelif derece
lerdeki yargıç ve yargıç muadillerinin teşkil et
tiği terfi mahrutunun da göz önünde bulundu
rarak ve Hükümetle mutabık olarak hâkim mik
tarını beşe indirmek suretiyle tasarıyı kabul et
miştir. 

Her iki tasarıda Adalet Bakanlığı teşkilâtı
na ilişkin olması bakımından birleştirilmesi uy
gun görülmüş ve bu birleştirme yapılmak sure
tiyle yeniden hazırlanan tasarı Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmuştur. 
Başkan V. Sözcü 
Diyarbakır Kastamonu Amasya 
/. H. Tigrel M. Akaltn A. K. Yiğit oğlu 
Ankara Aydın Bolu 
C. Oölşt Gl. B. Alpman C. S. Sirmen 

Diyarbakır Erzincan İsparta 
C. Elcin N. Pekcan K. Turan 

Kastamonu Kırklareli Konya 
T. Coşkan Korgl. K. Doğan Dr. M. F. Dündar 

Malatya Niğde Ordu 
M. 8. Eti R. Gürsoy II. Yalman 

Seyhan Trabzon 
A. R. Yüregir A. R. Işıl 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Memurlarının aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü bölümlerinde değişik
lik yapılması ve Kadastro mahkemeleriyle Gezici 
mahkemelerin kaldırılması hakkında Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ile 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait bö
lümlerinden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmış ve bağlı (2) sayılı cetvelde derece 
sayı ve unvanları yazılı kadrolar Adalet Bakan
lığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahrir Kanunu ile kurulan Kadastro mahkemele
ri kaldırılmıştır. Bu mahkemelerde görülen işler 
Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununda yazılı hü
kümler dairesinde Genel mahkemeler tarafından 
rüyet olunur. 

Kadastro işleri çok olan yerlerde yalnız bu 
işlere bakmak üzere o yerdeki asliye yargıçların
dan birini görevlendirmeye Adalet Bakanı yetki
lidir. 

MADDE 3. — 4753 saydı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu ile kurulan Gezici mahkemeler 
kaldırılmıştır. Bu kanunun uygulanmasiyle ilgili 
dâva ve işler, Genel mahkemelerde 4753 sayılı 
Kanuna göre şifahi muhakeme usulüne tabi tu
tularak görülür. 

Şu kadar ki, Tarım Bakanlığının lüzum gös
termesi halinde Adalet Bakanlığı, Genel mahke
meler kadrosundaki yargıç, zabıt kâtibi ve mü
başirlerden gerektiği kadarını toprak komisyon
larının bulunduğu yerde gezici olarak çalışmak 
üzere görevlendirilebilir. 

Bu takdirde 4784 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci 
maddeleri hükümleri zikredilen yargıç, zabıt kâ
tibi ve mübaşirler hakkında da uygulanır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasından doğan dâvalar üzerine verilecek hü
kümler temyiz yoliyle Yargıtay Beşinci Hukuk 
Dairesinde ivedilikle incelenir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kısımları
nın bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri 
arasında (121 368) lira aktarma yapılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanuna aykırı olan hü
kümler kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun 1. I I I . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 
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Hükümetin teklifine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Adalet Bakanlığı 

Yargıtay 

4 Başyardımcı 
5 Yardımcı 
6 > 
7 » 
8 » 

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi 

5 Raportör 
6 » 

ti memurları 

Gezici mahkemeler 

5 Gezici mahkeme yargıcı 25 

90 
80 
70 
60 
50 

80 
70 

80 

I). Görevin çeşidi 

9 > başkâtip ve kâtibi 
10 
11 
12 
13 

•» 
» 
» 
» 

» 
> 

mübaşiri 
» 

Sayı 

25 
50 
25 
25 
50 
50 
50 

Aylık 

70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

İl memurları 

Kadastro ve Tapu Tahrir Komisyonları 

5 Hâkim 
6 » 
7 » 

3 80 
7 70 

10 60 

Bütçe Komisyommun değiştiricim bağlı 

[2] SAYILI CETVEL 

J). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

11 
12 
13 
14 

Adalet Bakanlığı 

İller 

Başkan, yargıç, üye, sulh 
yargıcı, C. Başsavcılığı 
başyardımcısı, C. Başsav
cılığı yardımcıları, C. Sva-
eı ve yardımcıları, icra 
yargıç ve yardnncı yar
gıçları, sorgu yargıçları, 
yargıç yardımcıları, Yar
gıtay raportörleri 

s 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip yar- ] 
dımcısı, zabıt kâtibi, zabıt [ 
kâtip vardımcısı, kâtip f 

J 

5 
1 
3 
3 
7 
40 
32 

too 90 
80 
70 
60 
50 
35 

32 
20 
2 
60 

30 
25 
20 
15 
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[3] SATHA OBTVBLÎ 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Adalet Bakanlığı 

Aylıklar 
tiler memurları aylığı 88 500 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar xh yar
dımlar 
iller memurları çocuk aammı 1 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 4 868 

Yargıç Örneği 27 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Aylıklar 
tiler memurları aylığı 88 500 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
îller memurları çocuk zammı 1 000 

4534 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı 4 868 

Yargıç ödeneği 27 000 

Toplam 121 868 121 368 

>*•-<< 
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S. Sayısı: 184 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 Sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvelinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/659, 697) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Knralaş r* Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro oetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu raporu (1/659) 

F. C. 
Başbakanlık JJ . XII. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71 -1467, 6 - 4525 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Baka^ğına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cet
vellere bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 22 . XII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇB 

5368 sayılı Verem Savaş Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak Devletçe yurdun verem savaşma 
gereği veçhile önem verilmiş ve bu konu ön plânı alınmış bulunmaktadır. Bu suretle, bütçe im
kânları dâhilinde 1949 yılı içinde yeniden verem hastaneleri kurulmaya başlanılmıştır. Bu cümle
den olmak üzre, 1950 yılı içinde İstanbul'da 300 yataklı Balıklı Verem Hastanesi ile Ankara'da 
100 yataklı ve diğer iki ilimizde de 50 şer yataklı birer verem hastanesi açılması kararlaştırılmış 
ve bunun için de 14 tabip, 4 başhemşire ve 22 hemşire ile 20 idari memurdan ibaret olmak üzere 
hazırlanan kadro cetveli takdim kılınmıştır. 

istanbul Şehrindeki nüfus kesafeti, iş ve endüstri merkezlerinin çokluğu ve çeşitli hizmet er
babının meskûn bulunması, motorlu taşıt vasıtalarının çok fazla ve yollarının dar olması hase
biyle daima vukuagelen kaza ve yaralama hâdiselerinde ilk ve âcil müdavatı yapmak ve hâdise 
mahallerine süratle yetişmek suretiyle vatandaş sağlığının korunmasında âzami derecede faydalı 



olmak amaciyle 50 yataklı îlk Yardım Hastanesi ve Sihhi imdat İstasyonu kurulmuş 2 tabip, 1 
başhemşire, 2 hemşire ile yönetim memuru, depo ve ambar memuru, mutemet ve satmalma memu
ru, hasta kabul memuru, imam ve gassal olmak üzere idari memur kadrosu teklif edilmiş bulurı-
IL ut tadır. 

Beyoğlu'nda açılması düşünülen bu müessesenin kadrosu kabul buyurulduğu takdirde hayırlı 
biı müessese kazanılmış olacak ve iyi neticeler alındıktan sonra diğer büyük şehirlerimize de pey
derpey teşmili cihetine gidilecektir. 

Ankara'da yeniden inşa olunan binada 250 ya-taklı Doğum ve Nisaiye Kliniğinin faaliyete geç
mesi üzerine boşaltılan eski Doğum ve Çocuk Bakım Evi binasında 50 yataklı bir Çocuk Bakım Evi 
Hastanesi açılması, çocuk sağlığı bakımından çok faydalı ve zaruri bulunduğundan ve hali hazır 
personeli ile de matlûp hizmetler temin olunamadığmdaın bu müessesenin tam randımanlı ve fen
nî 50 yataklı kadro üzerinden çalışabilmesi için 2 tabip, 1 başhemşire, 2 hemşire ve idari memur 
kadrosu konulmuştur. 

Yurdun muhtelif yerlerinde halen faaliyette bulunan sağlık merkezlerinden halk sağlığı ve bil
hassa koruyucu tababet bakımın,dan çok iyi sonuçlar alındığı tebeyyün etmiştir. Buna binaen bu 
müesseselerin artırılması ve yurdun her tarafına dağıtılması her cihetten çok faydalı olacağı ta
biî ve malûm bulunmakla beraber bunlara ait bina temin olundukça ve bu işte çalıştırılacak bil
gili eleman yetiştirildikçe, bütçe imkânları da göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılarının 
artırılması prensip itibariyle kabul edilmiş bulunduğundan 1950 yılı için yeniden beş yerde daha 
sağlık merkezi açılmasına imkân hâsıl olmuş bulunmakla bu müesseseler için 10 tabip, 10 ziya
retçi hemşire ve ebe ile beş idari memur kadrosuteklif olunmuştur. 

Yukarda arzedilen teklifimiz kabul buyurulduğu takdirde mevcut sağlık ve sosyal yardım mü
esseselerimize biri 300, biri 100 ve ikisi 50 şer yataklı dört verem hastanesi ile, 50 yataklı ilk yar
dım ve sıhhi imdat istasyonu, 50 yataklı çocuk bakım evi ve hastanesi ve 10 ar yataklı 5 sağlık 
merkezi kazandırılmış olacak ve bu suretle yurdun muhtelif bölgelerinde yükselecek yeni sağlık 
ve sosyal yardım müesseseleri, sıra bekliyen veremlilere ve şifa bekliyen hastalara Cumhuriyetin 
şefkat elini uzatmış olacaktır. 

Kadrolar bütçe imkânları nazara alınmak suretiyle usgari hadler dâhilinde hazırlanarak sunul
muş bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 12 . 1 . 1950 

Esas No. 1/659 
Karar No- 9 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . XII . 1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve 26 . XII . 1949 tarihinde Ko
misyonumuza havele buyurulan Sağlık ve Sos
yal Yai'dmı UnkaıJığı Kuruluaş ve Memurları 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lere bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun 

tasarısını 4 . 1 . 1950 tarihinde toplanan Komis
yonumuz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığının salahiyetli mümessilleri 
huzuriyle incelendi. 

Kanun tasarısının birinci maddesi ve buna 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolar ile 
ve geçici birinci ve ikinci maddeler, tasarının 
ikinci ve üçüncü maddeleri Komisyonumuzca 
görüşülerek Hükümetin teklifi veçhile tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 184 ) 
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Havalesi gereğince Bütçe Koalisyonuna su-

Liılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Kom. Başkanı 
Gazianteb 

Dr, M. Cambolat 

Sözcü Kâtip 
Rize Seyhan 

Dr. F. Kurtuluş Dr. M. Dibim 
imzada bulunamadı 

Amasya Antalya 
Z. Tarhan Dr. 0. Kahraman 

İmzada bulunamadı 
Bilecik Kars Kars 

Dr. M. Suner Dr. E. Oktay A. Sürmen 
Manisa Maraş 

Dr. M.N. Otaman Dr. K. İdil 
İmzada bulunamadı 

Muğla Ordu 
Dr. M. Sakaroğlu Dr. Z. M. Sezer 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağh cetvellere! bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memuurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
11 Şubat 1946 tarihli ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere, ilişik (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. : 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaşretli cetvelin ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (181 842) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. : Bu kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar, 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 28 şubat 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye, Sağlık ve » 

Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 
Başbakan 

§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî üavunına Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vdat Dicleli 

* 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

İçişleri Bakanı 
E. Erisirgil 

Maliye Bakanı 
T. B. Balta 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

( 8 . Sayısı: İS4) 



Hükümetin Uklifine oağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

ÎLLER KURULUŞU 

Sayı Aylık 

Hastaneler. Sağhk ve Sosyal YardUm kurumlan 

4 
0 

9 

11 
12 
13 

11 
12 
12 

mütehassisten 
Birinci sınıf mütehassıs tabip 

» » » » 
Dördüncü sınıf mütehassıs tabip 
Mütehassıs muavini 

Hemşireler 
Başhemşire 
Birinci sınıf hemşire 
İkinci » » 

idarî memurlar 
îönetim memuru 

» » 
Depo ve ambar memuru 

1 
1 
6 
8 

5 
12 
12 

2 
3 
5 

90 
80 
50 
40 

30 
25 
20 

30 
25 
25 

D. 

12 
13 
14 

9 
11 
12 
13 
13 
13 

6 
8 
9 

12 
13 
13 

Görevin çeşidi 

Mutemet ve satmalma memuru 
Hasta kabul memuru 
imam ve gassal 

Sayı 

4 
5 
4 

Döğfam ve Çocuk Bakımevleri 
Mütehassıs tabip 2 
Başhemşire 
Birinci sınıf hemşire 
İkinci » » 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar memuru 

Sağlık merkeüerî 
Tabip 

> 
» 

Ziyaretçi hemşire 
Hemşire (Ebe) 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
5 
5 
5 
5 

Aylık 

25 
20 
15 

40 
30 
25 
20 
20 
20 

70 
50 
40 
25 
20 
20 

Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık f Görevin çeşidi 

Verem hastaneleri baştabipleri 

İlk Yardım Hastanesi ve Sihhi İm
dat İstasyonu Baştabibi 

200 
100 

100 

Ankara Çocuk Bakımevi Hastanesi 
Baştabibi 
Sağlık merkezleri tabipleri 

Sayı 

1 
5 

Aylık 

100 
60 

Sağlık Bakanlığı : 
201/2 Aylıklar 
217 Ek görev tazminatı 
202/2 Hizmetliler ücreti 
206/2 Çocuk zammı 
206/4 Doğum yardımı 
206/6 ölüm yardımı 
209 5434 sayılı K. 14 

Düşülen 

181 842 

[3] SAYILI CETVEL 

Eklenen 

12 644 
132 360 
12 240 
2 500 
1 500 

ncü maddesinin D. 
ve J fıkraları ge
reğince T. C. E-
mekli Sandığına 
yapılacak ödeme
ler K. 

Düşülen 

181 842 

Eklenen 

20 598 

181 842 

( t , 8^1*1: 1*4) 



Görevin çeşidi 

Şoför . 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Kapıcı 

> 
Aşçı 
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[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 
175 
150 
100 
90 
75 

200 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Çamaşırcı 
> 
> 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

1 
2 
6 
10 
30 
75 

150 
125 
100 
100 
75 
50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 

Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/697) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%:71-1544 

8 ,11 . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 5258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvele kadro eklenmesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca . . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna merbut kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 

bağlı cetvele kadro eklenmesi hakkında Kanun tasarısı gerekçesi 

2 Ocak 1950 tarihinde yayınlanan 5479 sayılı Kanunla enstitü mezunu köy sağlık memurlarının 
mesleke giriş tarihlerinden itibaren 3 yıl başarı ile çalışmış olanlarının maaşlı kadrolara geçiril
mesi ve 3656 sayılı Kanun gereğince öğretim derecelerine göre maaş verilmesi kabul buyurulmuş 
olduğundan Bakanlığımız emrinde vazife almış 1191 ve Kasım 1950 tarihinden hizmete girecek 
209 olmak üzere toplamı 1400 köy sağlık memuru için hazırlanan kadro Kanun tasarısı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Tasarının ve tasarıya merbut cetvellerin tetkikından müsteban Duyurulacağı üzere 1400 köy 
sağlık memuru 1 sayılı cetvele ithal edilerek bunlardan 921 adedi 4 sayılı cetvelle İ950 yılı Bütçe 
Kanununun 13 ncü maddesine merbut (L) cetvelinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına 
eklenmiştir. Geri kalan 479 kadrodan 167 adedi 3 sayılı staj müddetini bitirmiş ve ehliyeti tesbit 
edilerek 5129 sayılı Kanun gereğince 110 lira ücrete terfi ettirilmiş bulunan köy sağlık memurları 
olup kanunun geçici 4 ncü maddesi ahkâmına tevfikan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten derhal 

(S. Sayısı: 184) 
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20 lira maaşa geçirileceğinden bunlar için yıllık ödenek konulmug ve geri kalan ve Kasım 1950 ta
rihinde maaşa istihkak kesbedecek olan 312 memuurun ödeneği 4 aylık olarak hesap edilmiş ve 
bu suretle 1950 yılı Bütçe Kanununa merbut (A) işaretli cetveli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kısmında ilişik 3 sayılı cetvelde gösterilen tertipler arasında 662 880 liralık bir aktarma yapılma
sına ve (K) cetvelinin 2 sayılı cetvelde olduğu gigbi 105 lira aylıklı 1233 köy sağlık memuru ola
rak değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(K) cetvelinde kalan 1233 köy sağlık memurundan 712 memur 1 yıllık ve Kasım 1950 yılında 
maaşa geçecek 312 memur 8 aylık ve köy enstitüsünü bitirerek Kasım 1950 yılında hizmete girecek 
209 memur da 4 aylık ücrete müstahak bulunduğundan 1950 yılı Bütçesinin 202 nci bölümün 3 ncü 
köy sağlık memurları ücreti maddesinden indirilen 662 880 liranın 3 sayılı cetvelde gösterilen tertip
lere aktarılmasında bir mahzur görülmemekle beraber 5479 sayılı Kanun hükmünün bu kanunun 
3 ncü maddesinde belirtildiği üzere 1 Mart 1950 tarihinden itibaren tatbik edilebilmesi için tasarınıu 
kanuniyet iktisap etmesinin faydalı olacağı mütalâa kılınmaktadır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin de
ğiştirilmesine dair 'olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvele kadro eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 . I I . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ad derece 
ve sayıları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (K) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmındaki köy sağlık me
murları kadroları kaldırılmış ve yerine ilişik .(2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmında ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen tertipler arasında (662 880) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Birinci madde ile 
eklenen kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1950 yılı Bütçe Kanununun (13) 
ncü maddesine bağlı (L) cetvelinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Halen 110 lira ücret 
almakta olan ve buna hak kazanmış bulunan köy 
sağlık memurları derhal ve 1847 yılı sonuna kadar 
hizmete girmiş olanlardan 5476 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde belirtilen liyakati gösterenler 

( S. Bayisi: 184) 

de 31 Ekim 1650 tarihinde aylıklı kadrolara ge
çirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Oünaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 

içişleri Bakanı 
E. Erişirğil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Köy sağlık memuru . 1400 20 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Köy sağlık memuru 1233 105 

[3] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 
M. Görevin çeşidi Lira Lira 

Aylıklar 
2 iller memurları aylığı 569 100 

Hizmetliler ücreti 
3 Köy sağlık memurları ücreti 662 880 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 İller memurları çocuk zammı 57 480 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
Ödemeler karşılığı 31 300 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

2 iller 5 000 

662 880 662 880 

[4] SAYILI CETVEL 
[L] Cetveli 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Köy sağlık memuru 921 20 

Hesap cetveli 

Köy sağlık memuru 167 X 175 = 29225 X 12 = 350700 
(L) cetveli 312 X 175 = 54600 X 4 = 218400 

479 569100 

( S. Sayısı : 184 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 14 . II . 1950 

Esas No. 1/659, 697 
Karar No. 60 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellere bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 23 . XII . 
1949 tarihli ve 6/4525 sayılı tezkeresiyle ve yi
ne aynı kanuna bağlı "cetvele bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında Başbakanlığın 8 . I I . 1950 tarihli 
ve 71/1544 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan iki kanun tasarısından, ilki Sağlık 
ve Sosyal Yardım Komisyonu raporiyle ikin
cisi doğrudan doğruya Komisyonumuza havale 
buyurulmakla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemali Rayizit ve Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Birinci tasarı; 1950 yılında açılması karar
laştırılan istanbul'da 300 yataklı, Ankara'da 
100 yataklı ve diğer iki ilçemizde 50 şer yataklı 
dört verem hastanesinin ve İstanbul'da açıla
cak 50 şer yataklı iki ilk yardım hastanesi ve 
sıhhi imdat istasyonunun Ankara'da açilacak 
50 yataklı bir çocuk Bakımevi hastanesinin ve 
yurdun beş yerinde yeniden açılması karrlaştı-
rüan onar yataklı sağlık merkezlerinin tabip 
hemşire ve idare memurlarına ait kadrolarının 
temini ve bunların karşılığı olarak Bakanlığın 
1950 yılı bütçesine konulmuş olan ödeneğinin 
ilgili bölümlere aktarılması maksatlariyle sev-
kedildiği alman izahlardan anlaşılmış ve tasarı 
esas itibariyle Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

İkinci tasarıda ise: Köy enstitüsü mezunu 
köy sağlık memurlarından mesleke giriş tari
hinden itibaren üç yıl başarı ile çalışmış olan
ların aylıklı kadrolara geçirilmesi hakkında 2 
Ocak 1950 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul bu
yuruları 5467 sayılı Kanunun 1950 Bütçe yılı 
içinde uygulanmasını temin için hazırlandığı 
yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Yerilen izahlara göre halen Bakanlık kad
rosunda 1400 köy sağlık memuru mevcut olup 
'bunun 921 i 1950 yılında (L) cetveline alına
rak mevkuf tutulmaktadır. Geri 'kalan 479 un 
167 si üç yıllık staj süresini 'bitirmiş ve ehli
yetleri salbit görülerek 5129 sayılı Kanun ge
reğince 110 lira ücrete terfi ettirilmiş bulun
duklarından 5479 sayılı Kanunun yürürlüğü 
tarihi olan 1 Mart 1950 den itibaren derhal 20 
lira maaşlı memuriyete geçmeye hak kazanmış 
durumdadırlar. Geri kalan 312 sinin ise Kasım 
1950 de maaşa geçmeleri icabetmektedir. 
Bu sebeple 1950 yılı Bütçesinde Ibu iş
lemlerin maaş, emekli ikeseneği, doğum 
yardımı tertiplerine inikası (662 880) li
rayı tutmaktadır ki, 'bu da 1950 yılı sağlık 
'bütçesinin köy sağlık memurları ücreti terti-
'bindeki ödenekten diğer ilgili ^bölümlere akta
rılmak suretiyle temin edilmektedir. 

Köy sağlık memurlarının miktar ve ücretle
rini gösteren ve her yıl Bütçe Kanunlarına ek
lenen (K) işaretli cetvelde de değişmeler ya
pılması gerekmiş ise de ibu husus 1950 yılı Büt
çe Kanununun müzakeresi sırasında Komisyo
numuzca göz önüne alınarak adı geçen cetvel
de 'buna göre düzeltildiğinden 'tasarıdan buna 
dair madde ile (K) cetveli çıkarılmıştır. 

Her iki tasarı Sağlık Bakanlığı teşkilâtına 
ait »bulunduğundan bunların ^birleştirilmesi uy
gun görülerek tasarının ilgili maddeleri ve cet
velleri birleştirilmiştir. 

110 lira ücret almakta olanların derhal ay
lıklı kadrolara alınması hakkındaki maddede 
(Yüz lirayı almayıp da (buna hak kazananlar) 
m <da !bu haktan derhal istifade edeceği şeklin
de bir ifade mevcut ise de, yalnız 110 liraya 
geçmiş olanların bu haktan istifadeleri maksut 
olduğundan Ibu kayıt çıkarılmak suretiyle ge
çici madde yeni tasarının Ibirinci geçici madde
si olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Kanun tasarı
sı ve cetvelleri Kamutayın onayına arzedilmek 
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üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan V. Sözcü Kâtip 

Diyarbakır Kastamonu Ankara 
1. H. Tigrel M. Akalın F. öymen 

Amasya Ankara Bolu 
A. K. Yiğitoğhı C. Gölet C. S. Sirm 

Diyarbakır Diyarbakır Erzincan 
C. Ekin §. TJlug ' N, Pekcm 

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ad, dere
ce ve sayıları bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
eetvele bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ad, 
derece ve sayıları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen 110 lira ücret 
almakta olan köy sağlık memurları derhal ve 
1947 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olanlar
dan 5479 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
belirtilen liyakati gösterenler de 31 Ekim 1950 
tarihinde aylıklı kadrolara geçirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında bağlı (3) 

Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Coşkan Korgl. K. Doğan Ş. Torgut 

Konya Malatya Manisa 
Dr. M. F. Dündar M. 8. Eti F. Kurdoğlu 

Niğde Ordu Samsun 
R. Gürsoy H. Yalman M. A. Yörüker 

Seyhan 
A. B. Yüregir 

sayılı cetvelde gösterilen tertipler arasında 
(662 880) liralık aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar, 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Birinci madde ile ek
lenen kadrolardan ilişik (5) sayılı cetvelde gös
terilenler 1950 yılı Bütçe Kanununun 13 ncü 
maddesine bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . II . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRİŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinin 
değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvele kadro eklenmesi hakkvnda Kanun tasarısı 

( S. Sayım : 184 ) 
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D. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

İLLER KURULUŞU 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
mütehassısları 

4 Birinci «sınıf mütehassıs 'ta
bip 1 90 

5 Birinci sınıf mütehassıs ta
bip 1 80 

8 Dördüncü sınıf mütehassıs ta
bip 6 50 

9 Mütehassıs muavini 8 40 

Hemşireler 

11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci » » 

İdari memurlar 

11 Yönetim 'memuru 
12 » » 

D 

12 
12 

30 
25 
20 

30 
25 

12 Depo ve ambar memuru 
12 Mutemet ve satınalma memu

ru 
13 Hasta (kabul memuru 
14 İmam ve gassal 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

Mütehassıs ta'bip 
Başhemşire 
Birinci sınıf hemşire 
İkinci » •» 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar memuru 

9 
11 
12 
13 
13 
13 

9 
12 
13 
13 
13 

Sağlık merkezleri 

Tabip 

Ziyaretçi hemşire 
Hemşire (Ebe) 
Kâtip ve ayniyat memuru 
Köy sağlık memuru 

Sayı 

5 

4 
5 
4 

r% 

2 
1 
1 
! 
1 
1 

Aylık 

25 

25 
20 
15 

40 
30 
25 
20 
20 
20 

J 
4 
5 
5 
5 
5 

1400 

70 
50 
40 
25 
20 
20 
20 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Verem hastaneleri baştabipleri 
» s> * 

İlk yardım hastanesi ve sıhhi im
dat istasyonu baştabibi 
Ankara Çocuk Bakım Evi Hastanesi 
baştabibi 
Sağlık merkezleri tabipleri 
Köy sağlık memurları 

1 
2 

1 

1 
5 

1233 

200 
100 

100 

100 
60 

105 

( S. Sayısı : 184 ) 
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|3] SAYILI CETVEL 

B. M. Görevin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

201 Aylıklar 
2 îller memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
2 îller hizmetlileri ücreti 

3 Köy sağlık memurları ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 

2 Çocuk zammı 
4 Doğum yardımı 
6 ölüm yardımı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinia (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 

217 Ek görev tazminatı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 îller 

Eklenen 
Lira 

387 258 

zamlar ve yar-

Bölüm toplamı 

662 880 

132 360 

69 720 
2 500 
1 500 

73 720 

51 898 

12 644 

5 000 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Şoför 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Kapıcı 

> 
Aşçı 

> 

3 
1 
5 
2 
9 
1 
5 

175 
150 
100 
90 
75 

200 
150 

TOPLAM 

CETVEL 

Görevin çeşidi 

Çamaşırcı 
» 
» 

Hastabakıcı, hizmetçi ve 
» > 
» » 

662 880 

saire 
» 
> 

662 880 

Sayı Ücret 

1 150 
2 125 
6 100 

10 100 
30 75 
75 50 

D. 
[5] SAYILI CETVEL 
Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Köy sağlık memuru 921 20 

( S. Sayısı: 184 ) 
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S.Sayısı: 187 
Ekonomi Genel Meclisi Kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Ekono

mi Komisyonları raporları (1/353) 

r. o. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 28, V. 1948 

Sayı : 71 -1065/6 -1763 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . V . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılmış olan Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Hasan Saha 

GEREKÇİ 

Bilindiği gibi milletlerin çeşitli yaşayış cephelerinin en önemlisini teşkil eden ekonominin in
sanlığın hayatı üzerinde oynadığı rol gittikçe genişlemekte ve derinleşmektedir. Bilhassa içinde 
yaşadığımız 20 nci yüzyıl, ekonomi ilim ve tatbikatının en eok yayıldığı, Devletlerin hayatında 
en büyük yeri işgal ettiği bir devirdir. Birinci Cihan harbine kadar aynı zamanda ayrı birer ikti
sadi varlık olan Devletler bu harbden sonra kıta veya dünya ekonomisi denebilecek genel bir eko
nomi âleminin ayrılmaz bir cüz'ü olduklarını anladılar. Hemen her Devlet dünya ekonomi gidişi
ne uymak lüzumunu duydu ve bunun için tedbirler araştırdı. Birbirinden tamamen ayrı istika
metlerde girişilen bu araştırmaların müşterek sonucu, millî ekonomi şartlarını inceleyip bunları 
dünya ekonomi şartları önünde değerlendirecek, gerekli kararları alacak teşkilâtın kurulmasına 
gitmek oldu. Güdümlü ekonomi fikrinin gittikçeravaç bulduğu bu devirde bilhassa Avrupa Devlet
lerinin bir çoğunda, muhtelif adlar altında ve çeşitli gaye ve maksatlarla ekonomi meclisleri ku
ruldu. Bunların bazıları ilgili bakanlıklara bağlı küçük komiteler halinde çalışmış, diğer bir kısmı 
ise çok geniş yetkili ve büyük sayıda üyeli meclisler halinde faaliyette bulunmuşlardır. 
Çekoslovakya'da, İtalya'da, Rusya'da, Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da ve Bul
garistan'da kurulan meclisler Bakanlıkların birer istişari organı olarak önemli işler 
gördüler. Romanya'da 1934 yılında teşkil olunan Millî Ekonomi Meclisinde daha ile
ri gidilerek Hükümet, iktisadi ve malî kanun tasarılarım Parlâmentoya sevketme-
den behemehal bu Meclisten geçirmek zorunda bırakıldı. Fakat Birinci Cihan Harbini ta
kiben kurulan Ekonomi Genel Meclislerinin en kudretli örneğini Almanya verdi. 1919 tarihli 
"Wehnar anayasasının 165 nci maddesine dayanılarak 5 . IV . 1920 tarihinde kurulan Geçici Eko
nomi Meclisi (Reichswirtschaftsrat) 326 kişiyi ihtiva eden tam bir Temsilî Meclis olmuştur. Bu
güne kadar kurulan Ekonomi Meclîslerinin *en genişi ve en yetkilisi olan bu teşekkül; 
memurları, müstahdemleri ve serbest mesleklerin en küçük zümlerine varıncaya kadar halkın 
hemen hemen bütün sınıflarını temsil imkânım elde etmiştir. Ancak Almanya'da Nasyonal Sosyalist 
rejiminin iktidara geldiği 1933 yılı içinde lüzumsuzluğu öne sürülerek bu meclis kaldırılmıştır. 

Çok muhtelif zamanlarda ve ayrı şekil ve tarzlarda kurulan bu meclisler Avrupa kıtasına ve dola-. 
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yısiyle dünya ekonomisine veçhe vermek imkânla rmı elde edeceği bir sırada ikinci Cihan Harbi pat
lamış ve başlamış olan çalışmalar bu yüzden neticesi?; kalmıştır. 

İkinci Cihan Harbinin doğurduğu büyük sarsın tılar milletlerin ekonomisini alt üst etmiştir. Harbin 
fiilen nihayet bulması üzerine kurulan siyasi teşekküllerin yanında ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın tertip ve teşvikiyle dünj^a çapında okonomik toplantılar da yapılmış ve bozulan ekonomiye yeni 
bir düzen verme imkânları araştırılmağa başlanmıştır. Fakat bu sahada muvaffak olunabilmesi için her 
şeyden evvel milletlerin iktisadi kudret ve ihtiyaçlarının bilinmesine lüzum vardır. Bu zaruret yeni
den devletleri ekonomik araştırmalarda bulunmaya ve bu maksatla teşkilât kurmaya sevkeylemiştir. 
Filvaki ikinci Cihan Harbinden sonra vücuda getirilen teşkilâta kısa bir göz atılacak olursa devlet
lerin bir kısmında koordinasyon heyetleri, komiteler ve çeşitli enstitüler kurulduğu görülür: 

Yunanistan'da ekonomik işler hakkında Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulmadan önce işler 
ilgili Bakanlarla uzmanlardan müteşekkil (Malî Bakanlar Komisyonu) nca görüşülür. İtalya'da (De
niz Ticareti) (İç Ticaret) ve (Madenler Yüksek Komisyonları) adiyle birbirlerinden ayrı çalışan 
üç daimî komisyon mevcuttur. İsviçre'de (Araştırma), (Fiat Murakebesi), (Ücret İşleri), Komisyon
ları, İsveç'te (Ticaret Politikası Şûrası), (Konjonktür Enstitüsü) ve (Sanayi Araştırmalar Enstitüsü) 
gibi ekonominin ayrı alanları için ayrı teşkilât vücuda getirilmiştir. Yukarda sayılan Devletlerde ol
duğu gibi Amerika'da Ekonomi Meclisi diyebileceğimiz memleket ekonomisini düzenliyen bir teşek
kül yoktur. Orada çıkarılan (1946 Çalışma Kanunu) Devlet Başkanına bağlı bir Ekonomik Müşa
virler Kurulu (Council Of Economic Advisers) kurmuştur. Bu kurul Cumhurbaşkanının Amerika'
nın Ekonomi durumu hakkında her yıl kongreye sunacağı raporu hazırlar ve bu yolda gerekli araş
tırmaları yapar. 

Bugün teşkilât olarak Almanya, İran, Romanya ve Fransa'da Ekonomi Genel Meclisleri var
dır. 

Almanya'nın Müttefikler Bölgesinde Alman ekonomisini yeniden kurmak göreviyle bir meclis 
kurulmuştur. 

İran'da Amerikan uzmanların yardımiyle 1946 yılında üç yıl için seçilen bir Yüksek Ekonomi Mec
lisi kurulmuştur ki, Başbakanlığa bağlı olarak iştişari vazife görür. İlgili Bakanlarla Millî Banka 
ve ticaret ve sanayi odası başkanları bu meclise iştirak ederler. Meclis (Tarım ve sulama), (Tica
ret), (Sanayi), (Malî işler) ve (İş ve içtimai meseleler) komitelerine ayrılmıştır. Meclisin büro işle
rini görmek üzere bir de Genel Sekreter vardır. 

Romanya'da Millî Ekonomi Konseyi 1945 yılında kurulmuştur. Bunun yanında ayrıca bir de 
Ekonomik Kalkınma ve Para Stabilizasyonu Komisyonu vardır. Bu meclisin üye sayısı konuşma ko
nusuna göre değişir. 

Birinci Cihan Harbini takibeden Ekonomi Hadislerinin en güzel teşkilâtlanmasını Almanya'da 
görmemize mukabil İkinci Cihan Harbini takiben kurulanların en muntazamını da bugün Fransa'da 
balmaktayız. Orada (Conseil Economique), 27 EMm 1946 tarihli yemi Fransız Anayasasının 25 nci 
maddesine dayanılarak 27 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. Meclis ilk toplantısını 26 Mart 1947 
de yapmış olmasına rağmen şimdiye kadar (Millîleştirilmiş sanayiin Rasyonalizasyonu), (Sınai ma
mullerin tevzii), (Çıraklık ve kalifiye işçi yetiştirilmesi), (Bölge model çiftlikleri tesisi), (Buğday 
fiyatları), (Haftalık iş saati), (Kimyevi gübre). (Ev kiraları), (Malî ıslahat), (Milletlerarası güm
rük tarifesi), (Deniz ticareti) gibi önemli meseleleri incelemiştir. Fransız Ekonomi Meclisi 45 i işçi, 
memur, teknisiyen, 20 si sanayi, 10 u tüccar, 10 u küçük sanat, 35 i tarım, 9 u kooperatif, 51 i deniz 
aşırı bölgeler, 10 u fikir hayatı, S i aile birliği ve 2 si harb felâketine uğramış halk (geçici) temsil
cisi olmak üzere 164 kişiden mürekkeptir. Üyeler üç yıl için seçilirler. Meclis Millî Ekonomi, Ma
liye, Endüstri, Tarım, Ticaret, Bayındırlık, Taşıt İş ve Sağlık ve Fransız Birliği Ekonomisi adlı 9 
komisyona ayrılmıştır. Meclisin mütalâaları istifaridir. 

- Memleketimizde de Millî Hükümetin kuruluşundanberi ekonominin milletlerin hayatı üzerinde 
oynadığı rol takdir edilmiş ve tarımın makineleştirilmesi, ecnebi devletlerle ticaretin genişletilmesi 
ve sanayiin kurulup geliştirilmesi için mümkün olan gayretler sarfolunmuştur. Bu arada memle-
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ketin muhtelif zruret ve ihtiyaçları hususunda uzman bir heyetten alınacak fikirlerden istifade et
mek maksadiyle 25 Haziran 1927 tarih ve 1170 sayılı Kanunla istişari bir (Âli iktisat Meclisi) 
kurulmuştur. Meclis 24 üye ile bir umumi kâtip ve üç yardımcısından teşkil edilerek Başbakan
lığa bağlanmıştır. Üyelerin yrısmın Hükümetçe ve yarısının ekonomi müesseselerince dört yıl için 
seçileceği tesbit olunmuştur. Ayrıca Bakanlar Kurulu veya Bakanlar tarafından memur edilecek 
Devlet Daireleri Başkaıüariyle uzmanların da meclise katılması kabul edilmiş, fakat bunlara oy 
hakkı verilmemiştir. Bu kanunun 4 ncü maddesine göre meclisin görevleri, çıkarılacak iktisadi 
kanun ve tüzük tasarılarını önceden inceleyip mütalâa vermek, mevcut mevzuat hakkında Hükü
mete tekliflerde bulunmak, iktisadi ihtiyaçlarımız hakkında incelemeler yapmak ve umumi iktisadi 
cereyanların memleket ekonomisi üzerindeki tesirlerini araştırmak gibi dört noktada toplanmış bu
lunuyordu. Toplantıları Başbakanlıkça tanzim olunan gündeme ve programlara göre cereyan eder 
ve gündem dışı maddeler görüşülmezdi. Meclis her altı ayda bir kere toplanır ve onbeş gün ça
lışırdı. Meclis 1928 - 1934 yılları arasında muhtelif toplantılar yaparak çeşitli ekonomi konuları
nı incelemiş ve (hayat pahalılığı), (stabilizasyon), (gümrük siyasetimizin esasları), (muhtelif yılla
rın tediye muvazeneleri), (zirai kredi), (ihracat ticaretinin inkişafı.çareleri), (limanlarımızın in
kişafı tedbirleri), (millî gelir), (sanayiimizin teessüs ve inkişafı), (madenlerimizden istifade şe
killeri), (ormanlarımız), ve (İş Kanunu) gibi konular üzerinde raporlar yayınlamıştır. Âli İktisat 
Meclisinin ıslah edilerek bir iktisat şûrası haline sokulması münakaşa edilirken «İktisat Vekâleti 
Teşkilâtının bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak derecede genişletilmiş olması ve bu teşkilâtın Âli 
İktisat Meclisine ait vezifeleri de ifa edebilecek bir vaziyette bulunması sebebiyle bu teşekkülün 
lağvı muvafık olacağı» gerekçesiyle ve 2730 sayılı 1934 yılı Bütçe Kanununa konan 25 nci madde 
ile Âli İktisat Meclisi hakkındaki 1170 sayılı Kanun ile 1452 sayılı Kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Âli İktisat Meclisine ait kadroları kaldırılmıştır. 

İkinci Cihan Harbinin dünya ekonomisi üzerindeki menfi tesirleri ister istemez memleketimiz 
ekonomisine de sirayet etmiş ve gerek resmî daireler, gerekse kamu oyu ve basın gibi özel mu 
hitlerde, ekonomimizde esaslı değişiklikler yapmak zarureti münakaşa edilmeye başlamıştır. Bir ta
raftan fert ve Devlet ekonomi teşebbüslerinin sınırlarını ayırmak lüzumu ve diğer taraftan 
her iki faaliyetin verimli olabilmesi için bir Millî Ekonomi puanının veya her sahaya ait ayrı 
programların hazırlanması ve bunun için de önceden esaslı araştırmalar yapılması zarureti bir 
ekonomi meclisi kurulması fikrini doğurmuş ve son iki yıl içinde her fırsatta bu fikrin münaka
şası yapılmıştır. Filhakika bugün Devletin iştigal ettiği ekonomi sahası bilinmekte ve Devlet eko
nomi teşebbüslerinin her işletmesi ayrı bir pılâna dayanmaktadır. Fakat birbirinin tamamlayı
cısı olan çeşitli ekonomi işletmelerinin müşterek bir pılâna bağlı olması- ve bunların ahenkli bir 
şekilde yürümesi lâzımgeldiği de şüphe götürmez bir hakikattir. Vakıa her istihsal şubesi başlı ba
şına Millî ekonomiyi kuvvetlendirir ve her müessese behemehal verimli ise yaşar. Fakat bunun 
yanında yine her istihsal şubesi yalnız kendi kârını düşünerek faaliyete geçer. Bütün münferit 
faaliyetleri içine alan bir Millî ekonomi ise icabında birbirine zıt veya rakip olan teşebbüsleri 
telif etmek, hepsini memleketin genel menfaati zaviyesinden değerlendirmk zorundadır. Bunun 
için her şeyden evvel dünya ekonomi şartları karşısında yurdun ekonomisini iyice incelemek, mem
leketin verim kabiliyetiyle ihtiyaçlarını karşılaştırmak, kurulmuş ve kurulacak her türlü eko
nomi teşebbüslerine genel bir pıiânla veçhe vermek şarttır. Bu konuda Devlet dairelerinin yal
nız kendi Bakanlıklarının iştigal sahasına giren mevzularla ilgili olan Tetkik kurullarının mün
feriden veya Bakanlıklararası iştirak halinde çalıştırılmalarından tatmin edici neticeler alın
masının mümkün olamıyacağı aşikârdır. Böyle büyük ve şümullü bir işin memleketin resmî ve 
hususi bütün ilgili unsurlarının kifayetle temsil edileceği bir Ekonomi Genel Meclisi tarafından 
en iyi tarzda başarılabileceğini kabul etmek yerinde olur. 

İlişik Genel Ekonomi Meclisi Kanunu tasarısı yukarda arzolunan düşüncelerden mülhem ola
cak hazırlanmıştır. 

» • 
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Tasarı hazırlanmadan evvel ecnebi devletlerin buna benzer ^uruluşlar hakkındaki mevzuatı dik
katle incelenmiştir. Bazı Devletlerde halen bu teşkilât yoktur, j Bir kısmı devletlerde ise, yukarda 
arzedilmiş olduğu veçhile, koordinasyon heyetleri, ticaret ve sanayi konseyleri gibi teşekküller, yine 
pek az bir kısmında da geniş teşkilâtlı ekonomi meclisleri kuruhjıuştur. Tasarının hazırlanmasında 
bilhassa 1920 tarihli Alman (Reichswirtschaftsrat) ı ile Fransızlahn 1947 tarihli (Conseil Econo-
mique) lerinden faydalanılmış fakat hiçbiriyle bağlı kalmmıyaıjak memleketimizin bünyesine en uy
gun şekilde bir meslis kurulmasma çalışılmıştır. Ayrıca tasan [hazırlanırken memleketimizin tanın
mış iktisatçılarının fikirlerine başvurulmuş olduğu gibi, muhtelil bölgelerden İstanbul'a davet edilmiş 
sanayi ve ticaret erbabının düşünceleri de sorulmuş ve bunlardanj âzami derecede faydalanılmıştır. 

• 
« • 

Tasarının 1 nci bölümünün iki maddesi Ekonomik Genel ijfeclisinin kuruluş ve görevleri hak
kındaki hükümleri ihtiva etmektedir. 

Birinci maddeye göre Ekonomi Genel Meclisi tüzel kişiliği hjaiz Başbakanlığa bağlı bir teşekkül 
olacaktır. Ayrı bütçesi, kadrosu ve çalışma programı bulunan ve özel mesleklerden üye alan bu teşek
külün . tüzel kişiliği haiz olması zaruri görülmüştür. Meclis üyelerinin nerelerden toplanacağına 
ait prensip hükmü de bu maddeye konmuştur. 

ikinci maddenin (a - g) bentlerinde Ekonomi Genel Meclisinin görevlerinin başlıcaları gösteril
miştir. Başlıca tâbiri ile, sonuncu (g) bendinden de anlaşılacağa üzere, kanunda görevler tahdidi 
olarak ayrılmış değildir. Bu itibarla lüzumunda Meclise başkacja görevlerin de verilebilmesi tabii
dir. Maddenin (a) bendi Ekonomi Genel Meclisine, kuruluşunun 4a en önemli sebebi olan millî eko
nomi plân ve programlarını hazırlamak görevini yüklemektedir. Pl£n ve programların ne gibi maksat
larla hazırlanacağı ayrı ayrı cümleler halinde gösterilmiştir. Planlar tâbirinin cemi olarak kullanıl
mış olması da gösterir ki, tek bir millî plân yapılması şart değildir. Maden, sanayi, ziraat, ticaret 
gibi millî ekonominin çeşitli kolları için yekdiğeriyle ahenkli fakajt ayrı ayrı plânlar yapılabilecektir. 
Program tâbirinden de bir plânın gerçekleştirilmesi safhasına ait çalışmalar kastedilmiştir. 

Aynı maddenin (b) bendi Hükümetçe hazırlanıp tevdi olunacak iktisadi, malî ve içtimaî karak
ter taşıyan kanun ve tüzük tasarılarının Ekonomi Genel Meclisince tetkik edileceğini göstermektedir. 

(c) Bendi Meclisi, bugün yürürlükte olan iktisadi, malî ve içtimai kanunlar arasında da bir ta
rama yaparak memleketin ihtiyaçlarına uymıyan veya ahenksizlik ifade eden hükümlerin değiştiril
mesi, kaldırılması veya bunlara ilâvçler yapılması hususlarında Kpükümete görüşlerini bildirmekle 
görevlendirmektedir. *! 

(d) bendi île Meclise milletlerarası ekonomi şart ve hareketlerini takip görevi de verilmiş bulun
maktadır. Bugün bir milletin kendi başına bir iktisadi varlık teşkil edemiyeceği, ancak dünya 
ekonomisinin bîr eüz'ü olduğu herkesçe kabul edilir bir hakikat olarak anlaşılmış bulunmaktadır. 
Kendi ekonomimizi düzenliyebilmek için milletlerarası ekonomiyi | bilmemiz gerektiği şüphe götür
mez. Bu sebepledir ki, Ekonomi Genel Meclisi bir bakımdan âd^ta bir ekonomi araştırma enstitüsü 

'haline konmuş bulunmaktadır. 
(e) bendine göre Ekonomi Genel Meclisi Devletin ekonomi alanjında bir istişare organı mahiyetini 

almaktadır. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyonlar^ gerekse Hükümet, Ekonomi Ge
nel Meclisinden istişari mütalâalar istiyebileceklerdir. j 

(f) bendine göre Hükümet herhangi bir meseleyi Meclise inceletip ondan gereken tedbirler hak
kında fikirlerini sorabileceği gibi Meclis bu işi kendiliğinden d^ yapabilecektir. 

(g) bendi Meclisin görevlerinin yalnız yukarıki bentlerde gösterilenlerden ibaret olmadığı ve bu 
kanunda değişiklik yapılmadan yeni kanun veya Bakanlar Kurulu k^rarîyle Ekonomi Genel Meclisine 
görevler verilebileceğini tesbit etmektedir. 

İkinci maddenin ihtiva ettiği bütün görevlerin bir hamlede ele alınmasının Meclisin çalışmaları
nın muvaffakiyetle inkişaf etmesi bakımından mahzurlu olacağı ilahtan varestedir. Bu düşünce 
iledir ki, maddeye Meclise görevlerini kademelendirrae suretiyle yapfcıak imkânını bahşeden bir hük
mün- konması faideli bulunmuştur. 

C& B*rmiW) 
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Tasarının II nci bölümünün ihtiva ettiği on baş madde ile Ekonomi Genel Meclisinin organları vs 

bunların kuruluş ve seçiliş şekilleri gösterilmiştir. 
(3) ncü madde Meclisin Genel Kurul, Daimî Heyet ve Genel Sekreterlikten ibaret üç uzvu ol

duğunu tasrih etmektedir. Tasarımızda Genel Sekreterlik Genel Kurulun, komisyonlarının ve Daimî 
Heyetin büro işlerini gören ve onların istediği dokümanları hazırlıyan, bir unsur olarak mütalâa 
edilmiştir. Esaslı uzuvlar Genel Kurula Daimî Heyettir. Birçok memleketlerde ve Âli İktisat Meclisi . 
zamanında bizde olduğu gibi, yalnız on beş yirmi kişilik bir meclis kurmak tam maksadı sağlayama
mış ve böyle bir kuruluşun zamanla bürokratik bir daireden farksız bir mahiyet aldığı müşahede 
olunmuştur. Bunun aksine olarak meclisi yalnız bir kongre gibi büyük âdedde muhtelif, mesleklerden 
gelme üyeden teşkil edip zaman zaman toplamak, derin araştırmalara imkân vermeden ele alman 
işleri formalite icabı sathi bir karara bağlamak gibi asla arzuya şayan olmıyan bir netice ile karşı
laşılması tehlikesini arzeder. Bu itibarla bilhassa yurdumuzun bünyesi göz önünde tutularak evvelâ 
yıllardanberi arzu edilen memleketin çeşitli serbest meslek mensupları ile resmî uzmanlarını bir ara
ya toplıyan bir Genel kurulun; saniyen bunun yanında da asıl-Ekonomi Genel Meclisinin yükünü 
taşıyacak, bu kuruluşun bel kemiğini ve kurmay heyetini teşkil edecek bir daimî organın mevcudi
yeti zarurî görülmüş ve tasarıya birbirini tamam Uyan bu iki organa vücut veren hükümler kon
muştur. 

(4) ncü madde Genel Kurul üyelerinin sayısını ve bunların gelecekleri çeşitli kaynakları gös
termektedir. Genel Kurulda Özel ekonomi teşebbüslerine seslerini mümkün olduğu kadar bolca du
yurmak imkânlarının sağlanmasına bilhassa itina edilmiş ve üye sayısının yarışma yakm bir nispeti 
bu serbest teşekküllere bırakılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sinesinde memleketin ay dm 
iktisatçılarını topladığı nazarı itibara almarak Genel Kurula beş Milletvekilinin iştiraki ve geniş 
halk tabakalarının ihtiyaçlarını en yakmdan bilmek durumunda olan belediyelerden dört temsilci
nin katılması faydalı telâkki olunmuştur. Bu suretle özel teşebbüs temsilcileri ile Milletvekilleri ve 
belediyeler temsilcilerinin sayısı Genel Kurulun çoğunluğunu teşkil etmektedir. Diğer taraftan mil
lî ekonomide özel teşebbüsler kadar bugün devlet ekonomi teşebbüslerinin de rol oynadığı bir haki
kattir. Bu itibarla ve ele almacak konuların her zaviyeden aydınlatılmasını temin etmek gayesiyle 
bunların Meclise üye olarak katılmaları bir zaruret olarak kabul edilmiş ve görevli üyeler kısmına 
devlet ekonomi teşekkülleriyle işletmelerinden de üye alınmıştır. 

Ekonomi Genel Meclisi araştırma ve tartışmaları neticesinde bütün memlekete şâmil hüküm
lere varması gereken bir kuruluş olmak itibariyle ne yalnız özel kişi ve teşekküllerden ve ne de 
sırf resmî Hükümet memurlarından teşekkül edebilir. Bilâkis ancak enaz bu iki kategoriyi de ay
nı zamanda sinesinde toplıyan bir teşekkül genel bir mahiyet alabilir. Bu itibarla özel teşebbüs
lerin yanında, o nispette olmasa dahi, muayyen bir miktar ilgili Bakanlık ve dairelerce gönderil
miş uzman elemanların Meclise katılması işin icabı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ekonomi bi
limi öğretimi ile uğraşan üniversite ve yüksek okullarla bu alanda araştırmalar yapmak üzere 
kurulmuş ve bugüne kadar varlık göstermiş dernek ve kurumlar ve nihayet ekonomik yazılariyle 
memlekette kendini tanıtmış kimselerin de yardımlarından Meclisin mahrum bırakılmamasma 
dikkat olunmuştur. Bu suretle Ekonomi Genel Meclisinin yetkili karar organı olan Genel Kurulun 
üye sayısı 52 si özel teşebbüslerden, 9 u Büyük Millet Meclisi ile belediyelerden, 19 u Devlet 
Ekonomi kurumlarından, 17 si Devlet, dairelerinden ve 21 i akademik müessese ve kişilerden olmak 
üzere 118 i bulmaktadır. Burada adedler arasındaki nispete bir göz atılırsa çoğunluğu özel te
şebbüslerden gelen üyelerin teşkil ettiği, bugün özel hukuk hükümlerine tâbi olmaları itibariyle 
birinciler gibi Devletten sayılmamaları icabeden Devlet Ekonomi Kurumları üyelerinin eklenme
siyle dahi Devlet memurlarının sayısı özel teşebbüsün 52 sayısı karşısında 36 sayı ile hayli düşük 
kaldığı açıkça görülür. 

(5) nci madde, özel teşebbüslerden gelecek üyeler hakkında genel hüküm koymakta, fakat bu 
temsilcilerin seçilme şekil ve şartlarının tesbitinitüzüge barakmaktadır. 

(6), (7) ve (8) nci maddeler diğer üyelerin seçiliş şekillerini göstermektedir. (9) ncu madde ' 
bütün üyelerin seçim dönemlerinin dört yıllık olduğunu tesbit «tnıektedir. Milletvekili re 

(S , Sufiâi: 1871 
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belediye meclisi üyeleri gibi zaten dönemli teşekküllerden gelen üyeler, içinden geldikleri 
meclislerin dönemi daha önce bittiği takdirde seçilirlerse Ekonomi Genel Meclisi üyelikleri Genel 
Kurulun dönemi sonuna kadar devam eder. Aksi takdirde dönemden geri kalan süre için yerlerine 
seçimle başkaları gönderilir. Meclis çalışmalarında âzami istikrarın sağlanması bakımından Devlet 
dairelerinden gönderilen memurların da dört yıllık süreye tâbi olmaları esası kabul edilmiştir. 

Mütaakip (10) ncu madde gerek temsil ettiği meclis, daire, teşekkül veya müesseseden ayrılan, 
gerekse üyelikten çekilen veya başka bir göreve atananların veyahut da ölenlerin yerlerine ken
dilerini seçmiş bulunan teşekküllerce aynı usullere tâbi olarak iyeni üyeler gönderilebileceğini gös
termektedir. Genel Kurulun çalışmalarının istenen zaman zarfında ve beklenen şekilde netice ver
mesi üyelerin bu çalışmalara muntazaman katılmalarına bağlıdır. Bu maksadı sağlamak için (10) 
ncu maddenin son fıkrasında özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşimde veya bir toplan
tı süresi içinde on oturumda keza özürsüz ve izinsiz olarak bulunmıyanların üyelikten çekilmiş sa
yılacakları belirtilmiştir. 

(11), (12) ve (13) ncü maddeler Ekonomi Genel Meclisinin araştırıcı ve hazırlayıcı organı olan 
Daimî Heyete ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. (11) nci maddede bu heyetin görevleri sayılmış
tır. Esas itibariyle devamlı şekilde iş gören bir organ olduğuna göre Daimî Heyet, tasarının (2) 
nci maddesinde sayılan konular üzerinde doğrudan doğruya hazırlık yapmakla ödevlidir. Daimî 
Heyet üye sayısının kesin miktarı tasarıda tesbit edilmiş değildir. Üye sayısının 3 veya 5 gibi az 
bir rakamla tahdit edilmesinin doğuracağı mahzurlara mukabil bunu çok yüksek rakamlara çı
karmak da zararlı neticeler verebilir. Bu itibarlaMeclisin herbiri ayrı ayrı hususi bir ihtisasa ih
tiyaç gösterebilecek belli başlı iştigal sahalarının takribi sayısı nazara alınarak üye sayısı en çok 
on olmak üzere tahdit edilmiş ve bu hudut içinde üye sayısının belirecek lüzuma göre fiilen tâyin 
ve tesbiti yetkisi ihtiyacı en iyi takdir edebilecek olan Genel Kurulun kendisine verilmiştir. 

(12) nci maddeye göre üyeler Genel Kurulca seçilirler. Terekküp tarzı itibariyle üye bakımın
dan bizzarur tam bir tecanüs arzetmesine imkân olmıyan Genel Kurulan aday tesbiti hususunda 
müşkülâtla karşılaşacağı nazara alınarak bu işte isabetle hareket edilmesini sağlamak maksadiyle 
Daimî Heyet Üyelikleri için aday gösterme hakkı Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bununla bera
ber kendi esaslı bir organı olacak olan Daimî Heyetin üyelerinin seçiminde Genel Kurulun müm
kün olduğu kadar hâkim bir durumda bulundurulmasmdaki faide ve lüzum da göz önünde tutul
muş ve bu maksatla üye sayısının iki misli aday gösterilmesi şart koşulmuş olduğu gibi oylama 
hususi nisap ve yeniden aday gösterme kayıt ve şartlarına tâbi kılınmıştır. 

Daimî Heyet Üyeleri aynı zamanda Genel Kurulun da asli üyesidirler. Bunun üyelerin üzerinde 
çalıştıkları konuları Genel Kurulda savunmalarını sağlamak bakımından faydalı olacağı aşikârdır. 

Genel Kurul Üyeleriyle Daimî Heyet Üyelerinin aynı zamanda değişmelerinden evvelce ele alın
mış bulunan tetkik konularına mütaallik çalışmaların müteessir olmasını önlemek maksadiyle Daimî 
Heyet için üyelik süresi Genel Kurul üyelik süresinden ayrı olarak beş yıl olmak üzere tesbit edil
miştir. 

Daimî Heyet Üyeliğinin mümkün olduğu kadar teminatlı ve cazibeli kılınması bakımından isim
deki «daimîlik» vasfının da icabı olarak müddetsiz olması akla gelebilirse de bunun ilgilileri her za
man daha ziyade çalışmaya teşvik edici bir mahiyet arzedemiyeceği göz önünde tutularak bu cihete 
gidilmesi mahzurlu bulunmuş ve sürelerini dolduran Daimî Heyet Üyelerinin tekrar seçilmelerine 
cevaz verilmekle yetinilmesi icabı hale daha uyguu mütalâa olunmuştur. 

Aynı maddenin son fıkrasında Genel Kuruldan birinin Daimî Heyet Üyeliğine seçilmesi halinde 
ondan boşalan yere kendisini gönderen teşekkül tarafından yeni bir üye gönderileceği söylenmekle 
evvelâ Genel Kurul Üyeleri sayısının azalmıyacağı, saniyen Daimî Heyete gerek Genel Kurul Üyeleri 
arasından gerekse Kurul dışından kimselerin aday gösterilip seçilebilecekleri ifade edilmek isten
miştir. 

(13) ncü maddede Daimî Heyet Üyeliğine aday gösterileceklerde aranacak nitelikler belirtilmiştir. 
(14) ncüden (17) nciye kadar olan maddeler Genel Sekreterliğin kuruluğuna Genel Sekreterin 

seçimine ve Genel Sekreterlik memurlarının tâyin şekillerine aittirler. 

( S. Sayı« : 187 ) 
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(14) ncü. maddede Genel Sekreterliğin teşekkül tarzı belirtilmiştir. Maddede Genel Sekreterin iki 

yardımcısının bulunacağının tesbitinde fayda mütalâa edilmiştir. 
(15) nci maddeye göre Genel Sekreter de Daimî Heyet Üyeleri gibi Genel Kurulca, kendi için

den veya dışardan gösterilecek adaylar arasından seçilecektir. 
Genel Sekreterin de süresi Daimî Heyet üyelerininki gibi beş yıl olarak düşünülmüştür. Bu suretle 

işelri düzenlenmiş olan bir kimsenin Genel Kurulla birlikte değişmesi ihtimalinin bertaraf, edilmesinin 
ve yeni seçimle gelecek Genel Kurulun emrinde işlere vâkıf bir Genel Sekreterin bulundurmasının 
sağlanmasına çalışılmıştır. 

Genel Sekreter seçimle ilgili olarak yukarda Daimî Heyet üyelikleri hakkında arzolunan mülâ-
kazalar ayniyle göz önünde tutulmak suretiyle mütenazır hükümler bu maddeye konulmuştur. 

(16) ncı maddede Genel Sekreterin görevleri sayılmıştır. Bu madde ile Genel Sekreterin yurt 
ve dünya ekonomi olayları hakkında mümkünse ayda bir muntazaman ve ayrıca önemli konular hak
kında zaman zaman bültenler yayınlaması; fakat hiç olmazsa yılda bir genel bülten çıkarması şart 
kılınmıştır, 

(17) nci madde Genel Sekreter yardımcıları ile diğer memurların tâyinleri şeklini göster
mektedir. 

Tasarının I I I ncü bölümünü teşkil eden (18) - (32) nci maddeleri Ekonomi Genel Meclisi ile or
ganlarının çalışma şartları ve yetkilerine ilişkin genel hükümlere \ahsis olunmuştur. 

(18) nci maddeye göre Genel Kurulun yılda ikidefa toplanması kâfi görülmüştür. Bu kanuni 
toplantılar dışında önemli acele işler zuhur ettiği takdirde Başbakanın Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırabilmesi imkânı sağlanmış, bundan başka aynı yetkinin daimî heyetin kararma da
yanmak şartiyle Ekonomi Genel Meclisi Başkanına da tanınmasında faide mülâhaza edilmiştir. 

(19) ncu madde her dönemin ilk oturumu ile umumi olarak toplantıların ilk oturumlarının hu
susiyetleri göz önünde tutularak kaleme alınmıştır. 

(20) ncî madde Genel Kurulun başkanlık divanının seçimine aittir. Başkanlığa seçilecek zat hem 
Ekonomi Genel Meclisinin Başkanı sıfatını alacağı ve bu itibarla bu teşekkülün yürütme ve temsil 
uzvu olacağı ve hem de Genel Kurula ve istediği ve imkân bulduğu zaman Daimî Heyete de başkanlık 
edeceği için seçimine ayrı bir Önem verilmiş ve oylama nisabı ona göre tâyin edilmiştir. 

Kaideten Ekonomi Genel Meclisi gibi topluluklarda toplantıların gündemine teşekkülün yetkili 
organının hâkim olması lâzımdır. Bununla beraber Müstacel hallerde Hükümetçe gündeme alınması 
istenecek önemli konuların bu kaide dışında mütalâa edilmesinin faideli olacağı düşünülmüş ve bu 
mülâhaza ile (21) nci maddede bu gibi konuların incelenmesine Genel Kurulun ilk toplantısında 
başlanmasının mecburi olduğu ifade edilmiştir. - ' ; : ' ! ' * r **s *"' ̂  ?< 

(22) nci maddede Genel Kurulun komisyonlara ayrılacağı prensipi konmuş fakat komisyonların 
ve üyelerinin sayısı belirtilmemiştir. Mevzuatı tetkik edilen yabancı devletlerin Ekonomi Genel Mec
lislerinin tarım, endüstri, ticaret, maliye, ulaştırma, bayındırlık ve sosyal işler gibi namlarla 
adlandırılan çeşitli komisyonlara ayrıldığı görülmüşse de tasarımızda bunun kanunla tâyin edilmesi 
yerine yalnız prensipin konması ile yetinilmesi tercihe şayan görülmüştür. 

(23) ncü maddeye göre Genel Kurul, önemli işlerin. incelenerek ertesi toplantısına kadar sonuç
landırılması için bir veya birkaç komisyonun çalışmalarına devamlarını kararlaştırabilir. Bu su
retle Genel Kurulun ara verme sırasında muayyen bazı işlerin hazırlanarak ertesi toplantıda üze
rinde karar verilebilecek bir şekle getirilmesine imkân sağlanmıştır. Esas itibariyle Genel Kurulun 
bu işi Daimî Heyete de yaptırabileceği varit görülebilirse-de Daimî Heyet çeşitli uzmanlardan mü
teşekkil olduğu halde komisyonların daha ziyade aynı ekonomi kolunun uzmanlarından terekküp et
tiği ve bu itibarla sözü edilen işlerin komisyonlar tarafından daha iyi ve daha derîn bir vukufla 
incelenip sonuçlandırılabileceği düşünülmüş ve maddenin kaleme alınmasında bu düşünce hâkim 
olmuştur. 

(24) ve (25) nci maddeler zamanla bu kanunda hâsıl olabilecek boşluğu doldurmak için tasarıya 
alınmışlardır. Ekonomi Genel Meclisinin Genel Kuruluna, tasarının hazırlanması sırasında mevcut 

<e 
( S. Sayısı : 187 ) 



- 8 -
önemli teşekküllerin hepsinden tiye gönderilmesin* çalışılmış ise 4e bunun eksiksiz yapılabilmiş olduğu 
iddia olunamaz. Asli üye sayısının çok kabarık olmaması için tâli derecedeki meslekler ihmal edil
miştir, Fakat kanunun yayınlanıp yürürlüğe girmesinden sonr$ millî ekonomi ile ilgili bir Bakanlık 
veya daire kurulabileceği gibi özel mesleklerde ele bir teşkilâtlanma vukubulabilir. Bu ihtimal 
karşısında, kanunu değiştirmeye lüzum kalmadan Genel Jfurulun bu gibi idare ve teşek
külleri üye göndermeye davet edebilmesi (24) ncü madde ile temin olunmuştur. Ayrıca zaru
ret dolayısiyle ihmal olunduğu yukarda arzolunan mesleklerin kendilerine ait bir işin Ekonomi Ge
nel Meclisince incelenip karara bağlanması sırasında seslerini ve dileklerini duyurabilmeleri ve Genel 
Kurulda aydınlatıcı rol oynıyabilmeleri de (25) nci madde ile mümkün kılınmıştır. 

(24) ncü madde uyarınca sonradan davet edilecek üyelerin sayısının tesbiti cihetine gidilme
miştir. Bu sayının tasarıda emsali idare ve teşekküller için esaŞen kesin olarak tesbit edilmiş bu
lunan sayıyı aşmıyacağı tabiî telâkki olunmuştur. 

(26) nci madde ile Ekonomi Genel Meclisinin organlarının Devlet daireleri ve her türlü teşek
kül ve müesseselerle yazışabileeeklerinin belirtilmesinde fayda [mülâhaza edilmiştir. 

(27) nci maddede Ekonomi Genel Meclisi Başkanının aynı gamanda Daimî Heyetin de tabiî 
başkanı olduğu tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle Ekonopıi Genel Meclisi Başkanının Mec
lisin çalışmalarına kül halinde hâkim olması ve bu çalışmalara (gereken istikameti vermesi sağlan
mıştır. Diğer taraftan Ekonomi Genel Meclisi Başkanının Başkenjtte bulunmadığı zamanlarda Da
imî Heyete Başkanlık etmek üzere bu heyet üyeleri arasından bir Daimî Heyet Başkanvekili se
çilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

(28) nci madde Ekonomi Genel Meclisi Başkanının (Daimî Heyet Başkanı olarak) v© Daimî 
Heyet Baskanvekilinin görevlerini göstermektedir. 

(29) ncu madde Ekonomi-Genel Meclisinin kararlarının hukuki mahiyeti hakkında esaslı bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükme göre Genel Kurulun gerek I Hükümetin talebi üzerine gerekse 
re'sen ele aldığı konularda vereceği bütün kararlar istişari mahiyettedir. Hiçbir sorumluluk taşı-
mıyan bir topluluğun kararlarına katî bir mahiyet tanınmasına! hukuk umumi esaslarına göre ce
vaz olamıyacağı gibi bu mevzuda esasen Anayasamız hükümleri Rakımından da başka türlü düşün
meye imkân olmadığı aşikârdır. 

(30) ncu maddede çeşitli teadül kanunlarına tâbi daire ve teşekküllerden gelecek Daimî Heyet 
üyeleri ile Genel Sekreter için mensup oldukları yerin muvafakatinin aranmıyacağı belirtilmiştir. 
Bunun ilgililerin görevlendirilmelerinde çabukluk ve kolaylık [sağlaması tabiîdir. 

(31) nci madde memuriyetten gelen daimî heyet üyeleri vej Genel Sekreterin bu görevde ge
çen hizmetlerinin emeklilikte sayılacağını, görevden ayrıldıkları | takdirde evvelce mensup bulun
dukları daireden açıkta kalmış gibi telâkki olunarak tercihan W memuriyete tâyin edilecekle
rini ve tâyinleri yapılıncaya kadar kendilerine açık maaşı tahsisi edileceğini göstermektedir. Uzun 
biz seneler Devlet hizmetinde vazife gördükten sonra Daimî Heyet [üyeliğine veya Genel Sekreterliğe 
seçilen bir memur için istikbalinin bir nevi teminatını tazammun ê mek bakımından bu hükmün hu
susi önemi izahtan varestedir. 

(32) nei madde ile Genel Kurul, Daimî Heyet ve Genel Kurul Komisyonlarına icabı halinde kadro 
dışı yerli ve yabancı uzmanların hizmetlerinden faydalanmak yetkilinin verilmesinde faide mülâha
za edilmiştir. 

Tasarının IV ncü bölümü malî geçerliklere tahsis olunmuştur. 
Ekonomi Genel Meclisinin maaşlı memurlarla çeşitli hizmetlileri ve ihtisas mevkii kadrolarını da 

ihtiva eden yıllık bütçe projesinin ita âmiri olması gereken Genel Sekreter tarafından hazırlanması
nın uygun olaeağı düşünülmüştür. Ancak ihtiyaca eksiksiz cevap vermesinin vuzuhla sağlanması ba
kımından bu projenin Daimî Heyetin süzgecinden de geçirilmesinde faide mülâhaza edilmiştir. 

Filhal cari mevzuatla müesses usule uyularak maaşlı memurlara^ ait kadro cetvelinin 3656 sayı
lı Kanuna diğer çeşitli hizmetlilere ait kadro cetvelinin de Genel Büjtçeye eklenmesi yerine bu cetvel
lerin Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak Ekonomi Genel Meclisi yıllık bütçesine eklenmesi şek
li tercih olunmuştur. Ekonomi Genel Meclisinin çalışmalarındaki gelişmelere mü-
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tenazır.olarak kadrolarında da gerekli ayarlamaların zamanında yapılabilmesi imkânlarını sağlamak 
kaygısı ile Meclisin bünyesinin kuruluş itibariyle arzettiği hususiyet bu tercihin ana saiklerini teş
kil etmiştir. 

Meclisin giderlerinin hiç olmazsa bir kısmının Meclise üye gönderecek topluluklarca karşılanma
sı fikrinin, bilhassa böyle bir külfete katlanmanın ilgilileri Meclisin çalışmalarını daha ziyade be
nimsemeye teşvik edebileceği bakımından, tetkike değer bir mahiyet arzettiği şüphesizdir. Ancak. 
Meclisin üyelerin veya bunların temsil ettiği toplulukların menfaatlerinden ziyade bütün memleke
tin ekonomik mukadderi ile ilgili bir teşekkül olması ve tatbikatta başta tahsilat işi olmak üzere mut
laka karşılaşılacak türlü müşkülât göz önünde tutularak böyle bir gider taksimi cihetine gidilmesi mah
zurlu bulunmuş vee Meclis giderlerinin Başbakanlık Bütçesine konacak ödeneklerden karşılanması 
icabı hale daha uygun mütalâa edilmiştir. 

Tasarının (33) ncü maddesi yukarıki esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 
(34) ncü maddenin birinci fıkrası Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İda

resi gibi genel bütçeden yardım gören muhtelif teşekküllerin teşkilât kanunlarında esasen öte-
denberi. yer almış bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükmün sağladığı kolaylıklardan Ekonomi 
Genel Meclisinin de faydalanması uygun bulunmuştur. 

Ayni maddenin ikinci fıkrasında Ekonomi Genel Meclisinin kesin hesaplarına dair hükümler 
bulunmaktadır. Meclisin bünyesinin hususiyeti nazara alınarak kesinhesaplarmm tasdik mercii 
olarak Bakanlar Kurulunun tâyininde isabet mütalâa edilmiştir. Sözü edilen fıkraya göre kesinhe-
sapların Bakanlar Kurulunca tasdik olunduktan sonra Büyük Millet Meclisine sunulması icabet-
mektedir. Bu suretle Ekonomi Genel Meclisinin senelik faaliyeti ile hesabi durumuna Büyük Mil
let Meclisinin ve dolayısiyle Milletvekillerinin muttali olmaları sağlanmış olacaktır. 

Ekonomi Genel Meclisinin bir nevi kurmay heyeti mahiyetinde olduğu yukarda arzedilmiş 
olan Daimî Heyetin serbest meslek hayatında yetişmiş tecrübeli ve bilgili şahsiyetlerin hizmet
lerinden faydalanmak imkânlariyle teçhiz edilmesindeki faide ve lüzum açıktır. Ancak bu gibi 
değerli uzmauların maddeten tatmin edilmedikleri takdirde kendilerine tevcih olunacak vazifeyi 
kabulde tehalük göstermiyecekleri de bir hakikattir. Aynı mülâhazaların Genel Sekreterlik için
de varit görüleceği şüphesizdir. 

Bu düşüncelerledir ki serbest meslek hayatından seçilecek Daimî Heyet üyeleriyle Genel Sek
reterin aylıklarının hiç bir hadle mahdut olmaksızın tesbiti lüzumlu bulunmuş ve bu hususta tak
dir hakkı Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

(35) nci madde bu görüşlerin ışığı altında kaleme alınmıştır. 
Devletin umumî nizamına uyularak Ekonomi Genel Meclisinin memurlarının 3656.sayılı Kanu

na tâbi olmaları esas itibariyle kabul edilmiştir. Ancak Daimî Heyet üyelikleri ile. Genel Sekre
terlik görevle-rinin hizmet ve ihtisas bakımmden hususiyetleri göz önünde bulundurularak bu gö
revlere memur bulunmakta iken seçileceklerin 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden fayda
lanmaları ve baremin birinci derecesine kadar aylık alabilmelerinin sağlanması lüzumlu bulun
muştur. Aynı düşüncelerle kadroları dâhilinde olmak üzere Genel Sekreterlik Danışman ve Uz
manlarının da arzedilen kanun maddesinden istifade etmeleri gerekli görülmüştür. Şu kadar ki 
sözü edilen görevler için İra istisnai imkânlar sağlanırken bunların sayılarının tahdidi de ihmal 
olunmamıştır. 

(36) ncı madde yukarda arzolunan esaslar dairesinde yazılmıştır. 
(37) - (40) ncı maddeler Ekonomi Genel Meclisi Üyelerine toplantılar için verilecek huzur hakla 

riyle toplantılara Başkent dışından gelecek üyelere ödenecek yol masrafları, seyahat ve oturma gün
deliklerine ait hükümleri muhtevidir. 

Huzur halkları esas itibariyle üyelerin sarfedecekleri devamlı ve başarılı gayretlerin mukabili ve 
tecrübe, bilgi ve ihtisasa dayanarak yapacakları hizmetin maddi bir değerlendirilmesi olarak müta
lâa edilmiştir. Bu hakların miktarlarının toplantı sürelerinin uzunluğu veya kısalığı da nazara alınarak 
tesbit edilmesi münasip mütalâa edilmiş ve bu hususta takdir hakkının Bakanlar Kuruluna . veril
mesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 
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Ekonomi Genel Meclisi Üyeliği gibi önemli bir memleket ödevini yapmak için işini gücünü bıra

kacak serbest meslek müntesiplerine Devlet bareminin en yüksek derecesi esas alınmak suretiyle yol 
masrafı ve seyahat gündeliği verilmesi lüzumlu mütalâa edilmiş, çeşitli tea-dül kanunlarına tâbi daire 
ve teşekküllerden gelen üyelere ise sözü geçen masraf ve yevmiyelrin genel hükümler dairesinde öden
mesi tabiî bulunmuştur. 

Toplantılar için yukarda arzedilen esaslara göre huzur hakkı verilmesi derpiş edilmiş bulundu
ğundan bu toplantılara Başkent dışından gelecek üyelere ayrıca oturma gündeliği yerilmesine mahal 
görülmemiştir. 

Aynı zamanda Daimî Heyetin de Başkanı bulunan Ekonomi Genel Meclisi Başkanına Genel Kuru
lun ara verme sırasında bu heyetin çalışmalarına katılmak üzere Başkent dışından geldiği zamanlar 
da aynı esaslar dairesinde hesap olunacak yol masrafı ve seyahat gündeliğine ilâveten Ankara'da ika
meti süresince ayrıca oturma gündeliği de verilmesi tabiî bulunmuştur. 

Genel Kurulun asli üyelerine verilecek yol masraflariyle seyahat gündelikleri ve huzur hakları 
bu Kurul tarafından muayyen konuların incelenmesine davet olunan geçici üyeler için de aynen 
kabul edilmiştir. 

Muayyen işleri sonuçlandırmak ma'ksadiyle G*mel Kurulun ara verme sırasında çalışmalarına de
vam eden komisyon üyelerine Başkentteki ikamet sürelerinin uzaması dolayısiyle yapacakları masraf
lar ve sarf edecekleri munzam mesai nazara alınarak ayrı bir huzur hakkı verilmesi derpiş olun
muştur. <?(#•*•;••' 

(41) nei maddede (32) nci madde gereğince Kurul ve Komisyonlariyle Daimî Heyet tarafından 
muayyen konular için bilgilerinden istifade olunan uzmanlara verilecek ücretlerin ve bunları görev
lendirme şartlarının tesbitine mütedair hükümler yazılı bulunmaktadır. 

Ekonomi Genel Meclisini ilk toplantıya çağırma ve ilk açılış günü görüşülecek konular gündemini 
tanzim işinin Ekonomi Genel Meclisinin bağlı bulunduğu Başbakanlıkça yapılması zaruri olduğun 
dan bu hususun geçici bir madde ile sağlanması uygun görülmüştür. 

(42), (43) ve (44) ncü maddeler kanunun uygulanmasına mütedair hususları ihtiva edecek bir tü
zük çıkarılacağından, kanunun 1 . I . 1949 da yürürlüğe gireceğinden ve Bakanlar Kurulunca yürü
tüleceğinden bahseden mûtat nihai hükümlerden ibarettir. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 26 . VI . 1948 

Esas No. 1/353 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 18 . V. 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Eko
nomi Genel Meclisi hakkındaki Kanun tasarısı 
Bakanlık temsilcisi hazır bulunduğu halde Ko
misyonumuzda okundu incelendi. 

Hükümet gerekçesinde esaslı bir surette be
lirtildiği üzere ekonomik işlerin Milletlerin var
lıkları üzerindeki rolü son zamanlarda bir kat 
daha artmış bulunmaktadır. Bu durum karşı
sında memleketimizin ekonomik çalışmaları ara

sındaki ahengi sağlamak ve dünya ekonomisine 
göre memleket ihtiyaçlarını düzenlemek, bunla
rın plân ve programlarını ilim ve ihtisas adam
larının bilgi ve irşadına dayanılarak hazırla
mak, nazari ve tatbiki alanda çalışan ziraat, ti
caret ve sanayi erbabını bir araya getirmek su
retiyle millî menfaatleri ekonomik yönden ko
rumak hususunda bu tsarmın ehemmiyeti kendi -
liginden de anlaşılır. Bu bakımdan Komisyonu
muz da tasarıyı yerinde görerek kabul etmiş 
yalnız aşağıdaki sebeplere dayanarak madde-
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Jerde bazı değişiklikler yapmıştır. 

Bu Meclisin istikrarlı ve devamlı bir hüvi
yet kazanması, ilmî ve teknik otoritesini tam 
bir surette muhafaza etmesi için bunun Türki
ye Büyük Millet Meclisine bağlılığı uygun gö
rülerek birinci madde ona göre değiştirilmiştir. 

İkinci maddenin B bendine göre Meclis an
cak Hükümetin vereceği kanun tasarıları hak
kında mütalâada bulunabilecektir. Komisyonu- < 
muz bunu kâfi görmiyerek ekonomik karakter 
taşıyan her kanun tasarısının Ekonomi Genel 
Meclisinden geçmesini maksada ve aranılan ga
yeye daha uygun görerek değişiklik yapmıştır. 
F bendine bütçenin umumi esasları ve tatbikatı 
hakkında düşüncelerini belirtmek ve tekliflerde 
bulunmak fıkrası da eklenmiştir. Meclisin biriıv 
ei maddede yazılı görevlerini yalnız bir defada 
yapabilmesi varit olmadığına ve Meclis ruzna-
m esine hâkim bulunduğuna göre F bendinin son 
fıkrası çıkarılmıştır. 

Dördüncü maddenin özel teşebbüs temsilcisi 
üyesi kısmında tarım alanından gelenlerin sa
yısı tarımın memleket ekonomisindeki önemi ve 
şubelerinin çeşitliği göz önünde tutularak 12 
den 30 a çıkarılmıştır. Burada bazı üyelerin sa
yısı ihtiyaca göre artırılmış buna karşılık tem
sili faydalı görülmiyen müstehlik sınıfı kaldırıl
mıştır. 

Maddenin B grupundaki Milletvekili üye
lerin taşıdıkları yasama görevi itibariyle Hükü
metin istişari bir organı olan bu Mecliste yeral-
maları uygun görülmemiş buna mukabil halk 
temsilcisi sayılan belediye mensuplarının sayısı 
ona çıkarılmıştır. 

C grupundaki Devlet dairelerinin temsilci
leri arasına Millî Eğitim Bakanlığı Teknik 
Müsteşarlığından da bir kişi katılmıştır. D gu-
rupundaki akademik üyeleri gönderecek yük
sek okullar arasına Siyasal Bilgiler Okulu ile 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün Veteriner Fakül
tesi ve ziraat sanatları kısmından da, temsilci
ler ilâve olunmuştur. 

Ekonomi Genel Meclisinin Kurmayını teşkil 
edecek olan Daimî Heyetin görevlerine ait olan 
maddeye bu organın, fert ve özel teşekküllerin 
teknik sorularına cevap vermesi hakkında hü
küm konmuştur. Aynı maddede Daimî Heyet 

üyelerinin sayısı Hükümetçe en çok 10 olarak 
kararlaştırılmıştır. Komisyonumuz bu sayının 
az olduğunu ve kendisine verilen görevleri hak-
kiyle yerine getirebilmesi için artırılmasını ve 
fakat bunun yalnız asgari haddinin 10 olduğu
nun belli edilerek âzami haddinin tâyininin Ge
nel Kurula bırakılmasını uygun bulmuştur. 

On üçüncü maddede Daimî Heyet üyelerinde 
aranacak vasıflar arasında yabancı dilden mak
sat bugünün ileri kültür dilleri olan İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve İtalyancadır. 

Genel Kurulun, Genel Sekreterlik memurları 
üzerinde en yetkili organ sıfatiyle otoritesini 
sağlamak maksadiyle on yedinci maddeye bun
ların tâyininin Genel Kurulun tasvibine sunula
cağı hükmü konmuştur. 

Hükümetçe hazırlanacak bütün ekonomik 
karakter taşıyan Kanun tasarılarının Ekonomi 
Genel Meclisinden geçirilmesi hususundaki ikin
ci madde tadiline uygun olarak tasarının 29 
ncu maddesine yeni bir hüküm ilâvesi de fay
dalı görülmüştür ki, buna gere Hükümet, Eko
nomi Genel Meclisinin Kanun tasarıları hakkın
daki mütalâasını da tasarının metin ve gerek
çesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Mclisine 
sunacaktır. 

Malî hükümler kısmında, Ekonomi Genel 
Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlı olması hakkındaki birinci madde tadiline 
muvazi olarak bütçesinin tasdiki keyfiyeti de Ge
nel Muhasebe Kanununun 127 ve 128 nei madde
lerine tâbi kılınmıştır. * 

Havalelerine göre Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 
Tarım Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Manisa Manisa 
R. Köken Y. Özey II. öztarhan 

Aydın Bursa Çorum 
N. Göktepe A. Duru N. Atalay 

Denizli Denizli İstanbul 
A. Ege K. C. Öncel C. Baban 

Kırklareli Kocaeli Malatya 
Z. Akın A. Dikmen M. N. Karaköylü 

Maraş Maraş Seyhan 
R. Çuhadar A. Yaycıoğlu K. Ener 

Siird Sivas 
A. R. Esen î. M. Uğur 
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- İ Ü -
Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu . 12 .1.1949 

Esas No. 1/353 
Karar No, 12 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 18 . V . 1948 tarihli karariyle Yük
sek Meclise sunulan Ekonomi Genel Meclisi tasa
rısı ile bu tasarıyı daha Önce tetkik eden Tarım 
Komisyonu raporu, komisyonumuzca da incelendi. 
İncelemelerde Ekonomi Bakanlığı mümessili da
ima hazır bulunmakla beraber Yüksek Meclis 
içinde bu sahada çalışmış, vukufuna güvenilir 
Milletvekilleri dinlendi ve yurdun muhtelif yer
lerindeki ticaret odaları tarafından gönderilen 
mütalâalar göz önüne alındı. Bir millet olarak 
yaşama şartını, devamlı, müstakar, esaslı bir millî 
ekonomi sisteminin mevcudiyetinde bulan komis
yonumuz, bu şartın millî bünyemiz içinde bütün 
şümul ve icaplariyle tahakkukunu bir zaruret 
olarak tesbit etmiştir. Filhakika ekonomik saha
da büyük işler başarmış olmakla beraber şurası 
da bir hakikattir ki; ekonomik bünyemizin âcil 
zaruretleri bu başarıları, bütün yurdun ekono
mik şart ve imkânlarının ilmî ve esaslı bir şekilde 
tetkikten alınacak neticelere bağlamaya fırsat 
vermemiştir. Bu zaruretin tazyikıyle kurulan eko
nomik tesislerimizin, kuruluşları üzernden geçen 
zaman zarfında, kendilerinden beklenen fayda
ları hakikaten tahakkuk ettirmiş olmalarına rağ
men, yurdun bütün ekonomik imkânları içinde 
en müsait şarta bağlanmamasmm mahzurları da 
günden güne kendisini hissettirmektedir. Şimdiye 
kadar kurulmuş tesislerimizden başka sayısız eko
nomik ihtiyaçlarımız ye bu ihtiyaçların icabettir-
diği tedbir ve teşebbüslere muhtacız. Bu tedbir 
ve teşebbüslere girişirken, başlangıcından sonuna 
kadar ihtiva ettiği her safhada, ilmin ve mesele
nin bünyesinin icabettirdiği bütün şartları müm
kün olduğu kadar isabetle tesbit ve bunlara ait 
prensipleri değişmeye gayrimüsâit şekillere koy
mak lâzım olduğu kanaatindeyiz. 

Bundan başka, memleketin birçok ekonomik 
ve ticari mevzu ve meseleleri vardır ki; istihsal, 
imal, müstehlike arz, ihraç gibi birçok değişik 
safhaların bu mevzu ve meselelerin kendi bünye
mize ve o günün cihanşümul iktisadi şartlarına 

göre alınması lâzımgelen en iyi ve isabetli tedbiri 
süratle bulmayı icabettirmektedir. 

Bilhassa bütün ekonomik ve ticari muvaze
neleri ve sistemleri altüst eden İkinci Cihan 
Harbinden sonra yavaş yavaş yeniden, bambaş
ka bir nizam altında gelişmeye başlıyan dünya 
ekonomisinin inkişafını gayet ilmî esaslarla, gü
nü gününe takip etmek ve bu inkişafların sey
rine uygun bir millî ekonomi nizamı tesis etmek 
komisyonumuzca çok ehemmiyetli bir zaruret 
olarak mütalâa edilmiştir. Bundan başka yur
dumuzda günden güne gelişmekte olan hususi 
sanayiin tutunması, kalkınması, Devlet sana
yii ile ahenkli ve birbirini tamamlayıcı şekilde 
çalışması, Devlet ve fert rekabetinin mümkün 
olduğu kadar müstakar nizama da bağlanması, 
memleket içindeki müstahsil ve müstehlik züm
relerinin kendi ekonomik istikametlerinde teş
kilâtlı ve şuurlu bir çalışma yolu bulmaları ve 
bütün bu, geniş manzumenin kolları arasında 
memleket refahının yükselmesini sağlayıcı bir 
iş birliği kurulması meseleleri de komisyonu
muzca yine ehemmiyetle mütalâa edilmiştir. 

Bir kuruluş çağının gayrimüstakar şartla
rına göre konmuş bugünkü mevzuatımızın yeni
den tetkiki, bundan sonraki mevzuatın yukar
da sayılan görüşlere mutabık olmasını sağlayıcı 
tedbirleri de düşünmek ve bulmak lâzım oldu
ğu kanaatine varılmıştır. Yukarda sayılan ga
yet mühim ekonomik meseleledin, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının bugünkü kadrosu çerçe
vesinde halledilmesi imkânsız görülmüştür. Bi
naenaleyh Jbu maksatları temin etmek için tam 
olarak mücehhez yeni bir teşekkülü zaruret ola
rak mütalâa eden komisyonumuz, Hükümetin 
(Ekonomi Genel Meclisi) teşkili hakkındaki 
teklifini memleket ihtiyaçlarına uygun bulmuş 
ve tasarının maddelerine geçmiştir. 

Komisyonumuz gerek Hükümetin, gerek Ta
rım Komisyonunun tanzim ettiği maddelerde 
aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır: 
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Madde 1 : Hükümet, Ekonomi Genel Mec
lisinin Başbakanlığa bağlı bulunmasını düşün
müş ve bu maddeyi ona göre tanzim etmiştir. 
Tarım Komisyonu Hükümetin bu düşüncesine 
katılmamış, Ekonomi Genel Meclisinin Başba
kanlığa bağlı bulunmasının ilmî ve teknik oto
ritesini zayıflatacağını ileri sürerek doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisine bağlamıştır. 
Komisyonumuz, Ekonomi Genel Meclisinin çalış
ma sistemleri ve kararlarında tam bir serbesti
ye malik olması esas prensipinde Tarım Komis
yonu ile mutabık olmakla beraber, Genel Mec
lisin tüzel kişiliği haiz olması, gündemine hâ
kim bulunması tasarının metninde temin edil
miş bulunduğu için her hangi bir müdahale teh
likesini varit görmemekle beraber, Ekonomi 
Genel Meclisi Büyük Millet Meclisine bağlı 
bulunduğu takdirde bu teşekkülün kararlarını 
tatbik keyfiyeti çok defa Hükümete taallûk et
tiği cihetle, Hükümet ile genel meclis arasında
ki irtibat zayıfladığı takdirde sık sık prensip 
ve tatbikat anlaşmazlıkları zuhur edeceğini, ih
tilâfların bu teşekkülden beklenen faydaları 
azaltacağını, bilhassa tamamen Hükümetin isti-
şavi organı olan bu teşekkülün doğrudan doğ
ruya Meclise bağlanmasının bütçe tatbikatı ve 
diğer birçok bakımlardan faydalı olamıyaeğmı 
düşünmüş ve Ekonomi Genel Meclisinin Başba
kanlığa bağlı bulunmakla beraber tüzel kişiliği 
ve muhtariyet hakkını da haiz olmasını uygun 
görerek maddeyi ona göre tanzim etmiştir. 

İkinci fıkradaki (yeter sayıda) kelimelerini 
fazla bularak tay etmiştir. 

Madde 2 : (a) fıkrasının dördüncü bendine 
(sınırlarını) kelimesinden sonra (yerlerini) 
kelimesi ilâve edimiştir. Bu suretle Devlet tara
fından tesis edilecek ekonomik teşebbüslerin 
yurt içinde kurulacağı yer tesbit edilirken bu 
yerin bütün şartlarının ve bu şartların kurula
cak tesis ile mutabakatının Meclisin tetkikin-
dan geçmesini temin uygun görülmüştür. 

Yine (a) fıkrasında (millî refah seviyesini 
yükseltmek) bendi fıkranın her bendi için bir 
gaye olarak mütalâa edilmiş ve bu sebeple son 
bende alınmıştır. 

(b) bu fıkrada, Genel Ekonomi Meclisinin 
tetkik mevzuu olabilecek kanun tekliflerinden 
bütçe kanunu ile, hüviyeti katî olan beynelmi
lel anlaşmalara ait ekonomik mahiyetteki tek

lifler ve çok acele olanların istisnası temin edil
miştir. 

(c) bendinde Tarım Komisyonu tarafından 
kabul edilen (sosyal) tâbirinin ekonomik mese
lelerle irtibatı bulunan sosyal meseleler yani 
işçi ve iş ile ilgili sosyal meseleler olduğunun 
mazbatamızda zikri komisyonca karara bağlan
mıştır. 

Madde 3 : Bu maddede Ekonomi Genel Mec
lisinin organları meyanma (Genel başkanlık) 
ilâve edilmiştir. Gerek Hükümetin, gerek Tarım 
Komisyonunun mütaakıp maddelerinde genel 
başkan tam bir organ olarak ifade edildiği hal
de organları belirten 3 ncü madde metnine alın
maması kanunun ifadelerinde bir zaaf yarattı
ğından (Genel başkanlık) bir organ olarak met
ne ilâve edilmiştir. 

Madde 4 : Endüstri mensuplarının Ekono
mi Genel Meclisinde en liyakatli ve salahiyet
li (bir şekilde temsilî Komisyonumuzca uygun 
görülerek (a) fıkrasının (2) nci fbendi yirmi 
kişiye çıkarılmıştır. 

3 ncü (bentteki ticaret mensupları da aynı 
düşünce ile yirmiye çıkarılmıştır. 

6 nci bentte . . . memlekette !bütün ekono
mik zümrelerin teşkilâtlanması faydalı mütalâa 
edilerek bilhassa zümreleri, en iyi şekilde, te
şekküller temsil edebileceklerinden kooperatif
lerin iştirak hisseleri ona çıkarılmış ve muhte
lif kooperatif zümrelerine bölünmüştür. 

(b) fıkrasında milletvekilleri (bendini Ta
rım Komisyonu tayyetmiş ve yasama erkini haiz 
Büyük Millet Meclisi uzuvlarının Hükümetin 
istişari organı olan bir teşekkülde yer almasını 
iyi bulmamıştır. Komisyonumuz Tarım Komis
yonunun bu noktai nazarına katılmamaktadır. 
Bilâkis Büyük Millet Meclisinde bu hususta 
çok yetkili zevatın bulunabilmesi daima varit 
olabileceğinden bunların Genel Kurulda üye 
olarak bulunmaları hem Meclisin kalitesi bakı
mından faydalı, hem de Büyük Millet Meclisi 
ile Ekonomi Genel Meclisi arasında görüş ve 
zihniyet irtibatı sağlaması bakımından lüzum
lu görülmüştür. Bu maksatla milletvekillerinin 
adedi 15 e çıkarılmıştır. 

.Hükümetin 'b fıkrasının 2 nci bendinde be
lediyeler temsilcilerinin yurdun muhtelif yer
lerinin noktai nazarını taşımaları halamından 
çoğaltılmaları faydalı görülmüş ve her mmta-
kanın zaman zaman Genel Kurala iştirakini 
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sağlamak: nmksadiyie İçişleri. Bakanlığının yur
du, Trakya, ve Marmara, Ege, Orta Anadolu, 
Cenup Anadolu, Karadeniz (bölgesi, Doğu böl
gesi olarak altıya bölmesi ve her bölg-eden 
kur'a ile 'birer temsilci alması sisteminin tüzü
ğe 'bağlanması esasının mazbataya derci komis
yonca karar altına alınmıştır. 

(d) bendindeki akademik üyelerden Siya
sal Bilgiler Okulu çıkarılmış ve «'on teşkilât ka
nuni arına uygun olarak Yüksek Ziraat Ensti
tüsü ve Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversi
tesine, Orman Fakültesi de İstanbul üniversi
tesine katılmışlardır. 

Madde 6 : Genel Kurula üye olarak katıla
cak milletvekillerinin Meclis içinden ne şekilde 
ayrılacağını izah maksadiyle değiştirilmiştir. 

Madde 11 : Yukarda, üçüncü madde müna
sebetiyle arzedilen sebeple bu madde ilâve edil
miştir. 

Madde 12 : (Hükümet ve Tarım Komisyonu
nun 11 nei maddeleri) Bu maddede daimî heyetin 
kati olarak (on kişi) olması Komisyonumuzca 
faydalı görülmüştür. 

Madde 13 : Hükümetin 13 ncü maddesi daimî 
heyete seçilecek üyelerin vasıflarını tesbit etmek
tedir.4 Komisyonumuz prensip olarak Hüküme
tin bu noktai nazarını kabul etmekle beraber İni 
vasıflarla daimî heyeti teşkil edecek zevatın dai
ma akademik menşelerdeu gelenlerden olması ne-
.ticesini doğuracağını tabiî bulmuştur. Halbuise 
bazen, akademik m ense I erden gelmemekle bera
ber. görüşlerinden ve pratik bilgilerinden fayda
lanabilecek, ticaret ve ekonomi alanında bizzat 
çalışarak yetişmiş gayet kıymetli kimseler bulu
nabileceği, böyle zevatın da daimî heyet için 
faydalı olabileceği düşünülmüş ve on üyeden al
lısının Hükümetin tesbit ettiği esaslara uygun 
olarak Bakanlar Kurulu tarafından gösterilecek 
adaylar arasından seçilmesi diğer dördü için ge
nel kurulun serbest bırakılması ve seçim işlerinin 
bu, iki ayrı vasıftaki üyelerin seçilmesini temin 
edici bir tarza götürülmesi uygun bulunmuş ve 
madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 16 : Hükümetin tasarısında- genel sek
reterin genel kurul tarafından seçilmesi esası 
kabul edilmiştir. Komisyonumuz, genel sekre
teri, Yüksek Ekonomi Genel Meclisinin tekııjk bir 
üyesi vasfında olmaktan ziyade daimî heyetin 

emrinde ve onun göstereceği istikamette Meclisin 
işlerini tedvire memur, mesul bir şef olarak ka
bul etmiş bulunmaktadır. Bu böyle olduğu tak
dirde, genel sekreterin, daimî kurul tarafın
dan, daimî heyetle müsavi hak ve yetkide bir 
unsur olarak seçildiği takdirde daimî heyetin 
Meclisin işlerini yürütmekte çok müşkül durum
da kfdacağı, aralarında ihtilâflar çıkacağı dü
şünülerek genel sekreteri daimî heyetin tâyin 
etmesini daha uygun bulmuş ve 16 ncı maddeyi 
ona göre yazmıştır. 

Madde 20 .- (Hükümetin 19 ucu maddesi) 
Toplantı için yarıdan bir fazlası kâfi görülmüş
tür. 

Madde 21 : (Hükümetin 20 nei maddesi) 
İkinci fıkra 11 nei maddede zikredildiği için 
tayyedilmiştir. 

Madde 24 : (Hükümetin 23 ncü maddesi) 
son fıkra eklenmiştir. 

Madde 32 : (Hükümetin 31 nei maddesi) Hâ
kim ve profesörlere ait hükümler eklenmiştir. 

Madde 34 : (Hükümetin 33 ncü maddesi) 
Memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret miktarla-
rınıu da her yıl daimî heyetçe hazırlanması ve 
bütçe, kadro ve maaşların genel kurulun tas
vibinden geçirildikten sonra Bakanlar Kurulu
na sunulması hükmü eklenmiştir. 

Madde 35 : (Hükümetin 34 ncü maddesi) 
Genel sekretere ancak yüz liraya kadar sarf 
hakkı tanınmış ve bundan fazlası için daimî 
heyetin üç kişilik bir komisyonundan karar al
ması kabul olunmuştur. Bütçesine hâkim olan 
genel kurulun sene hesaplarının neticesinden de 
haberdar olması maksadiyle kesinhesaplarm bir 
örneğinin genel kurula gönderileceğine dair 
maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Hükümetin 35 nei maddesi, 34 ncü madde 
muvacehesinde fazla olduğundan tasarıdan tay
yedilmiştir. 

Madde 37 : Genel sekreter, genel kurul top
lantısında esas vazifesinden başka bir hizmet 
görmiyeceği için huzur hakkı alacak genel ku
rul üyeleri arasından çıkarılmıştır. 

Madde 38 : Genel kurula katılacak memur
lar arasında derecelerine göre farklı işlem ya
pılmasını gerektirecek bir sebep mevcut olma
dığından müktesep haklarına bakılmaksızın 
hepsine aynı miktarda yolluk ve gündelik veril-

( 8. Sayısı : 187 ) 



15 
mesi uygun görülmüş ve madde buna göre tadil 
olunmuştur. 

Madde 39, 40 ve 41 : Tasarıya yeniden bir 
11 nci maddenin ilâvesinden dolayı sözü edilen 
maddelerin numaraları değiştirilmiştir. 

Madd'3 43 : Hükümetçe tesbit edilen tarih
ten önce kanunun yayınlanması mümknn olma
mış bulunduğundan maddede kanunun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesi kabul olunmuştur. 

Havalelerine göre Ekonomi Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlıklarına su
nulur. 

Sözcü 
G-azianteb 
C. Alevli 

Bilecik 
R. Bozüyük 

Kırklareli 
S. Ödül 

Çubukcil, 

Ticaret Ko. Baş. 
Ankara 

A 
Amasya 

E. Uran 
Kayseri 

11. t'rkiin 
Trabzon 

M. Yarımbıyık 

Kâtip 
Niğde 

//• Ulusoy 
Kars 

A. Hür men 
Tokad • 

R. Önder 
Trabzon 
A. R. Işıl 
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-İl 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ekonomi Genel Meclisi Kamunu tasarısı 

I. Kuruluş ve görev 

MADDE 1. —"Tüzel kişiliği haiz olmak ve 
Başbakanlığa bağlı bulunmak üzere (Ekonomi 
Genel Meclisi) kurulmuştur. Ekonomi Genel Mec
lisinde memleketin çeşitli ekonomi kolları ilmî, 
amelî ve tatbikî bakımlardan yetkili yeter sayıda 
kimseler tarafından temsil olunur. 

MADDE 2. — Meclisin başlıca görevleri şun
lardır : 

a) Millî Ekonomiyi devamlı surette ineeli-
yerek türlü ekonomi kollarını geliştirmek; 

Ekonomi alanlarındaki çalışmaların verimini 
artırmak; 

istihsal unsurlarının yurt içinde yararlı ve 
ahenkli şekilde çalışmasını sağlamak; 

Millî refah seviyesini yükseltmek; 
Devlet Ekonomi teşekkül ve teşebbüslerinin 

çalışma sınırlarını belirtmek; 
Gibi maksatlarla Millî ekonomi faaliyetleri

ni düzenleyici ve koruyucu plânlar ve program
lar yapmak; 

b) Hükümetçe hazırlanıp tevdi olunacak 
iktisadi, malî ve içtimai karakter taşıyan kanun 
ve tüzük esaslarını incelemek ve mütalâa beyan 
etmek; 

c) Mevcut bu türlü mevzuatta memleket ih
tiyaçlarına uygunluk derecesi ve bunlar arasın
daki ahenk ve münasebet bakımlarından yapıla
cak incelemeler sonunda değiştirilmesi lüzumlu 
görülen hükümler hakkındaki görüşlerini bildir
mek; 

d) Milletlerarası ekonomi şart ve hareketle
rini takip etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlar 
hakkında zamanında Hükümete tekliflerde bu
lunmak; 

e) Büyük Millet Meclisinin ve Komisyonla
rının ve Hükümetin yazılı sorularına etraflı ve 
izahlı raporlarla cevap vermek; 

f) Hükümetin isteği üzerine veya re'sen 
memleketin aktüel, iktisadi, malî, içtimai mese
leleri üzerinde incelemeler ve anketler yapmak 
ve bu alanda alınması gereken tedbirler hakkın
da raporlar hazırlamak ve tekliflerde bulunmak; 

g) Kanun ve Bakanlar Kurulu kararlariyle 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBİŞİ 

Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarm 

1. Kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak ve 
Büyük Millet Meclisine bağlı bulunmak üzere 
(Ekonomi Genel Meclisi) kurulmuştur. Ekono
mi Genel Meclisinde memleketin çeşitli ekono
mi kolları ilmî ve amelî ve tatbiki bakımlardan 
yetkili yeter sayıda kimseler tarafından temsil 
olunur. 

MADDE 2. — Meclisin başlıca görevleri şun
lardır : 

a) Millî Ekonomiyi devamlı surette inceli-
yerek türlü ekonomi kollarını geliştirmek, 

Ekonomi alanlarındaki çalışmaların verimi
ni artırmak, 

İstihsal unsurlarının yurt içinde yararlı ve 
ahenkli şekilde çalışmasını sağlamak, 

Millî refah seviyesini yükseltmek, 
Devlet Ekonomi teşekkül ve teşebbüslerinin 

çalışma sınırlarını belirtmek, gibi maksatlarla 
millî ekonomi faaliyetlerini düzenleyici ve koru-
yujpu plânlar ve programlar yapmak, 

b) Hükümetçe hazırlanacak ekonomik ka
rakter taşıyan kanun ve tüzük tasarılarını ince
lemek ve mütalâa beyan etmek, 

c) Mevcut ekonomik, malî ve sosyal mevzu
atta memleket ihtiyaçlarına uygunluk derecesi 
ve bunlar arasındaki ahenk ve münasebet ba
kımlarından yapılacak incelemeler sonunda de
ğiştirilmesi lüzumlu görülen hükümler hakkın
daki görüşlerini bildirmek, 

d) Milletlerarası ekonomik şart ve hare-
ketlerni takibetnıek ve bunlardan çıkacak so
nuçlar hakkında zamanında Hükümete teklif
lerde bulunmak, 

e) Büyük Millet Meclisinin ve komisyonla
rının ve Hükümetin yazılı sorularına etraflı ve 
izahlı raporlarla cevap vermek, 

f) Hükümetin isteği üzerine veya re'sen 
memleketin aktüel iktisadi, malî ve içtimai me
seleleri üzerinde incelemeler ve anketler yap
mak ve bu alanda alınması gereken tedbirler 
hakkında raporlar hazırlamak, bütçe esasları ve 
tatbikatı hakkında düşüncelerini belirtmek ve 
tekliflerde bulunmak, 

g) Kanun ve Bakanlar Kurulu kararlariyle 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı 

1 - Kuruluş ve görev 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği ve muhtariyeti 
haiz bir (Ekonomi Genel Meclisi) kurulmuştur. 
Ekonomi Genel Meclisinde memleketin çeşitli 
ekonomi kolları ilmî, amelî ve tatbiki bakımlar
dan yetkili kimseler tarafından temsil olunur. 

MADDE 2. — Meclisin başlıca görevleri şun- i 
lardır: | 

a) Millî ekonomiyi devamlı surette inceli- I 
yerek türlü ekonomi kollarım geliştirmek, 

Ekonomi alanlarındaki çalışmaların verimi- ı 
ni artırmak, 

İstihsal unsurlarının yurt içnde yararlı ve | 
ahenkli şekilde çalışmasını sağlamak, j 

Devlet ekonomi teşekkül ve teşebbüslerinin 
çalışma sınırlarını ve yerlerini belirtmek, j 
gibi millî refah seviyesini yükseltici maksat- i 
larla millî ekonomi faaliyetlerini düzenleyici ve 
koruyucu puanlar ve programlar yapmak. 

b) Bütçeye, milletlerarası anlaşmaların 
onanmasına ve çok acele işlere ait bulunanlar 
müstesna olmak üzere Hükümetçe hazırlanacak i 
ekonomik karekter taşıyan kanun ve tüzük ta- J 
sarılarını incelemek ve mütalâa beyan etmek. i 

c) Mevcut ekonomik, malî ve sosyal mev- i 
zuatta memleket ihtiyaçlarına uygunluk dere- ; 
cesi ve bunlar araısndaki ahenk ve münasebet | 
bakımlarından yapılacak incelemeler sonunda i 
değiştirilmesi lüzumlu görülen hükümler hak- j 
kındaki görüşlerini bildirmek, 

d) Milletlerarası ekonomi şart ve hareket
lerini takip etmek ve bunlardan çıkacak sonuç
lar hakkında zamanında Hükümete tekliflerde 
bulunmak, 

e) Büyük Millet Meclisinin ve komisyon
larının ve Hükümetin yazılı sorularına etraflı ve 
izahlı raporlarla cevap vermek, 

f) Hükümetin isteği üzerine veya re'sen 
memleketin aktüel iktisadi, malî ve içtimai me
seleleri üzerinde incelemeler ve anketler yap- i 
mak ve bu alanda alınması gereken tedbirler 
hakkında raporlar hazırlamak ve bütçe esasla
rı ve tatbikatı hakkında düşüncelerini belirt- | 
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kendisine verilecek diğer işleri görmek. 
Yukarda yazılı görevler önem derecelerine ve 

Ekonomi Genel Meclisinin teşkilâtlanmasmdaki 
gelişmelerin sağlıyacağı çalışma imkânlarına gö
re kademelendirilmek suretiyle de yerine getirile
bilir. 

/ / - Organlar 

MADDE 3. — Ekonomi Genel Meclisinin 
Organları : 

A) Genel Kurul; 
B) Daimî Heyet; 
C) Genel Sekreterlikten ibarettir. 

A) Genel Kmrul 

MADDK 4. — Genel Kurul üyeleri aşağıdaki 
dört grupta toplanır: 

a) Özel teşebbüs temsilcisi üyeler : 
1. Çeşitli Toprak mahsulleri müstahsili arın

dan ve hayvan yetiştiricilerden on iki kişi; 
2. Çeşitli endüstri mensuplarından on iki 

kişi; 
3. Çeşitli ticaret mensuplarından on iki 

kişi; 
4. Serbest nakliyecilerle armatörlerden birer 

olmak üzere iki kişi; 
. 5 . Özel Millî Bankalardan üç kişi; 
6. Kooperatiflerle birliklerinden iki kişi; 
7. Sigorta ortaklıklarından bir kişi; 
8. işçi sendikalarından üç kişi; 
9. Su mahsulleri avcılığı ile uğraşanlardan 

bir kişi; 
10 Madencilerden iki kişi; 
11. Müstehliklerden iki kişi; 
b) Milletvekili ve halk temsilcisi üyeler: 
1. Büyük Millet Meclisinden beş kişi; 
2. Belediyelerden dört kişi; 
e) Görevli Üyeler: 
T -.Devlet işletmelerinden, 
1. Tekstil, demir - çelik ve çimento - ket'a-

mik Müessese ve işletmelerinden üç kişi; 
2. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or

taklığından bir kişi; 
3. Kömür ve metal müessese ve işletmelerin

den iki kişi; 

Ta. K. 

kendisine verilecek diğer işleri görmek., 

/ / - Organlar 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

.1. Genel Kurul 

MADDE 4. — Genel Kurul üyeleri aşağıdaki 
dört grupta toplanır: 

a) Özel teşebbüs temsilcisi üyeler: 
1. Çeşitli toprak mahsulleri müstahsılların -

dan, ziraat sanatları erbabından ve hayvan yetiş
tiricilerden otuz kişi; 

2. Çeşitli endüstri mensuplarından on iki 
kişi; 

3. Çeşitli ticaret mensuplarından on iki kişi; 
4. Serbest nakliyecilerle armatörlerden iki

şer olmak üzere dört kişi; 
fi. Özel Millî Bankalardan üç kişi; 
6. Kooperatiflerle birliklerinden on kişi; 
7. Sigorta ortaklıklarından bir kişi; 
5. İşçi Sendikalarından üç kişi; 
9. Su mahsulleri avcılığı ile uğraşanlardan 

iki kişi; 
10. Madencilerden iki kişi; 
b) Halk temsilcisi üyeler: 
1. Belediyelerden on kişi; 
c) Görevli Üyeler: 
1 - Devvlet İşletmelerinden : 
1. Tekstil, demir - çelik ve çimento - kera-

mik Müessese ve işletmelerinden1 birer olmak üze
re üç kişi; 

2. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or 
t aklığından bir kişi; 

3. Kömür ve metal müessese ve işletmelerin
den birer olmak üzere iki kişi; 

4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile 
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mek ve tekliflerde bulunmak, 
g) Kanun ve Bakanlar Kurulu kararîariy-

]p kendisine verilecek diğer işleri görmek. 

/ / - Organlar 

MADDE 3. — Ekonomi Genel Meclisinin o'r- i 
* ganları : ! 

A) Genel Kurul, J 
B) Genel Başkanlık, 
C) Daimî Heyet, 6 ı 
D) Genel Sekreterlik, 
ten ibarettir. 

A) Genel kurul \ 

MADDE 4. —• Genel kurul üyeleri aşağıdaki j 
dört grupta toplanır: I 

a) özel teşebbüs temsilcisi üyeler: 
1. Çeşitli toprak mahsulleri müstahsılla-

rmdan ve hayvan yetiştiricilerden, j 
Zeytinlik ve orman yetiştirenlerden otuz kişi, J 
2. Çeşitli endüstri mensuplarından . yirmi I 

kişi, j 
3. Çeşitli ticaret mensuplarından yirmi kişi, I 
4. Serbest nakliyecilerle armatörlerden ikişer 

olmak üzere dört kişi, 
5. Özel millî bankalardan üç kişi, 
6. Kooperatiflerle birliklerinden istihlâkten 

iki, istihsal ve krediden dörder olmak üzere 
on kişi, 

7. Sigorta ortaklarından birisi zirai sigorta
larla iştigal edenlerden olmak üzere iki kişi, 

8. tşçi sendikalarından üç kişi, I 
9. Su mahsulleri avcılığı ile uğraşanlardan 

iki kişi, 
10. Madencilerden iki kişi, 
b) Milletvekili ve halk temsilcisi üyeler: 
1. Büyük Millet Meclisinden on beş kişi, 
2. Belediyelerden altı kişi, 
c) Görevli üyeler: 
T - Devlet işletmelerinden 
1. Tekstil, demir - çelik ve çimento - keramik 

Müessese ve İşletmelerinden birer- olmak üzere 
üe kişi, 

2. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or- j 
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4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile 
Elektrik İşleri Etüd İdaresinden iki kişi; 

5. Orman İşletmelerinden bir kişi; 
6. Devlet Ziraat işletmeleri Kurumundan 

bir kişi; 
7. Devlet Demiryolları ve Limanları ile 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmelerinden 
iki kişi; 

8. Tekel İşletmelerinden bir kişi; 
9. Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat, İller ve Türkiye Emlâk ve 
Kredi Bankaları ile Sümer Bank ve Eti Banktan 
altı kişi. 

II - Devlet dairelerinden : 
1. Maliye, Ekonomi, Tarım ve Ticaret Ba

kanlıklarından ikişer, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Çalışma Bakanlıklarından birer olmak üzere 
on üç kişi; 

2. Genelkurmay Başkanlığından bir kişi; 
3. Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti 

Başkanlığından ve İstatistik Genel Müdürlüğün
den birer olmak üzere iki kişi; 

Her görevli üye, oya katılmadan konuşma
lara iştirak etmek üzei'e, beraberinde en çok 
üç uzman getirebilir. 

d) Akademik üyeler : 
1. İstanbul Üniversitesi İktisat FaküJte-

sindeıı iki kişi; 
2. İstanbul üniversitesi Hukuk i*1;!külte

sinden bir kişi; 
3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin

den bir kişi; 
4. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Oku

lundan bir kişi; 
5. İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulun

dan bir kişi; 
6. İstanbul Teknik Üniversitesinden iki l 

kişi; 
7. Ankara Teknik Üniversitesinden bir 

kişi; I 
8. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde!., 

biri Ziraat diğeri Orman Fakültelerinden olmak 
üzere iki kişi; 

9. İlmî ve meslekî teşekküllerden altı kişi; j 
1. Ekonomi ve Maliye alanında tanınmış j 

bilgin, uzman ve yazarlardan dört kişi. j 
I 

( S. Sayış 

Elektrik İsleri Etüd idaresinden birer olmak 
üzere iki kişi; 

5. Orman İşletmelerinden bir kişi; 
G. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan 

bir kişi; 
7. Devlet Demiryolları ve Limanları ile Dev

let Denizyolları ve Limanları İşletmelerinden bi
rer olmak üzere iki kişi; 

8. Tekel İşletmelerinden bir kişi; 
9. T. O. Merkez, T. O. Ziraat, İller ve Türkiye 

Emlâk ve Kredi Bankaları ile Sümer Bank ve 
Eti Bank'tan birer olmak üzere altı kişi; 

II. - Devlet Dairelerinden 
1. Maliye, Ekonomi, Tarım ve Ticaret Ba

kanlıklarından ikişer, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal, yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma 
ve Çalışma Bakanlıklarından ve Millî Eğitim 
Teknik kısmından birer olmak üzere on dört 
kişi. 

2. Genelkurmay Başkanlığından bir kişi, 
3. Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeli 

Başkanlığından ve İstatistik Genel Müdürlü
ğünden birer olmak üzere iki kişi. 

Her görevli üye, oya katılmadan konuşmala
ra iştirak etmek üzere, beraberinde en çok üç, 
uzman getirebilir. 

d) Akademik Üyeler: 
1. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin

den iki kişi. 
2. İstanbul. Üniversitesi Hukuk Fakültesin

den bir kişi. 
3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin

den bir kişi. 
4. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Oku

lundan bir kişi. 
5. İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulun

dan bir kişi. 
(). Siyasal. Bilgiler Okulundan, bir kişi. 
7. İstanbul Teknik Üniversitesinden bir 

kişi, 
8. Ankara Teknik Üniversitesinden bir kişi, 
9. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Zi

raat, Veteriner ve Orman Fakültelerinden iki
şer, ziraat sanatlarından bir olmak üzere yedi 
kişi, 

10. İlmî ve meslekî teşekküllerden on kişi, 
İL Ekonomi ve Maliye alanında tanınmış 

bilgin ve uzmanlardan on kişi, 

: 187 ) 



— 21 — 
: Ti. K. 

taklarından bir kişi, 
3. Kömür ve Metal Müessese ve İşletmelerin

den birer olmak üzere iki kişi, 
4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile 

Elektrik İşleri Etüd İdaresinden birer olmak 
üzere iki kişi, 

5. Orman İşletmelerinden bir kişi, 
6. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan 

bir kişi, 
7. Devlet Demiryolları ve Limanları ile Dev

let Denizyolları ve Limanları ve Hava Yolları 
İşletmelerinden birer olmak üzere üç kişi. 

8. Tekel İşletmelerinden bir kişi, 
9. T. C. Merkez, T. C. Ziraat,, İller ve Tür

kiye Emlâk ve Kredi bankaları ile Sümerbank 
ve Etibank'tan bi»er olmak üzere altı kişi, 

I I - Devlet dairelerinden: j 
1. Maliye, Ekonomi, Tarım ve Ticaret ba- i 

kanlıklarından ikişer, Bayındırlık, Sağlık ve i 
Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve | 
Çalışma bakanlıklarından ve Millî Eğitim Tek- i 
nik kısmından birer olmak üzere on dört kişi, ! 

2. Genelkurmay Başkanlığından bir kişi, j 
3. Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti i 

Başkanlığından ve İstatistik Genel Müdürlü- \ 
günden birer olmak üzere iki kişi, i 

d) Akademik üyeler: i 
1. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin- j 

den iki kişi, I 
2. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesin- I 

den bir kişi, . i 
3. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesin- i 

den bir kişi, ; 
4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin

den bir kişi, • 
5. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Oku- \ 

lundan bir kişi, j 
6. İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulun

dan bir kişi, | 
7. İstanbul Teknik Üniversitesinden bir kişi, ' 
8. Ankara Teknik Üniversitesinden bir kişi, ! 
9. Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner 

Fakültesinden birer olmak üzere iki kişi, ! 
10. İlmî ve meslekî teşekküllerden altı kişi, I 
11. Ekonomi ve Maliye alanında tanınmış j 

bilgin ve uzmanlardan dört kişi, j 
i 
! 
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MADDE 5. — Özel teşebbüs temsilcileri, 
kendi zümreleri dahilindeki muhtelif iştigal kol
larının her birini en iyi temsil edecekler ara
sından seçilirler. Bunların seçileceği bölgeler zi
rai, sınai ve ticari istihsal ve faaliyetlerin fazla
lığı ve nüfus kesafeti göz önünde tutulmak ve 
mümkün olduğu kadar serbest meslek teşekkül
lerinin bulunduğu yerler tercih olunmak sure
tiyle ilgili Bakanlarca tâyin olunur. Serbest 
meslek teşekkülleri bulunmıyan yerlerde il Ge
nel Meclisi, Belediye Meclisi gibi mevcut teşek
küllerden istifade olunur. 

Yukarda yazılı temsilcilerin seçiliş şart ve 
şekilleri 42 nci maddeye dayanılarak çıkarıla
cak tüzükte belirtilir. 

MADDE 6. — Milletvekili üyeler, ekonomi 
ve maliye alanında geniş bilgi ve yetki sahip
leri arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
belediye üyeleri içişleri Bakanının göstereceği 
büyük şehirler belediye meclisleri tarafından 
seçilirler. 

MADDE 7. — Görevli üyeler mensup olduk
ları teşekkül idare meclisleri, Bakanlıklar veya 
daireler tarafından görevlendirilirler. 

MADDE 8. — Üniversite ve yüksek okullar
dan gönderilecek akademik üyeler ilgili fakül
te ve okulların profesörler kurulları; ilmî ve 
meslekî teşekküllerin üyeleri Bakanlar Kurulu
nun göstereceği dernek, birlik ve kurumların 
genel kurulları ve serbest bilgin, uzman ve ya
zarlar Bakanlar Kurulu tarafından seçilirler. 

MADDE 9. — Genel Kurul Üyeleri dört yıl
lık dönem süresi için seçilirler. 

MADDE 10. —Temsil ettiği meclis, daire, 
idare, teşekkül veya müesseseden ayrılma, üye
likten çekilme,,, başka bir göreve atanma veya 
ölüm gibi sebeplerle boşalan yerlere yukardaki 
5, 6, 7 ve 8 nci maddeler uyarınca yeni üyeler 
seçilir ve bunlar yerlerini doldurdukları kimse
lerin süresini tamamlarlar. Üyelikte süresini 
dolduranların tekrar seçilmeleri caizdir. 

özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç bir
leşimde veya bir toplantı süresi içinde; oturumda 

* 

| Ta. K. 

MADDE 5. — Özel teşebbüs temsilcileri, ken-
j di zümreleri dahilindeki muhtelif iştigal kolla-
I rmm her birini en iyi temsil edecekler arasın-
, dan seçilirler. Bunlardan iş içinde bulunupta 
! meslekî tahsil görmüş olanlar tercih olunur. 
| Bunların seçileceği iller zirai, sınai ve ticari 
j istihsal ve faaliyetlerin fazlalığı ve nüfus kesa-
I feti ve mümkün olduğu kadar serbest meslek 

teşekküllerinin bulunduğu yerler gözönüncle tu
tularak ilgili Bakanlarca tâyin olunur. Özel te
şebbüs temsilcilerinin kendi serbest meslek te
şekküllerince ve bunlar bulunmadığı takdirde 
i l Genel Meçlisi ve belediye meclisleri tarafın
dan nasıl ve ne suretle seçilcekleri 42 nci mad
deye dayanılarak çıkarılacak tüzükte belirtilir. 

MADDE 6. — Belediye üyeleri içişleri Baka
nının göstereceği büyük şehirler belediye mec
lisleri tarafından seçilirler. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 8. —• Üniversite ve yüksek okullar
dan gönderilecek akademik üyeler ilgili fakül
te ve okulların Profesörler Kurulları; ilmî ve 
meslekî teşekküllerin üyeleri Bakanlar Kurulu
nun göstereceği dernek, birlik ve kurumların 
genel kurumları ve serbest bilgin ve uzmanlar 
Bakanlar Kurulu tarafından seçilirler. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen. 

MADDE 10. — Temsil ettiği meclis, daire, 
idare, teşekkül veya müesseseden ayrılma, üye
likten çekilme, başka bir göreve atanma veya 
ölüm gibi sebeplerle boşalan yerlere yukardaki 
5, 6, 7 ve 8 nci maddeler uyarınca yeni üyeler 
seçilir ve bunlar yerlerini doldurdukları kimse
lerin süresini tamamlarlar. Üyelikte süresini 
dolduranların tekrar seçilmeleri caizdir. 

özürsüz ve* izinsiz olarak arka arkaya üç 
birleşimde veya bir toplantı süresi içinde altı 
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MADDE 5. 
aynen). 

Ti. K. 

(Hükümetin beşinci maddesi 

MADDE 6. — Milletvekilleri Maliye, Bayın
dırlık, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Tarım, 
Ulaştırma, Ticaret, Çalışma Komisyonları ve il
lerde kurulacak ilgili komisyoıilar tarafından 
gösterilecek üçer aday arasından Kamutayca, 
belediye temsilcileri ise İçişleri Bakanlığınca 
kur ' a ile ayrılacak altı belediyenin meclisleri 
tarafından seçilirler. 

MADDE 7. 
aynen). 

(Hükümetin yedinci maddesi 

MADDE 8. 
si aynen). 

Hükümetin sekizinci madde-

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu madde
si aynen). 

MADDE 10. — (Tarım Komisyonunun onun
cu maddesi aynen). 
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hazır bulumıyanlar üyelikten çekilmiş sayılırlar. 

B. Daimî Heyet 

MADDE 11. — Ekonomi Genel Meclisinin gö
revlerini teşkil eden 2 nci maddede yazılı çeşitli 
konular ve Genel Kurulun vereceği işler üzerinde 
devamlı çalışmalarda bulunmak, gereken araştır
ma, inceleme ve hazırlıkları yapmak, malzeme 
toplamak, rapor ve projeleri hazırlamak ve on 
kişiyi geçmemek üzere bir Daimî Heyet kurulur. 

MADDE 12. — Daimî Heyet üyeleri Genel 
Kurul tarafından beş yıl için gizli oyla seçilirler. 

Üyelik sıfatını alabilmek için Genel Kurul 
asli üye sayısının üçte birinden ve oturumda ha
zır bulunanlar sayısının yarısından fazla oy al
mış bulunmak şarttır. Bu çoğunluğu sağlayama
yanlar için seçim yenilenir. Yine çoğunluk sağ : 

lanmazsa ayni esaslar dâhilinde yeni adaylar gös
terilir. 

Daimî Heyet üyeleri Genel Kurulun asli üyc-
sidirler. Üyelikte süresini dolduranların yeniden 
seçilmeleri caizdir. 

Genel Kurul asli üyelerinden biri Daimî Heyet 
üyeliğine seçildiği takdirde kendisinden boşalan 
yere temsil ettiği daire, idare, teşekkül ve mües
sese tarafından yeni bir üye seçilir. 

( S . 
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oturumda hazır bulunmıyanlar üyelikten çekil
miş sayılırlar. 

B. Daimî Heyet 

MADDE 11. — Ekonomi Genel Meclisinin gö
revlerini teşkil eden 2 nci maddede yazılı çeşitli 
konular ve Genel Kurulun vereceği işler üzerin
de devamlı çalışmalarda bulunmak, gereken 
araştırma, inceleme ve hazırlıkları yapmak, fert 
ve özel teşekküllerin teknik soruları hakkında 
fikir beyan etmek, malzeme toplamak, rapor ve 
projeleri hazarlamak ve on kişiden aşağı olma
mak üzere Gfenel Kurulca bir Daimî Heyet ku
rulur. 

MADDE 12. — Daimî' Heyet üyeleri Genel 
Kurulca ken<îi içinden veya dışardan beş yıl için 
gizli oyla seçilirler. 

Üyelik sıfatını alabilmek için Genel Kurul 
oturumunda hazır bulunanlar sayısının yarı
sından fazla oy almış bulunmak şarttır. Bu ço
ğunluğu sağlıyamıyanlar için seçim yenilenir. 
Yine çoğunluk sağlanamazsa aynı esaslar dâhi
linde yeni adaylar gösterilir. 

Daimî Heyet Üyeleri Genel Kurulun asli 
j üvesidirler. Üyelikte süresini dolduranların 

yeniden seçilmeleri caizdir. 
Genel Kurul asli üyelerinden biri Daimî He-

j yet üyeliğine seçildiği takdirde kendisinden 
J boşalan yere temsil ettiği daire, idare, teşekkül 

ve müessese tarafından yeni bir üye seçilir. 
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B. Genel başkanlık 

MADDE 11. — Ekonomi Genel Meclisi bir 
genel başkan tarafından temsil olunur. Başkan, 
genel kurula Ibaşkanlık eder ve Ura kuralla ko
misyonların çalışmalarını 'düzenler ve genel 
kurulun ara verme sırasında lüzum gördükçe 
daimî heyet toplantılarına 'başkanlık eder. ı 

Genel başkan, Ibir dönem süresi için genel 
kurul taraf ıhd an ve kendi arasından gizli oyla ı 
üçte iki çoğunlukla seçilir. 

C. Daimî heyet 

MADDE 12. — Ekonomi Genel Meclisinin 
görevlerini teşkil eden 2 nci 'maddede yazılı çe
şitli konular ve genel kurulun vereceği işler 
üzerinde devamlı çalışmalarda bulunmak, ge
reken araştırma, inceleme ve 'hazırlıkları yap
mak fert ve özel teşekküllerin teknik soruları 
hakkında fikir beyan etmek, malzeme topla
mak, rapor projeleri Uıazırlamak ve on kişiden 
ilbaret olmak üzere bir daimî heyet kurulur. 

MADDE lo. — Daimî heyet üyeleri genel 
kurul tarafından beş yıl içinde gidi oyla seçi
lirler. Üyeliklerin altısı için Bakanlar Kurulun
ca 14 neü maddedeki nitelikleri haiz 18 aday 
gösterilir. Diğer dört üyelik için genel kurul 
başkanlık divanı ile komisyonlar başkan ve ra
portörleri birlikte toplanarak ekonomi hayatın- İ 
da muvaffak olmuş serbest meslek mensupları 
arasından 12 aday gösterirler. Adayların genel I 
kurul içinden ayrılmaları şart değildir. Aday 
listeleri ayrı ayrı genel kurulun seçimine sımu-
lur. înhilâl vukuunda genel kurulun ilk top- I 
lantısmda aynı suretle yeniden üye seçilir. 

Üyelik sıfatını alabilmek için genel kurul 
asli üye sayısının üçte birinden ve oturumda 
hazır bulunanlar sayısının yarısından fazla oy I 
almış bulunmak lâzımdır. Bu çoğunluğu sağlı- I 
yamıyanlar için seçim yenilenir. Yine çoğun
luk sağlanamazsa aynı esaslar dâhilinde yeni 
adaylar gösterilir ve salt çoğunluk esasına göre 
seçim yapılır. 

Daimî heyet üyeleri genel kurulun asli üye- | 
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MADDE 13. — Daimî Heyet üyeliğine aday 
gösterilebilmek için Ünüversiteyi veya Yüksek 
okulu bitirmiş, yabancı dil bilir, Ekonomi ala
nında nazari ve amelî faaliyet, araştırma veya 
yaymlariyle tanınmış olmak şarttır. 

C) Genel Sekreterlik 

MADDE 14. — Genel Sekreterlik bir Genel 
Sekrterle iki yardımcısından ve lüzumu kadar 
danışman, uzman, raportör, memur ve hizmetli
den müteşekkildir. 

MADDE 15. — Genel Sekreter, Bakanlar Ku
rulunun göstereceği dört aday arasından Ge
nel Kurulca gizli oyla beş yıl için seçilir. Aday
ların 13 neü maddedeki nitelikleri haiz olmaları 
şarttır. 

Genel Sekreterin seçilmiş sayılması için Ge
nel Kurul asli üye sayısının üçte birinden ve 
oturumda hazır bulunanların sayısının yarısın -
dan fazla oy almış bulunması şarttır. Bu çoğun
luk sağlanamayınca seçim yenilenir. Yine ço
ğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday 
arasında seçim tekrarlanır. Bu defa da aranan 
çoğunluk bulunmadığı takdirde aynı esaslar 
dairesinde yeni adaylar gösterilir. 

Genel Sekreter, Genel Kurulun asli üyesidir. 
Genel Sekreterlikte süresini dolduranın ye

niden seçilmesi caizdir. Genel Kurul asli üyele
rinden bir i Genel Sekreterliğe seçildiği takdir
de kendisinden boşalan yere temsil ettiği daire, 
idare, teşekkül veya müessese tarafından yeni 
bir üye seçilir. 

MADDE 16. — Genel Sekrter, Genel Kuru
lun, Daimî Heyetin ve Genel Kurul komisyonla
rının istedikleri belgeleri toplatır ve büro işle
rini gördürür, arşiv ve kitaplığı kurar ve idare 
eder. Yurt ve dünya ekonomisi olaylarını tah
lil eden çeşitli bültenler ve bu arada en az bir 
yıllık bülten yayınlar. 

MADDE 17. — Genel Sekreter yardımcıla- / 
riyle danışman, ve uzmanlar Genel Sekreterin I 
inhası üzerine Daimî Heyet ve diğer memurlar- 1 

Ta. K. 

MADDE 13. — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynendir. 

G. Genel Sekreterlik 

MADDE 14. — Hükümetin on dördüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 15. — Genel Sekreter, Bakanlar 
Kurulunun göstereceği dört aday arasında Ge
nel Kurulca gizli oyla beş yıl için seçilir. Aday
ların 13 ncü maddedeki nitelikleri haiz olmaları 
şarttır. 

Genel Sekreterin seçilmiş sayılması için 
oturumda hazır bulunanların sayısının yarısın
dan fazla oy almış bulunması şarttır. Bu ço
ğunluk sağlanamayınca seçim yenilenir. Yine 
çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday 
arasında seçim tekrarlanır. Bu defa da aranan 
çoğunluk bulunmadığı takdirde aynı esaslar 
dairesinde yeni adaylar gösterilir. 

Genel Sekreter Genel Kurulun asli üyesidir. 
Genel Sekreterlikte süresini dolduranın ye

niden seçilmesi caizdir. Genel Kurul asli üye
lerinden biri Genel Sekreterliğe seçildiği tak
dirde kendisinden boşalan yere temsil ettiği 
daire, idare, teşekkül veya müessese tarafından 
yeni bir üye seçilir. 

MADDE 16. — Hükümetin on altıncı mad
desi aynen. 

MADDE 17. — Genel Sekreter yardımcıla-
riyle danışman ve uzmanlar Genel Sekreterin 
inhası üzerine Genel Kurulun tasvibine sunul-
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sidir. Üyelikte süresini dolduranların yeniden 
seçilmeleri caizdir. 

MADDE 14. — Bakanlar Kurulunca daimî 
heyet üyeliğine aday gösterilebilmek için üni
versiteyi veya yüksek okulu bitirmiş, yabancı 
dil bilir ekonomi alanında nazari ve ameli faa
liyet, araştırma veya yayınları ile tanınmış ol
mak şarttır. 

D) Genel Sekreterlik 

MADDE 15. -— (Hükümetin on dördüncü 
maddesi aynen). 

MADDE 16. — Genel sekreter, Bakanlar Ku
rulunun göstereceği dört aday arasından daimî 
heyetçe gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla beş yıl. 
için seçilir. Bu çoğunluk sağlanamayınca seçim 
yenilenir. Yine çoğunluk sağlanamazsa en çok 
oy alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. Bu 
defa da aranan çoğunluk bulunmadığı takdirde 
aynı esaslar dairesinde yeni adaylar gösterilir. 
Adayların 14 ncü maddedeki nitelikleri haiz ol
maları şarttır. 

Genel sekreter genel kurulun asli üyesidir. 
Genel sekreterlikte süresini dolduranın ye

niden seçilmesi caizdir. Genel Kurul asli üye
lerinden biri genel sekreterliğe seçildiği takdirde 
kendisinden boşalan yere temsil ettiği daire, ida.-
re, teşekkül veya müessese tarafından yeni bir 
üye seçilir. 

MADDE 17. — (Hükümetin on altıncı mad
desi aynen) -, 

MADDE 18. — (Hükümetin on yedinci 
maddesi aynen). 
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la hizmetliler Genel Sekreter tarafından tâyin I 
olunur ve aynı suretle görevden çıkarılırlar. 

III - Genel geçerlikler 

MADDE 18. — Genel Kurul yılda iki defa | 
toplanır. Başbakan her zaman Genel Kurula 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ekonomi Ge
nel Meclîsi Başkanı da Daimî Heyetin alacağı 
karar üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplan-
tıya çağırmaya yetkilidir. 

MADDE 19. — Genel Kurulun her dönemi
nin birinci toplantısının ilk oturumunu Başba-
kan veya tevkil edeceği Bakan açar. 

Toplantıların ilk oturumunun açılabilmesi 
için Genel Kurulun asli üye sayısının en az üçte 
ikisinin hazır bulunması şarttır. 

MADDE 20. — Her dönemin birinci toplan
tısının ilk oturumunda dönem süresi için Genel I 
Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üçte iki 
çoğunlukla bir Ekonomi Genel Meclisi Başkanı 
seçilir. Başkanla birlikte Başkanlık Divanını 
teşkil etmek üzere her toplantı yılı için yine 
üyeler arasından ayrıca iki Başkanvekiîi ve 
dört Kâtip seçilir. 

Başkan Ekonomi Genel Meclisinin yürütme 
ve temsil uzvudur. Genel Kurulun ve komis
yonlarının çalışmalarını düzenler. 

MADDE 21. — Hükümetçe gündeme alın-
ması istenen işlerin incelenmesine Genel Kuru
lun ilk toplantısında başlanır. 

MADDE 22. — Genel Kurul her toplantının i 
başlangıcında görevleri toplantı sonuna kadar J 
sürmek ve açık oyla seçilmek üzere Çalışma ko- i 
misyonunun çeşitlerine göre kendi üyeleri arasın
dan gerekli sayıda uzmanlardan müteşekkil ko- | 
misyonlar kurar. j 

MADDE 23. — Genel Kurul ara verme sıra-
smda komisyonlardan birinin veya bir kaçının < 
belli işleri sonuçlandırmak üzere toplantılarına 
devamlarını kararlaştırabilir. j 

( S. Sayısı 

mak üzere Daimî Heyet ve diğer memurlarla hiz
metliler Genel Sekreter tarafından tâyin olunur 
ve aynı suretle görevden çıkarılırlar. 

/ / / . Genel hükümler 

MADDE 18. — Hükümetin on sekizinci 
maddesi aynen. 

MADDE 19. — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi aynen. 

MADDE 20.;— Her dönemin birinci toplan
tısının ilk oturumunda dönem süresi için Ge-
nef Kurul üyeleri arasında gizli oyla ve üçte 
iki çoğunlukla bir Ekonomi Genel Meclisi Baş
kanı seçilir. Bajşkanla birlikte Başkanlık Diva
nını teşkil etmçk üzere her toplantı yılı için 
yine üyeler arasından ayrıca iki Başkanvekiîi 
ve dört kâtip seçilir. 

Başkan Ekortomi Genel Meclisinin yürütme 
ve temsil uzvudur. Genel Kurulun ve komisyon
larının çalışmalarını düzenler. 

MADDE 21. i— Hükümetin yirmi birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 22. — Genel Kurul her toplantının 
başlangıcında görevleri toplantı sonuna kadar 
sürmek üzere çahşma konusunun çeşitlerine 
göre kendi üyeleri arasından gerekli sayıda 
uzmanlardan müteşekkil komisyonlar kurar. 

MADDE 23. — Hük'ümetin yirmi üçüncü 
maddesi aynen. 
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III - Genel geçerlikler 

MADDE 19. — (Hükümetin 
maddesi aynen). 

on sekizinci 

MADDE 20. — Genel kurul her döneminin 
birinci toplantısının ilk oturumunu Başbakan 
veya tevkil edeceği Bakan &^ar. 

Toplantıların ilk oturumunun, açılabilmesi 
için, genel kurulun asli üye sayısının yarıdan 
fazlasının hazır bulunması şarttır.. 

MADDE 21. — Her dönemin birinci toplan
tısının ilk oturumunda uaşkanlık divanını teş
kil etmek üzere genel kurulca bir toplantı süresi 
için üyeler arasından açık oyla iki başkan vekili 
ve dört kâtip seçilir. 

MADDE 22. — Hükümetçe gündeme alınması 
istenen işlerin de incelenmesine Genel Kurulun 
ilk toplantısında başlanır. 

MADDE 23. 
maddesi aynen). 

(Hükümetin yirmi ikinci 

MADDE 24. — Genel Kurul ara verme sıra
sında Komisyonlardan birinin veya bir kaçının 
belli işleri sonuçlandırmak üzere toplantılarına 
devamlarını kararlaştırabilir. Bu komisyonca 
hazırlanacak rapor genel kurulun fertesi toplan
tısında gündeme alınır. 
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MADDE 24. — Genel Kurul, bu kanunun 
yayımından sonra kurulacak yurt ekonomisi ile 
ilgili Bakanlık, idare, teşekkül, müessese ve 
derneklerin asli üye göndermelerini kararlaştı -
rabilecegi gibi bu üyelerin sayısını ve görevli 
üyelerden maadasının seçilme şekillerini de ta
yin eder. 

MADDE 25. — Genel Kurul, toplantı konu
larından biri ile ilgili ve bu kanunla temsil et-
tirlmemiş serbest meslek teşekküllerini üye gön
dermeye davet edebilir. Bu şekilde Kurula ka
tılan geçici üyeler, incelenmesine katılmaya da
vet edildikleri konu karara bağlanmcaya ka
dar asli üye sıfat ve haklariyle vazife görürler. 

MADDE 26. — Genel Kurul, Daimî Heyet ve 
Genel Kurul komisyonları bütün Devlet daire
leri ve her türlü teşekkül ve müesseselerle doğ
rudan dcğruya yazışabilirler. 

MADDE 27. — Ekonomi Genel Meclisi Baş
kanı aynı zamanda daimî heyetin de başkanı
dır. Genel Kurulun ara verme sırasında lüzum 
gördükçe Daimî Heyetin çalışmalarına katıla
bilir. 

Daimî Heyet Ekonomi Genel Meclisi Başka
nının bulunmadığı zamanlarda kendisine baş
kanlık etmek üzere üyeleri arasından gizli 
oyla ve salt çoğunlukla bir başkanvekili seçer. 

MADDE 28. — Ekonomi Genel Meclisi Baş
kanı veya Daimî Heyet Başkanvekili çeşitli iş
leri uzmanlıklarına göre Daimî Heyet üyelerine 
dağıtır. Heyetin çalışmasını düzenler ve üye
ler tarafından sonuçlandırılan işleri heyette 
görüşülüp karara bağlandıktan sonra Genel 
Kurula sunar. 

MADDE 29. — Genel Kurulun, ikinci mad
dede yazılı konular üzerinde aldığı kararlar ve 
verdiği mütalâalar istişaridir. 

MADDE 30. — Daimî Heyet Üyeliğine ve
ya Genel Sekreterliğe seçilenlerden çeşitli tea
dül kanunlarına tâbi daire, müessese, kurum 
ve bankalarda memur bulunanlar için mensup 
bulunduklar] yerin muvafakati aranmaz. 

Ta. K. 

MADDE 24. - - Hükümetin yirmi dördüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 25. —• Hükümetin yirmi beşinci 
maddesi avnen. 

MADDE 26. — Hükümetin yirmi altmc! 
maddesi aynen. 

MADDE 27. — Hükümetin yirmi yedinci 
maddesi aynen. 

MADDE 28. 
maddesi aynen. 

Hükümetin yirmi sekizinci 

MADDE 29. — Genel Kurulun, 2 nci mad
desi yazılı konular üzerinde aldığı kararlar ve 
verdiği mütalâalar istişaridir. Genel Kurulun 
kanım tasarıları hakkındaki mütalâaları gerek
çeleriyle birlikte Hükümetçe Büyük Millet Mec
lisine sunulur. 

MADDE 30. 
desi aynen. 

- Hükümetin otuzuncu mad-
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MADDE 25. — (Hükümetin yirmi dördüncü 
maddesi avnen). 

MADDE 26. — (Hükümetin yirmi beşinci 
maddesi aynen). 

MADDE 27. — (Hükümetin yirmi altıncı 
maddesi aynen). 

MADDE 28. — Ekonomi Genel Meclisi Baş
kanı daimî heyete başkanlık edemiyeceği zaman
larda kendi adına iş görmek üzere bu heyet üye
lerinden bîrini vekil tâyin eder. 

MADDE 29. — (Hükümetin yirmi sekizinci 
maddesi aynen). 

MADDE 30. — (Hükümetin yirmi dokuzuncu 
maddesi aynen). 

MADDE 31. — (Hükümetin otuzuncu mad
desi aynen). 
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MADDE 31. — Süresini tamamlıyan Daimî 
Heyet üyeleri ile Genel Sekreterden Devlet me
murluklarından naklen gelmiş bulunanlar Eko
nomi Genel Meclisi ile ilişiklerinin kesildiği 
andan itibaren evvelce mensup oldukları daire
lerden kadro dışı kalmış telâkki olunurlar ve 
haklarında memurin kanununun 85 nci ve 2658 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi geçerlikleri uy
gulanır. 

MADDE 32. — Genel Kurul, Daimî Heyet 
ve Genel Kurul Komisyonları incelemekte ol
dukları muayyen konular hakkındaki düşünce
lerini öğrenmek üzere toplantılarına yerli ve 
yabancı uzman davet edebilecekleri gibi kendi 
kadrolarmdaki uzmanlarına yaptırılması müm
kün olmıyan hallerde bunları bu konuların in
celenmesiyle de geçici olarak görevlendirebi
lirler. 

IV. Malî Geçerlikler 

MADDE 33. — Ekonomi Genel Meclisinin 
yıllık bütçe projesi ve maaşlı memurlarla çeşit
li hizmetliler ve ihtisas mevkii kadroları Genel 
Sekreter tarafından tanzim ve Daimî Heyetçe 
tasvip edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
tasdikma arzolunur. 

Ekonomi Genel Meclisi bütçesinin gelirleri
ni meclisin bilûmum giderleri için Başbakanlık 
bütçesine konularak Genel Meclise verilecek ö-
denek teşkil eder. 

Genel Meclis bütçesinin ita âmiri Genel Sek
reterdir. . 

MADDE 34. —- Ekonomi Genel Meclisinin 
bütün sarfiyat ve muamelâtı 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye ve 2490 sayılı artırma, eksiltme 
ve ihale Kanunlariyle ek ve tadillerine ve Sa-
yıştaym vize ve murakabesine tâbi dağildir. 

Ekonomi Genel Meclisi masraflarının kesin-
hesabı ile sene içinde yapılan işler hakkında iza
hatı muhtevi bir rapor Genel Sekreter tarafından 
hazırlanıp Daimî Heyetin tasdikmdan geçtikten 
sonra her Bütçe yılı sonundan itibaren en çok 

Ta. K. 

MADDlp 31. — Hükümetin otuz birinci mad
desi aynen, 

MADDE 32. — Hükümetin otuz ikinci mad
desi aynen. 

IV. Malî hükümler 

MADDE 33. - Ekonomi Genel Meclisinin 
yıllık bütçesi hakkında Genel Muhasebe Kanunu
nun 127 ve 128 nci maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

Ekonomi; Genel Meclisine verilecek ödenek 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinde gösterilir. 

Genel Meclis Bütçesinin ita âmiri Genel Sek
reterdir. 

MADDE 34. — Ekonomi Genel Meclisinin 
bütün sarfiyat ve muamelâtı 1050 sayılı Muha
sebe! Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale kanunlariyle ek ve tadillerine ve Sayış-
taym vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Ekonomi Genel Meclisi masraflarının kesin-
hesabı ile sene içinde yapılan işler hakkında 
izahatı muhtevi bir rapor Genel Sekreter tara
fından hazırlanıp Daimî Heyetin tasdikmdan 
geçtikten sonra her bütçe yılı sonundan en egç 
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MADDE 32. — Süresini tamamlıyan daimî 
heyet üyeleri ile genel sekreterden Devlet me
murluklarından naklen gelmiş bulunanlar Eko
nomi Genel Meclisi ile ilişiklerinin kesildiği anr 
dan itibaren evvelce mensup oldukları daireler
den kadro dışı kalmış telâkki olunurlar ve hak
larında Memurin Kanununun 85 nci, 2658 sayılı 
Kanunun 1 nci, 25,56 sayılı Kanunun 71 nci ve 
4936 sayılı Kanunun 76 nci maddeleri geçerlik
leri uygulanır. 

MADDE 33. — (Hükümetin otuz ikinci 
maddesi aynen). 

IV - Malî Geçerlikler I 

MADDE 34. — Ekonomi Genel Meclisinin 
yıllık bütçe projesi ve maaşlı memurlarla çeşitli 
hizmetliler ve ihtisas mevkii kadroları ücret ve I 
maaş miktarları daimî heyetçe hazırlanıp genel 
kurulun tetkik ve tasvibinden geçirildikten sonra I 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Ekonomi Genel Meclisi bütçesinin gelirlerini I 
Meclisin bilûmum giderleri için Başbakanlık 
Bütçesine konularak Genel Meclise verilecek öde- I 
nek teşkil eder. Yüz liradan fazla olan masraf- 1 
larm daimî heyetten ayrılacak üç kişilik bir ko- I 
misyonun kararma dayanması şarttır. I 

Genel meclis bütçesinin ita âmiri genel sek
reterdir. 

MADDE 35. — Ekonomi Genel Meclisinin 
bütün sarfiyat ve muamelâtı 1050 sayılı Müha-
sdbei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanunlariyle ek ve tadillerine ve 
Sayıştaym vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Ekonomi Genel Meclisi masraflarının kesin-
hesabı ile sene içinde yapılan işler hakkında 
izahatı muhtevi bir rapor ıgenel sekreter tara
fından hazırlanıp daimî heyetin tasdikmdan 
geçtikten sonre her bütçe yılı sonundan itiba- | 
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3 ay içinde Başbakanlığa verilir. Bu kesinhesap 
ve rapor Bakanlar Kurulunca tasdik olunduktan 
sonra Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Kesinhesabın Bakanlar Kurulunca kabulü 
kararı Genel Sekreterle ilgili memurların o yıl 
için ibrasını taaammun eder. 

MADDE 35. — Daimî Heyet üyeliğine veya 
Genel Sekreterliğe serbest meslekten seçilenlerin 
aylıkları hiç bir hadle bağlı olmaksızın Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunur. 

MADDE 36. — Ekonomi Genel Meclisinin 
memurları 3656 sayılı Kanun hükümlerine tabi
dirler. 

Memur iken Daimî Heyet üyeliğine veya Ge
nel Sekreterliğe seçilenler adı geçen kanunun 6 
ncı maddesi uyarınca birinci dereceye kadar ay
lık alabilirler ve her türlü memur haklarından 
faydalanırlar. 

Genel Sekreterlik danışman ve uzmanları 
hakkında sayıları on ikiyi geçmemek ve kadrola
rı dâhilinde olmak üzere 2 nci fıkra geçerlikleri 
uygulanır. 

MADDE 37. — Ekonomi Genel Meclisinin 4 
ncü maddede gösterilen üyelerine birleşim gün
leri sayısı gözönünde tutularak her toplantı sü
resi için Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunacak miktarda huzur hakkı verilir. 

MADDE 38. — Genel Kurul toplantılarına 
Başkent dışından gelecek memur veya hizmetli 
olmıyan üyelere birinci derece memurlara Genel 
Harcırah hükümlerine göre verilen yol masrafı ve 
yol müddetince seyahat gündeliği, çeşitli teadül 
kanunlarına tâbi daire, müessese, kurum ve ban
kalarda görevli olanlara ise genel hükümlere gö
re yol masrafı ve yol müddetince seyahat günde
liği verilir. 

Genel Kurulun ara verme sırasında 27 nci 
madde gereğince Daimî Heyet çalışmalarına ka
tılmak üzer Başkent dışından gelecek Ekonomi 
Genel Meclisi Başkanına bu seyahatleri için 1 nci 
fıkra gereğince yol masrafı, yol müddetince se
yahat gündeliği ve oturma gündeliği verilir. 

Ta-l K, 

üç ay içinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulur. 

MADDE 35. — Daimî Heyet üyeliğine veya 
Genel Sekreterliğe serbest meslekten seçilenlerin 
aylıkları hiç bir hadle bağlı olmaksızın Genel 
Kurulca tâyin olunur. 

MADDE 36. — Ekonomi Genel Meclisinin 
memurları 3656 sayılı Kanun hükümlerine tabi
dirler. 

Memur iken Daimî Heyet üyeliğine veya Ge
nel Sekreterliğe seçilenler adı geçen kanunun al
tıncı maddesi uyarınca birinci dereceye kadar 
aylık alabilirler ve her türlü memur hakların
dan faydalanırlar. 

Genel Sekreterlik, danışman ve uzmanları 
hakkında sayıları 12 yi geçmemek ve kadroları 
dâhilinde olmak üzere 2 nci fıkra hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 37. — Hükümetin otuz yedinci 
maddesi aynen. 

MADDE 38. — Hükümetin otuz sekizinci 
maddesi aynen. 
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ren en çok 3 ay içinde Başbakanlığa verilir. 
Bu ıkesinhesap ve rapor Bakanlar Kurulunca 
tasdik olunduktan sonra Büyük Millet Meclisi
ne sunulur. Kesinhesaplarm !bir örneği de ge
nel kurula gönderilir. 

K«sinhesabm Bakanlar Kurulunca kabulü 
kararı genel sekreterle ilgili memurların o yıl 
için ibrasını tazammum eder. 

MADDE 36. — (Hükümetin otuz altıncı 
ma'ddesi aynen). 

MADDE 37. — Ekonomi Genel Meclisi üye
lerine (Görevli ve akademik üyelerle daimî he
yet üyeleri dâhil) birleşim günleri sayısı göz 
önünde,tutularak her toplantı süresi için Mali
ye ve Ekonomi Bakanlıklarının müşterek tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin oluna-
calk huzur hakkı verilir. 

• 
MADDE 38. — Genel kurul toplantılarına 

başkent dışından gelecek üyelere (Memur ve 
hizmetlilerin müktesep haklarına bakılmaksı
zın) birinci derece memurlara genel harcırah 
bükümlerine göre verilen yol masrafı ve yol 
«lüddetince seyahat gündeliği verilir. 

Genel kurulun ara verme sırasında daimî 
heyet çalışmalarına katılmak üzere Başkent dı
şından gelecek Ekonomi Genel Meclisi Başka
nına bu seyahatleri için 1 nci fıkra gereğince 
yol masrafı, yol müddetince seyahat gündeliği 
ve oturma gündeliği verilir. 
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MADDE 39. — 25 nci madde gereğince Ge
nel Kurul tarafından toplantılara çağırılan geçi
ci üyeler hakkında da 37 ve 38 nci maddeler ge
çerlikleri uygulanır. 

MADDE 40. — 23 ncü madde gereğince ara 
verme sırasında görev alan komisyon üyelerine, 
bu hizmetlerinden dolayı 37 nci madde uyarınca 
ayrı bir huzur hakkı verilir. 

MADDE 41. —J2 nci maddeye göre görevlen
dirilenlere verilecek ücretin miktarını ve görev 
şartlarını Daimî Heyet tâyin eder. 

GEÇÎCt MADDE — Ekonomi Geneel Mecli
sinin Geenel Kurulu ilk toplantıya Başbakan ta
rafından çağırılır. Bu toplantının birinci birle
şiminin gündemi Başbakanlıkça yapılır. 

V. Yürürlük geçerlikleri 

MADDE 42. — Genel Kurul, Ekonomi Genel 
Meclisi Başkanı, Daimî Heyet ve Genel Sekrete
rin yetki, görev ve karşılıklı münasebetleri, bu 
kanunun uygulanmasma ait diğer hususlar bir 
tüzükle belirtilir. 

MADDE 43. — Bu kanun 1.1.1949 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 44. 
lu yürütür. 
Başbakan 
H. Baka 

— Bu Kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Millî Savunma Bakanı 

Münir Birsel 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Şemsettin Sirer 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. E. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Çoşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Ş. Adalan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

Ta. K. 

MADDE 39. — 25 nci madde gereğince Ge
nel Kurul tarafından toplantılara çağrılan ge
çici üyeler hakkında da 37 ve 38 nci maddeler 
uygulanır. 

MADDE 40. — Hükümetin kırkıncı madde
si aynen. 

MADDE 4İ. — Hükümetin kırk birinci mad
desi aynen. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen. 

V. Yürürlük hükümleri 

MADDE 42. — Hükümetin kırk ikinci mad
desi aynen. 

MADDE 43. — Hükümetin kırk üçüncü mad
desi aynen. 

MADDE 44. — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 
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MADDE 39. — 26 nci madde gereğince ge
nel kurul tarafından toplantılara çağrılan ge
çici üyeler hakkında da 37 ve 38 nci maddeler 
geçerlikleri uygulanır. 

MADDE 40. — 24 ncü madde gereğince ara 
verme sırasında görev alan komisyon üyeleri
ne, ıbu hizmetlerinden dolayı 37 nci madde uya
rınca ayn bir huzur hakkı verilir. 

MADDE 41. — 33 ncü maddeye göre görev
lendirilenlere verilecek ücretin miktarını ve gö
rev şartlarını daimî heyet tâyin eder. 

GEÇÎCÎ MADDE — (Hükümetin geçici mad
desi aynen). 

V. - Yürürlük geçerlikleri 

MADDE 42. — (Hükümetin kırk İkinci j 
maddesi aynen). i 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — (Hükümetin kırk dördüncü 
maddesi aynen). 
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Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. U. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/353 
Karar No. 16 

14 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 18 . V . 1948 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan «Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısn» 
nm komisyonumuza havalesi üzerine evvelce, es
ki Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said Bar-
las'm ve daha sonra da yeni Bakan Vedat Dic
leli'nin iştirakiyle komisyonumuzda görüşülüp 
incelendi. 

Hasan Saka Hükümeti zamanında, o zama
nın şartlarına göre hazırlandığı anlaşılan bu 
tasarı ilgili komisyonlarda incelenirken Şem
settin Günaltay Hükümeti iktidara gelmiştir. 

Yeni Hükümetin bütün Devlet iş ve faaliyet
lerini içine alan bir «Devlet plânı» hazırlamak 
kararı karşısında, bu konunun da evvelâ Dev
let plânının şümulü içinde mütalâa edilmesi ta
biî görülmüştür. 

Ancak bu vuzuhtan sıonradır ki, kurulması 
düşünülen «Ekonomi Genel Meclisi» nin vazi
fesi, hukuki bünyesi, kuruluşu ve teşkilâtı gö
rüşülecek bir olgunluğa erişebilecektir. 

Halen Devlet plânı üzerinde çalışılmakta 
ise de henüz neticelere varılmamış olduğundan, 
bu umumi plânin esaslarına ve hedeflerine gö
re, «Ekonomi Genel Meclisi» nin mevkiini ve 

fonksiyonunu tâyin etmek de mümkün olamamış
tı r. 

Bu itibarla, «Ekonomi Genel Meclisi Kanu
nu tasarısı» nm da «Devlet plânı» nm aydınlığı 
altında yeniden gözden geçirildikten sonra Bü
yük. Meclise sevkedilmesini yerinde gören ko
misyonumuz, esas fikri kabul etmiş ve ikmal 
edilmek üzeree tasarının reddine karar vermiş
tir. 

Gereken işlem yapılmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ekonomi Ko. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Bursa 

A. M. Erhan 
Gazianteb 
B. Kaleli 

Malatya 
.1. Taşangü 

Ordu 
M. Furtun 

Baş Sözcü 
Ankara 

H. 0. Bekata A 
Denizli 

(\ Ç algime r 
izmir 

B- N. Anman 
İmzada bulunamadı 

Muş 
// . Dayı 

İmzada 
Trabzon 

M. Yarımbıyık 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
.Balıkesir 

... Ağabey oğlu 
Elâzığ 

M. Arpacı 
Kayseri 

Ö. Taşçtoğlu 

Niğde 
P. Ecer 
bulunamadı 

Zonguldak 
N. Kromvr 

\>m<ı 
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S. Sayısı: 188 
Atatürk Anıt - Kabir İnşasına dair olan 4677 sayılı Kanuna ek Ka 

nun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1 /689) 

T. 0. 
Başbakanlık 1 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1395 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 4677 sayılı Kanuna ek olarak Bayındırlık Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Oünaltdy 

Atatürk Anıt - Kabir inşaatı yeni ödeneği hakkında gerekçe 

Atatürk Anıt - Kabiri inşaatı: 22 . I I . 1944 gün ve 4677 sayılı Kanunla verilen 10 milyon li
ralık gelecek yıllara geçici taahhütlere girişme yetkisine dayanılarak (9 751 240) liralık keşif 
bedeli üzerinden eksiltmeye çıkarılmış ve 21, 66 tenzilâtla değişik fiyat esası üzerinden 31.XII.1949 
gününde bitirilmek üzere 29 . IX . 1945 gününde sözleşmesi bağıtlanarak işe başlanmıştır. 

Asırlara intikal edecek olan bu âbidenin projeleri som kârgir olması esasına göre hazırlanmış 
iken yapılan sondajlar neticesinde çok ağır olan bu kitle için temel zemini yeter derecede müsait 
bulunmayışı statik hesapların tanziminde son zamanlarda memleketimizde sık sık vukua gelen zel
zele tesirlerinin daha ehemmiyetli bir surette nazarı itibare alınmasını icap ettirmiştir. Teknik 
Üniversite profesörlerinin de iştirak ettiği bir komiyon tarafından yapılan incelemeler sonunda kit
lenin hafifletilmesi ve daha bağlantılı olabilmesi için son kârgir sistemi yerine betonarme iskelet ve 
içi dışı taştan olan bir sisteme göre inşa edilmesine karar verilmişti. Gerek bu sistem değişikliği 
ve gerek mukavelenin yapılması sırasında fiyatların düşmeye doğru gösterdiği temayül dolayısiyle 
diğer büyük işler gibi bunun da mütehavvil fiyat esası üzerinden ihale edilmiş isede bu müddet zar
fında fiyatlarda tahmin hilâfına yükselmeler oluşu diğer taraftan yeniden bir kısım arazinin daha 
istimlâkine zaruret hâsıl olması ve ayrıca 642 bin metre karelik tutan Anıt - Kabir sahasının anıt 

inşaatına muvazi olarak muntazam bir park haline getirilmesi icap ettiğinden yukarda yazılı hu-
susat nazarı itibare alınarak yapılan takribi hesap neticesine göre bu yapının bütün teferruatı ile 
ikmali için daha (14) milyon liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Mozole, müştemilât, aile, park kısımlarından müteşekkil olan Anıt - Kabir'in bu günkü inşa 
durumu şu şekildedir: 

1. Mozolde temel kısmı tamamen ikmâl edilmiştir. Ara katı yıl sonuna kadar ikmâl edilecek
tir. 

2. Müştemilâttan asker, ara kat ve idare binaları çatıya müze kabul kısımları birinci kata 
kadar olan kaba işleri yıl sonuna kadar ikmal edilecektir. 

3. Aile ve giriş kuleleri kaba inşaatı tamamen ikmâl edilecektir. -w.--^[^^i 
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Bundan sonra yapılacak işler : 
1. 65.000 metre karelik sahanın kamulaştırılması» 
2. Mozolede: 
Ara kattan yukarı kısmının inşası, 
3. Müştemilât binalarının kaba kısımlarının ikmali, 
4. Yukarda ^yazılı binaların her türlü kaplama, doğrama, tesisat ve tezyini işleri ile mefruşatı, 
5. Parkın toprak işleri, ihata duvarları, yolların ağaçlandırılması ve her nevi tesisatın ikmali. 
1949 yılı sonunda müddeti tamamlanan 4677 sayılı Kanunla alman yetki 10 milyon ve senelik 

tediye miktarı 2,5 milyon ilra olduğuna göre teklif edilen tasarı ile yetld miktarı 24 milyon liraya 
ve işin kısa bir zamanda tamamlanması için yıllık ödeme miktarı da 4 milyon liraya çıkarılmak
tadır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 4 . II . 1950 

Esas No. 1/689 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Anıt ve Kabir inşasına dair 4677 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve gerekçesinin sunul
duğu hakkındaki Başbakanlığın 1 . I I . 1950 
gün ve 71/1395 sayılı yazısı ve buna ilişik ev
rak Yüksek Makamı nızca komisyonumuza havale 
Duyurulduğundan Bayındırlık Bakanı ve Müs
teşarı ile Bakanlığın alâkalı memurları ve Ma
liye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde 
komisyonumuzca okundu ve konuşuldu. 

4677-sayılı Kanunla verilmiş olan 10 milyon 
liralık gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisi
nin müddeti dolduğu gibi bu para da hemen 
tamamen sarfedilmiş ve Anıt - Kabir âbidesi 
ve müştemilâtının projesi mucibince inşasının 
ikmali için daha 14 milyon lira ilâvesiyle bu 
yetkinin 24 milyon liraya çıkarılması istendiği 
anlaşılmıştır. 

Gerek gerekçenin tetkikından ve gerek bu 
hususta verilen uzun izahlardan projede tadi
lât icrası bahasına da olsa bu miktardan, mühim 
bir tasarruf temin edilemiyeceği ve kanun tek
lifinin, kısmen fiyat yükselmesinden ve kısmen 
do böyle bir âbide için bilâhara memleketimiz
de tevali eden depremlerin nazarı dikkate alın

ması suretiylo temelde ve diğer kısımlarda ya
pılan esaslı tahkimlerden ileri geldiği anlaşıl
mış ve bu para ile inşaatın tamamen ikmali ve 
üç sene sonunda âbidenin küşadı mümkün ola
bileceği Bayındırlık Bakanı tarafından yapılan 
hesaplara müsteniden beyan ve teyit edilmiştir. 

Bu izahat Komisyonumuzca tatminkâr görü
lerek tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna tevdi buyrulmak rica-
siyle Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sözcü 
Trabzon İsparta 
S. Vay K. Aydar 

Kâtip 
Konya Burdur 
R. Bre! A. A. Çinar 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
F. Kalfagü M. Arpam K. Zeytinoğlu 

Kocaeli Samsun 
A. F. Abasıyanık Y. Kalgay 

Sivas Tunceli 
/ / . Iştk M. Tan 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/689 

Karar No. 67 

16 .II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair 4677 
sayılı Kanuna ek olarak Bayındırlık Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 1 . I I . 1950 ta
rihli ve 71/1395 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Bayındırlık Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı; 22 . XI . 1944 tarihli ve 4677 sa
yılı Kanunla verilmiş olan on milyon liralık 
gelecek yıllara geçici yüklenmeere girişme yet
kisinin 24 milyon liraya ve yıllık ödeme mikta
rının da (2,5) milyon liradan dört milyon lira
ya çıkarılmasını derpiş etmekte ve faizleriyle 
birlikte 14 milyon lirayı geçmemek üzere yeni
den bono çıkarmaya Maliye Bakanının yetkili 
olacağı hükmünü taşımaktadır. 

Anıt - Kabrin inşaatının tamamlanması için 
lüzum görülen ödenek unsuru ile bunun iltil-
zam ettiği zaman unsurunun izahı tam olarak 
yapılabilmek maksadiyle bu işin geçirdiği saf
haların hatırlanmasında fayda mülâhaz edilmiş
tir. 

I - Müddet ve zaman unsuru: 
Müddet ve zaman yönünden konuyu iki saf

hada mütalâa etmek mümkündür. 
1. Birinci safha, Aziz ve Büyük Atatürk 'ün 

ölümünü takip eden günden (10 . XI . 1938) 
başlıyarak 1 . VI . 1944 tarihine kadar olan 
müddeti içine almaktadır. 

Bilindiği gibi yeni Türkiye'nin kurucusu 
Atatürk, maddi varlıktan ayrılarak ebediyete 
intikal ettikten sonra, bu Büyük Adamın eser
lerini gelecek nesillere ve ebediyete mal edecek 
vo Türk kalbinin Atasına bağlılığını bütün kud
ret ve azametiyle ifade eyliyecek bir âbide ya
pılması, Türk Milletinin düşüncelerinin en ba
şında gelmekte idi. Nasıl ki Hükümet de hemen ça
lışmalarına başlamıştır. 

Birinci sayfayı ihtiva 0den müddet zarfında
ki bu çalışmalar, mevzuları ve tarihleri itiba

riyle rapora bağlı r olarak sunulan kronolojik 
bir cetvelde ayrıca gösterilmiştir. 

Cetveli izah yönünden şu bilgileri vermekte 
fayda görülmüştür. 

a) 6 . X I I . 1938 tarihinde kurulan birinci 
komisyonunun hazırladığı 2 1 . X I I . 1938 tarihli 
rapor üzerine, Anıtın Panteon değil yalnız Ata'-
ya mahsus bir kabir olması ve bunun Rasatte-
pe mevkiinde inşası neticesine varılmıştır. Bu 
karar 1939 yılı Haziran ayma tesadüf etmek
tedir. (7 . V I I . 1939) 

b) Birinci istimlâk plânı hazırlanmış, 
2 . X I I . 1939 tarihinde yeni bir komisyon teşkil' 
edilmiş, Komisyon Anıtın kurulacağı yerin to-
pografik haritası, zemin sondajı, proje müsaba
kası şartnamesi hazırlıkları ve anıtın kurulaca
ğı arazinin istimlâk işleriyle meşgul olmuş ve 
sahanın tevsii için yeni bir istimlâk plânı 
yapmıştır. 

c) İkinci komisyonun bütün bu tetkikleri 
ve hazırlıkları 1941 yılı başlarına kadar devam 
etmiş, 1 . I I I . 1941 tarihinde proje müsabakası 
ilân edilmiştir. 

Proje müsabakasına giren mimarlar proje
lerini bir sene sonra yani 2 . I I I . 1942 tarihinde 
vermişlerdir. Projeler üzerine tetkikat yapan 
jüri heyeti kararı 7 . V . 1942 tarihinde Hükü
metçe kabul edilmiştir. 

Ancak, jüri kararında, bâzı değişiklikler 
tavsiye edilmiş olduğundan bu değişklkler bi
rinci mükâfatı kazanan proje mimarlarına yaptı
rılacak muaddel proje ancak 18 . X I . 1943 ta
rihinde katiyet kesbetmiştir. 

d) Hulâsa, birinci ve ikinci komisyonlarca 
lüzumlu ve zaruri hazırlıklar ve tetkiklerle 
projelerin meydana gelmesi için beş sene ka
dar bir zaman geçmiş bulunmakta ve inşa işi
ne başlamanın mebdei olarak 1944 Malî yılı 
başını ele almak icabetmektedir. 

ödenek ve harcamalar konusu aşağıda tet
kik edildiği zaman görüleceği üzere bütün bu 
süre içinde harcanan para bir milyon küsur li-
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radır. 

2. ikinci safha 18 . X I . 1943 den 1950 yı
lma kadar uzamaktadır. Altı yıllık bu müd
det zarfında, yine kronolojik cetvele göre, be
lirtilmesi icabeden noktaları aşağıda arzolun-
muştur. 

a) Projenin tatbiki işleri 1944 malî yılında, 
I . VI . 1944 tarihinde, Bayındırlık Bütçesine 
konmuş olan bir milyon liralık ödenek ile bu Ba
kanlığa verilmiştir. 

h) 4 . VII . 1944 tarihinde mimarlarla mu
kavele aktedilmiş ve 9 . X . 1944 de de tesviye 

've hazırlık işlerinin mukavelesi yapılmak sure
tiyle fiilen işe başlanmıştır. 

e) 4 . XII . 1944 tarihinde, 4677 sayılı Ka
nun yürürlüğe girmiş ve Bakanlığa on milyon 
liralık yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. 

d) (c) bendinde sözü edilen 4 . XII . 1944 
tarihinden 12 . II . 1946 tarihine kadar esas in
şaat işlerinin hızla yürümesine tekaddüm eden 
bâzı yeni ve esaslı tetkiklere lüzum hissedil
miştir. Şöyle ki; 

Evvela Bayındırlık Bakanlığı zemini en yeni 
ve memleketimizde daha henüz tatbik edilmemiş 
olan temel mihaniki usulleriyle tatbika giriş
miştir. Bu tetkik 21 . V . 1945 tarihine kadar de
vam etmiştir. Esas inşaatın ihale mukavelesi de 
29 . IX . 1945 te yapılmıştır. 

Saniyen, 1944 tarihli özel kanununa göre 
Ankara şehri tehlikeli zelzele bölgesine dâhil ol
mamakla beraber mevzuun ehemmiyeti dolayı-
siyle, bu noktanın da her ihtimale karşı ve âza
mi ihtiyat mülâhazasiyle, incelenmesi lüzumlu 
görülmüş, teknik üniversitenin salahiyetli profe
sörlerinin de iştirak ettiği bir mütehassıs heyet 
teşkil olunmuştur. Bu heyet Anıtın zelzele tesir
lerine dahi mukavemet edecek şekilde betonar
me iskelet olarak yapılması neticesine varmış
tır. (Rapor tarihi 12 . II . 1946) dır. Bunun üze
rine projeler değiştirilmiş ve inşaat ancak bu 
esaslara göre devam etmiştir. 

e) Şu hallere göre 18 . XI . 1943 den 12. 
II . 1946 ya kadar geçen iki sene ve üç aylık 
müddeti, daha çok bir taraftan ödenek veril
mesi gibi mevzuata taallûk eden işler ve diğer 
taraftan şakuli ve ufki mukavemet bakımların
dan esaslı teknik tetkiklerin yapılması belet-
miştir, dense yeridir. Bu arada İnşaat Kanununa 
taallûk etmek üzere yapılan işler, temel etüdle-
ri neticesinin alınmasına ihtiyaç göstermiyen 

tâli kısımların inşası, toprak tesviyesi ve 
malzeme ihzaratı gibi hususlara inhisar etmekte 
ve bu müddet içinde yapılan sarfiyat ise bir bu
çuk milyon lirayı bulmaktadır. 

f) Hulâsa asıl inşaata hızla devam imkânı
nın ancak 1946 yılı başlarında husul bulduğunu 
kabul etmek doğru olur. 

Yüksek huzurunuzda bulunan tasarı tasvip 
buyrulduğu takdirde inşaatın 1952 yılı sonlarında 
bitirileceği umulmaktadır. Bu izahlardan anla
şılacağı gibi zamanın yarısını hazırlıklar, bir 
kısmı istimlâk işleri, ilk tetkikler, proje müsaba
kası şartnamelerin ihzarı, projelerin yapılması 
için bırakılan müddet, projelerin jürice tetkiki 
jüri tavsiyeleri veçhile tadilâtın yaptırılması, bu 
tadilâtın yaptırılması, bu tadilâta göre jürinin 
tetkıkları ve buna karar verilmesi, mimarların 
inşaat ile alâkalarını tesbit eden mukavelelerin 
yapılması, ödenek mevzuatının kabulü, hazırlık 
inşaatının ihalesinin yapılması, 150 bin tonluk 
sıklete göre zemin mukavemetnin memleketimiz 
için pek yeni olan teknik usulle tetkiki, esas inşa
atın ihalesinin yapılması, âzami ihtiyat mülâha
zalarına dayanılarak zelzele bakımından da mu
kavemetin incelenmesi gibi idari, teknik ve kanuni 
işler almıştır. Diğer yarısının dört senesi bugüne 
kadar yapılan inşaat işlerine ve üç senesi de bun
dan sonra yapılacak inşa işlerinin devamına ta
allûk etmektedir denebilir. 

Bayındırlık Bakanlığının verdiği malûmat, 
gösterdiği bâzı misaller ve j^aptığı izahlar bu 
türlü tarihi muazzam eserler için 10, 15, hattâ 
20 senelik müddetleri normal olarak kabul etmek 
icabettiğini belirtmektedir, 

I I - Ödenek unsuru : 
1939 yılından 1949 yılı sonuna kadar Anıt -

Kabir için alman ödeneklerle yapılan harcama
ları gösterir bir cetvel rapora eklenmiştir. 

Cetvelde görüleceği üzere bunun da iki saf
hası olup, birinci safhayı ihtiva eden beş senelik 
devre içinde yani 6 . X I I . 1938 18 . I I . 1943 
arasında yuvarlak rakam (1 824 000) liralık öde
nek alınmış ve (1 123 000) lira sarf olunmuştur. 
Bu miktar sarfiyatın taallûk ettiği mevzular 
şunlardır : 

a) İstimlâk bedelleri 958 476 lira 
b) Proje müsabakası, sondaj 

ve müteferrik masraflar 164 884 * 

1 123 360 » 
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İkinci devre ki, 1944 başından 1949 sonuna 

kadar altı seneyi içine almaktadır. - İçinde bu 
yıllar bütçelerine 9 627 000 - liralık tahsisat kon
muş ve bunun dokuz milyon lirası harcanmıştır. 

• Şu halde bugüne kadar yapılan sarfiyat on 
milyon lirayı aşmaşktadır. (10 122 000) verilen 
ödeneğin yekûnu ise 11 450 000 liradır. Bunun 
(1,8) küsur lirası 1939 ilâ 1943 yılları Maliye 
Bütçesine ve bir milyon lirası 4677 sayılı Kanu
nun neşrinden evvel 1944 malî yılı Bayındırlık 
Bütçesine konmuştur. Bakiye 8,6 milyonluk 
kısım on milyon liralık taahhüde girişme yetkisi 
dahilinde olup bundan da (8,22) milyon lira 
harcanmıştır. Yani on milyonluk yetkiden hâ
len 8,2 milyonluk kısmı kullanılmış demektir. 
On milyon liralık yetki şimdi yirmi dört milyona 
iblâğ edilmekte '.olduğuna göre daha 15,8 milyon 
liralık bir sarfiyat dçrpiş olunmaktadır. Hulâ
sa inşaatın heyeti umumiyesi - gerek ilk tetkik
ler, hazırlıkları, kamulaştırmalar ve gerek inşaat 
işleri hep bir arada 10,1 + 15,8 = 25,9 milyon 
liraya baliğ olacaktır. 

4677 sayılı Kanun hazırlanırken ;on milyon 
liralık bir yetki ile iktifa edildiği halde bu gün 
neden evvelki on milyon liranın hayli üstünde bir 
miktara lüzum hissedildiği konuları da Komis
yonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan açıklamalara göre : 
1. Bakanlık 1944 sonunda on milyon lira

lık ödeneği isterken, filhakika asıl Anıtın ancak 
on beş milyon liraya çıkacağını düşünmüştür. 
Fakat harbi takip eden devreye tesadüf edecek 
olan inşaatın devam edeceği senelerde, 1944 yılı
nın da bariz emarelerine göre, fiyatlarda mühim 
nispette inmeler olacağını hesaba katmış ve, her 
büyük işte olduğu gibi, bu inşaat mukavelesini de 
mütehavvil fiyat esası üzerinden yapmıştır. Hal
buki harbi takip eden bu devrede beklenilen ve 
umulanın aksine olarak fiyatlaj* inmemiş, bilâ
kis yükselmiştir. 

2. 1944 yılı sonunda ödenek hesaplanırken 
bugün Anıt - Kabirle ilgili görülen ve behema-
hal yapılması uygun sayılan aşağıdaki işleri 

hesaba tabiatiyle katmamıştır. 

Bu işler ve gerektirdiği ödenekler şöyledir: 
a) Heykel, röliyef, müzeyyen 

yazılar, yağlıboya tablolar ve saire 750 000 
b) Yollar 1 000 000 
c) Bahçe, park, fidanlık ve su

lama tesisatı 2 500 000 
d) İstimlâk ve diğer mütefer

rik masraflar 1 000 000 
e) Deprem tesirinin yüklediği 

fazla masraflar • 3 500 000 

8 750 000 

Görülmektedir ki, 1944 senesindeki hesap
larda mevcut olmıyan bu yeni işler için 8,75 
milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Yeniden istenilen 15,8 milyon liralık ödenek 
ile yapılacak işlerin mahiyetiyle istilzam ettik
leri giderler ve bugüne kadar yapılmış işler 
için harcanan miktarlar bağlı 3 ve 4 sayılı cet
vellerde gösterilmiştir. 

Gerek zaman ve gerekse ödenek bakımın
dan yukarda izah edilen sebeplere binaen ve 
Anıt - Kabir inşaatının ikmalini temin etmek 
gayesiyle tanzim edilen tasarı Komisyonumuzca 
da uygun görülerek ayniyle kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunuluı*. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Diyarbakır' 
C. Ekin 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Seyhan 
A. R. Yiiregir 

Başkan V. 
Diyarbakır 

î. E. Tiğrel 

Ankara 
C. Gölet 

Erzincan 
N. Pekcan 
Kırşehir 
Ş. Tor gut 
Trabzon 

A. R. Işıl 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalm 

Bolu 
C. S. Siren 

İzmir 
A. înan 
Malatya 
M. S. Eti 

Urfa 
H. Yalman 
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r No. 1. 

Anıt - Kabir İşlerine ait Kronoloji 

I - Atatürk'ün Ölümü 10 . XI . 1938 
Atatürk'ün Muvakkat Kabre konulusu 21 . X I . 1938 
Bakanlıklar arası Komisyonun teşekkül tarihi 6 . XII . 1938 
Bakanlıklar arası Komisyonun rapor tarihi 21 . X I I . 1938 
T. B. M. M. nin intihabın yenilenmesine karar 
verdiği tarih 27 . I . 1939 
Yeni Meclisin toplanması 3 . IV . 1939 
C. H. P. Parti Grupunun yer ve şekil hak
kındaki kararı Haziran 1939 
İlk istimlâk kararı * 7 . VII . 1939 
Başbakanlıkta hususi komisyonun faaliyete 
geçmesi 20 . X I I . 1939 
İkinci İstimlâk kararı 20 . IV . 1940 
Müsabakanın ilân tarihi 1 . I I I . 1941 
Müsabakanın hitam tarihi 1 . X I . 1941 
Müsabakanın temdidi suretiyle hitam tarihi 2 . I I I . 1942 
Jüri kararının Bakanlar Kurulunca tasdiki 7 . X. • 1942 
Muaddel Projenin Emin Onat ve Orhan Ar
da'ya yaptırılması hakkınaa komisyon kararı 5 . IV . 1943 
Komisyonca muaddel projenin kabulü 7 . X . 1943 
Muaddel projenin Hükümetçe kabulü 18 . XI . 1943 

I I - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 1 milyon lira 
konulması 1 . VI .. 1944 
Mimarlarla mukavele akdi tarihi 4 . VII . 1944 
Yersarsmtısı hakkında 4623 sayılı Kanun 22 . VII . 1944 
Tesviye ve hazırlık işlerinin mukavelesi ve te
mel atma tarihi 9 . X . 1944 
4677 sayılı 10 milyon liralık Yetki Kanunu
nun neşri tarihi 4 . XII . 1944 
Temel zemininin mihaniki bakımdan etüt edil
mesi için yapılan Sözleşme tarihi 
Etüdün ikmal tarihi 
Esas inşaatın mukavele tarihi 
Teknik Ünüversite profesörlerinin de iştirak 
ettiği komisyonun rapor tarihi 12 . II . 1946 

7 . II 
21 . V . 
29 . IX . 

. 1945 

. 1945 

. 1945 
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No. 2 

Anıt - Kabir için şimdiye kadar alınan, ödenekler ve yapılan sarfiyai 

I - Safha : Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan: 
Sene Konulan ödenek Yapılan masraf 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

Yekûn 

250 000.— 
668 222.65 
385 556.37 
265 332.66 
255 000.— 

824 111.68 

168 576.84 
668 222.65 
136 578.64 
16 385.70 
133 596.76 

1 123 360.59 

II. - Safha : Bayındırllık Bakanlığı Bütçesine konulan: 
(4677 sayılı Kanundan evvel) 

Sene Konulan ödenek yapılan masraf 

1944 

Sene 

. 1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Umumi ye 

1 000 000.— 777 469.10 
(4677 sayılı Kanuna göre) 

Konulan ödenek yapılan masraf 

910 895.— 841 800.21 
2 000 000.— 1 791 872.42 
472 138.— 452 801.53 

2 472 138.— 2 413 088.77 
2 772 138.— 2 721 905.41 

8 627 309.— 8 221 468.34 

kûn 

777 469.10 
• 

8 221 468.34 

8 998 937.44 
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No. 3 

Anıt - Kabir İnşaatında 1950 senesi hasına kadar yapılan işler 

Lira Lira 

I nci safha : 
a) İstimlak bedeli 
b) Proje müsabakası, 

müteferrik işler 

11 nei safha : 
a) inşaat işleri 
b) Sondaj masrafı 
c) Harita masrafı 
d) Sulama tesisi 
e) Elektrik tesisi 
f) Park işleri 
g) Bono faizleri 

% 

sondaj ve 

h) «Proje mimarları ücreti 
i) Kamulaştırma 
k) Müteferrik 

Ü « v : • : - > • • ' • • 'İV ' 
' " ; " ' . • ' , . - / ' • ' " , " • • * . , ' • • ' " . ! ' . . / " - • « . . - - • - , 

. " ' . 

958 476 

164 884 

1 123 360 

8 078 533 
46 952 

1 950 
54 250 
19 559 

189 634 
4 139 

233 602 
295 495 
74 824 

8 998 938 

1 123 360 

8 998 938 

10 122 398 

No. 4 

Anıt - Kahir inşaatı için yeniden alınacak tahsisatla yapılacak işler 

I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VII. 

mı. 
IX. 

X. 

- Mozole kısmı 
- Kabul » 
- Asker » 
- İdare ve müze kısımları 
- Arkad 
- Aile ve giriş kuleleri 
- Meydan 
- Yollar 
- Park işleri 
- İstimlâk ve diğer masraflar 

Gayrimelhuz masraflar 

5 500 
1 750 

000 
000 

500 000 
1 750 000 

500 000 
1 000 
1 000 

000 
000 

500 000 
2 000 
1 000 

300 

000 
000 
000 

15 800 000 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 4677 saydı 
Kanuna ek Kanun tasarm 

MADDE .1. — Atatürk Anıt - Kabri inşası 
için 22 . XI . 1944 tarihli ve 4677 sayılı Kanun
la verilmiş olan (10) milyon liralık gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi (24) 
milyon ve yıllık ödeme miktarı da (4) milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

Faizleriyle birlikte (14) milyon lirayı geç
memek üzere yeniden bono çıkarmıya Maliye 
Bakanı mezundur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bayındırlık ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
ve Dış. B V. 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G, ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmtn 

İçişleri Bakanı 
JS7. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
CavitOral 

Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

( S: Sayısı: 188) 





S. Sayısı: 189 
öze l teşebbüsler tarafından yabancı memleketlerden yapılacak 
uzun vadeli borçlanmalara kefalet edilmesi ve gerekli deniz izni
nin verileceği hakkında taahhüde girişilmesi hususunda Maliye Ba
kanlığına yetki verilmesine dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1 /637) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . , , " . 
Say* : 71 - 1369, 6/4300 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özel teşebbüsler tarafmdan yabancı memleketlerden yapılacak uzun vadeli borçlanmalara ke
falet edilmesi ve grekli döviz izninin verileceği hakkında taahhüde girişilmesi hususunda Maliye 
Bakanlığına yetki verilmesine dair adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . 
XII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
. , , , , , , / •, ' •. - i : - •[•'.'. '' ', i " Ş Günaltay 

GEREKÇE , . . - - . . 

Yurdun ekonomik (kalkınması için Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından sarfedi-
len gayretlere muvazi olarak özel teşebbüslerin bu kalkınma işlerine bugünkünden daha geniş 
mikyasta iştirakleri gerekli görülmekte ve bunun için de sözü geçen teşebbüslere imkânlar sağ
lanması zarureti aşikâr bulunmaktadır. 

Tasarı birinci maddesiyle özel teşebbüslerin dış kredilerden geniş mikyasta faydalanmasını 
temin, ikinci maddesiyle de yabancı sermayenin yurda gelmesini teşvik amaciyle hazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/637 
Karar No. 66 

16 .11 . 1950 

Yüksek Baskanh ğa 

Özel teşebbüsler ta rafından yabancı mem
leketlerden yapılacak uzun vadeli borçlanma
lara kefalet edilmesi ve gerekli döviz izninin ve
rileceği hakkında taahhüde girişilmesi hususun
da Maliye Bakanlığına yetki verilmesine dair 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
9 . XII . 1949 tarihli ve G/4300 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Maliye 
Bakanı ismail Rüştü Aksal hazır olduğu halde 
inceleni]) görüşüldü. 

Harb sonrası yurt kalkınması için yapılan 
hareket ve hamlelerin en mühim unsurunu teşkil 
eden, memlekete sermaye celbi konusundaki ça
lışmaların yeni bir adımı olarak özel yabancı 
sermayelerin memlekete gelmesini ve memleket
te resmî bir kefalet faktöriyle emniyet altına 
alınmasını temin maksadiyle hazırlandığı anla
şılan bu tasarı, Komisyonumuzca çok yerinde 
ve kabule lâyık görülmüştür. 

Tasarının amacı şöyle özetlenebilir : 
a) Özel teşebbüsler tarafından memleketi

mize getirilecek sermayenin yurdun kalkınması 
için faydalar mülâhaza edilen endüstri, tarım, 
ulaştırma ve bayındırlık işlerinde turizmle il
gili tesislerde, istihsali çoğaltıcı veya ihracatı 
artırıcı mahiyetle olan diğer işlerde kullanıl 
m ası; 

b) Bu maksatla gelecek sermayeye (300) 
milyon Türk lirası karşılığını geçmemek üzere 
Hazinece teminat mukabilinde kefalet verilmesi; 

e) Döviz veya tesis olarak getirilecek ser
mayenin ve gelirlerinin kısmen veya tamamen 
memleket dışına çık a IM İm a sına izin verilmesi. 

(Terci bu (e) fıkrasındaki kayıtlar 1947 ta
rihli Kambiyo Kararnamesinde de mevcut ve 
Hükümet bu hususta bir yetkiye sahi]) ise de 
bilhassa dolar sahasında yapılan bâzı müracaat
lardan bu yetkinin sermayedarlar için tatminkâr 
olmadığı ve bunun bir kanun ile teyit edilmesine 
İhtiyaç gösterildiği anlaşıldığından memlekete 

yabancı sermayesinin celbi imkânlarının sağlan
ması suretiyle yurdun çeşitli kalkınma hareket
lerinin desteklenmesi için bu tasarının hazırlan
dı ğı açıklanmıştı r. 

Tasarının başlığı fazla, uzun görüldüğünden 
kısaltılmış ve 1 nci madde (300) milyon liralık 
kefalet haddinin yapılacak kefaletlerin topla
mına matuf olması itibariyle « âzami haddi » 
yerine (toplamı) kaydının maddeye konması uy
gun görülmüştür. 

Bu maddede sözü edilen Hazinenin kefaleti 
mukabilinde alınacak teminat konusu üzerinde 
durulmuş ve yapılan görüşmeler sonunda temi
natın nelerden ibaret olacağını metinde tasrih 
edilmesinin doğru olmıyacağı ve bunun hem özel 
teşebbüs sahiplerinin yurdun hakikî kalkınma 
sahalarına taallûk eden teşebbüslerine yaraya
cak, hem de Hazinenin zarara girmetini önliye-
cek ölçü ve esas dâhilinde ve şüphesiz dikkat 
ve hassasiyetle Hükümet tarafından takdir edil
mesinin işin gereklerine uygun olacağı neticesi
ne varılmıştır. 

ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler teklif 
gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Bask an vekili Sözcü Kâtip 

Diyarbakır Kastamonu Ankara 
/. // . Tigrel M. Akalın V. Öymen 

Amasya Ankara Aydın 
.1. X. Yiğit oğlu C. Gölet R. Alpman 

Bolu Diyarbakır Diyarbakır 
(\ ti. tiiren C. Ekin ti. Vluğ 

Erzincan İsparta izmir 
N. Pekcan ' K. Turan A. İnan 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Coşkun K. Boğan ti. Torgut 
Malatya Niğde Ordu 
M. ti. Eti U. Gürsoy II. Yalman 
Samsun Seyhan Urfa 

M. A Yörüker A.R.YÜregir E. Tekeli 

( S. Sayısı : 189 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Özel teşebbüsler tarafından yabancı memleket
lerden yapılacak uzun vadeli borçlanmalara 
kefalet edilmesi ve gerekli döviz izninin veri
leceği hakkında taahhüde girişilmesi hususun 
da Maliye Bakanlığına yetki verilmesine dair 

Kamım, tasarısı 
MADDE 1. — Yurdun 'kalkınması için faide 

mülâhaza edilen endüstri, tarım, ulaştırma ve 
bayındırlık işleriyle, turizmde doğrudan doğru
ya veya dolay isiyle ilgili tesislerde ve istihsali 
çoğaltıcı veya ihracatı artırıcı mahiyette olan di
ğer işlerde kullanılmak üzere özel teşebbüsler 
tarafından yabancı memleketlerden yapılacak 
uzun vadeli borçlanmalara, âzami haddi 300 mil
yon lirayı geçmemek şartiyle, Bakanlar Kurulu 
karariyle teminat mukabilinde kefalet etmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işlerde 
kullanılmak üzere yabancı memleketlerden döviz 
veya tesisat olarak getirilen sermaye gelirlerinin 
veya teşebbüs mevcudunun kısmen veya tamamen 
harice transferini sağlamak üzere gerekli döviz 
izninin verileceği hususunda Maliye Bakanlığı bu 
teşebbüslere karşı taahhüde girebilir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı ya 
rütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
$. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizît 
Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Hazinece özel teşebbüslere kefalet edilmesi ve 
döviz taahhüdünde bulunulmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Yurdun kalkınması için fayda 
mülâhaza edilen endüstri, tarım, ulaştırma ve 
bayındırlık işleriyle, turizmde doğrudan doğru
ya veya dol ayı siyle ilgili tesislerde ve istihsali 
çoğaltıcı veya ihracatı*artırıcı mahiyette olan di
ğer işlerde kullanılmak üzere özel teşebbüsler ta
rafından yabancı memleketlerden yapılacak uzun 
vadeli borçlanmalara, toplamı 300 milyon lirayı 
geçmemek şartiyle, Bakanlar Kurulu karariyle 
teminat mukabilinde kefalet etmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle, kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 189 ) 





S.Sayısı: |90 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 
akdedilen Veteriner Sözleşmesinin birinci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesi için teati olunan mektupların onanması hakkın

da Kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu raporu (1 /671) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . I . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1490, 6-133 " - -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 15 Aralık 1938 tarihinde akdedilen Ve
teriner , Mukavelenamesinin birinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . XII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Barbakan 
. . . , . " . -,-•••• Ş, Günaltay 

GEREKÇE 

Yunanistanla aramızda 15 Aralık 1938 tarihin 1 e akdedilen ve 8 Haziran 1939 tarihli ve 3630 
sayılı Kanunla kabul ve tasdik olunan Veteriner Mukavelenamesinin birinci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi, aynı maddenin son fıkrasında yazılı «İki Hükümet hususi itilâfla işbu geçit nok
talarının yerlerini ve adedlerini değiştirebilirler.* mealindeki hükme istinaden Yunan Hükümeti 
tarafından teklif edilmiştir. 

Tadili teklif edilmiş olan kısım, mevzuubahis mukavelenamenin birinci maddesinin ilk fıkrasında 
yazılı bulunan Yunan hudut geçit mevkilerinden sonra gelen limanlara ait olup bunların adedini on 
beşe iblâğdan ibaret bulunduğu ve mukavelenamenin yukarda arzedilen brinci maddesinin son 
fıkrasındaki hükme göre, bahse konu olan tadilin her iki Hükümet arasında mektup teatisi suretiyla 
yapılması gerektiği cihetle bu hususta kendisine yetki verilen Atina Büyük Elçisi Ruşen Eşref Ünay-
dm ile Yunan Dışişleri Bakanvekili sıfatiyle yetkili bulunan Başbakan Alexandre Diomedis arasında 
teati edilen 10 Kasım 1949 tarihli mektuplarla tadil keyfiyeti teklif ve kabul şekillerinde icra edil
miş bulunmaktadır. 

Bu mektupların onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M: 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/671 
Karar No. 17 

16 .II. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri arasında 
akdedilen Veteriner Mukavelesinin birinci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Bakanlar Kurulunun 29 . X I I . 1949 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan ve Komisyonumuza gönderilen Kanun tasa
rısı ilgili Bakanlık mümessilleri hazır bulunduk
ları halde okundu, incelendi. 

Yunanistan'da olan hudut geçit mevkilerinin 
15 e çıkarılmasını sağlıyan bu tasarı, hayvan ti
caretimizin genişlemesine yardımı dolayısiyle, 
Komisyonumuzca da uygun görülerek olduğu gi
bi kabul edilmiştir, 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu Başkanı Y. Sözcü 
Manaisa Manisa Kâtip 
Y. Özey Y. özey A. Duru 

Antalya Aydın Çorum 
M. Korkut N. Göktepe E. Alpsar 

imzada bulunamadı 
Eskişehir Kırklareli Malatya 
E. Sazak Z. Akın M. N. Karaköylü 

Seyhan Siird Tekirdağ 
K. Ener A. E. Esen Z. E. Cezaroğlu 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti 
arasında 15 Aralık 1938 tarihinde akdedilen Ve
teriner Mukavelenamesinin birinci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5 Haziran 1939 tarihli ve 
3630 sayılı Kanunla ka!bul ve tasdik edilen Tür-
'kiye ve Yunanistan Hükümetleri arasında mü-
nakit Veteriner Mukavelenamesinin (birinci 
maddesinin 'birinci fıkrasını değiştirmek için 
Yunanistan Hükümetiyle teati edilen 10 Kasım 
1949 tarihli mektuplar kaJbul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
lu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nilıat Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 

( S. Sayısı : 190 ) 
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' ' " - * - « - - " ' - ' " Mektup - ' - • ^ - ^ « ş c ^ 

Kırattık Dışişleri 
Bakanlığı Atina, 10 Kasım 1949 

No. : 11010 , r r i".; . 

Ekselans, 

Yunanistan ile Türkiye arasında, 15 Aralık 1938 tarihinde, imzalanmış olan Veteriner Mukave
lenamesinin 1 nci maddesinin son fıkrasına tevfikan, Elen Kırallık Hükümetinin aynı 1 nci mad
denin ilk fıkrasında aşağıdaki tadili yapmak teklifinde bulunduğunu Ekselanslarına arzetmekle 
şeref duyarım: 

«Hayvanların (Tek tırnaklı olanlar, geviş getirenler, domuzlar ile kuşlar) ve ham ve gıdai 
hayvan maddeleri ve mahsullerinin ve salgın hayvan hastalıklarının intişarına vasıta olabilen 
maddelerin iki Âkıd Taraflardan birinin arazisinden diğerininkine girmesi, arazisine ithal vukübu-
lacak olan Devlet tarafından veteriner kontrolü altına vaz'edilmiş ve ismen tâyin edilmiş bulu
nan 3 hudut geçit noktasına ve bâzı limanlara inhisar eder. 

Bu hudut geçit noktaları şunlardır: 
Yunanistan için. „ > 
a) Hudut noktaları: 
1) Kastaneai, 2) Pythion, 3) öhemisti, 
b) Limanlar: 
1) Pire, 2) Selanik, 3) Dedeağaç, 4) Midilli, 5) Sakız, 6) Vathy (Sisam) 7) Kavala 

8) Korfo, 9) Tigani (Sisam), 10) Heraklion, 11) Partas, 12) Volos, 13) Calamai, 14) Ro
dos ve 15) Syros. v. s> 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teklif edilen tadil üzerinde mutabık ise, işbu mektupla Ekse
lanslarının bana isal lûtfunda bulunacakları cevabî mektup, ancak, kanuni mevzuat gereğince tas
dikinden sonra Yunanistan'da hüküm ifade edebileceği kaydi ihtirazisiyle, her iki Hükümetin bu 
mevzu üzerine mutabakatlarını teşkil edecektir. 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen hüsnü kabul buyurunuz, Ekselans. 

Ekselans; îmza 
Bay Ruşen Eşref Ünaydm Dıomedis 

Türkiye Büyük Elçisi 
Atina 

(S. Sayısı : 190) 



Mektup 

T. C. 
Atina Büyük Elçiliği 

No. 441/185 

Bay Bakan, 

Ekselanslarının, bugünkü tarih ve 11010 sayı ile, bana göndermek lûtfunda bulundukları, metni 
aşağıda yazılı, mektubu almış olmakla şeref duyarım : 

«Yunanistan ile Türkiye arasında, 15 Aralık 1938 tarihinde, imzalanmış olan Veteriner Muka
velenamesinin 1 ııci maddesinin son fıkrasına tevfikan, Elen Kırallık Hükümetinin aynı 1 nci mad
denin ilk fıkrasında aşağıdaki tadili yapmak teklifinde bulunduğunu Ekselanslarına arzetmekle 
şeref duyorım; 

Hayvanların (Tek tırnaklı olanlar, geviş getirenler, domuzlar ile kuşlar) ve ham ve gıdai hay
van maddeleri ve mahsullerinin ve salgın hayvan hastalıklarının intişarına vasıta olabilen maddele
rin iki Âkıd Taraflardan birinin arazisinden diğerininkine girmesi, arazisine ithal vukubulacak oları 
Devlet tarafından veteriner kontrolü altına vaz'edilmiş ve ismen tâyin edilmiş bulunan 3 hudut ge
çit noktasına ve bâzı limanlara inhisar eder. 

Bu hudut geçit noktaları şunlardır: 
Yunanistan için : 
a) Hudut noktaları : 
1) Kastaneai, • " 
2) Pythion, 3) Ghemisti, 
b) Limanlar : 
1 - Pire, 2) Selanik, 3) Dedeağaç, 4) Midilli, 5) Sakız, 6) Vathy (Sisam, 7) Kavala, 8) Korfu, 9) 

Tigani, (Sisam 10) Herakliyon, 11) Patras, 12) Volcs, 13) Calami, 14) Rodos ve 15) Syros. v. s. 
«Türkiye Ouhmuriyeti Hükümeti teklif edilen tadil üzerinde mutabık ise, işbu mektupla Ekse

lanslarının bana isal lûtfunda bulunacakları cevabi mektup, ancak, kanuni mevzuat gereğince tas-
dikmdan sonra Yunanistan'da hüküm ifade edebileceği kaydı ihtiraziyesiyle, her iki Hükümetin 
bu mevzu üzerinde mutabakatlerini teşkil edecektir.» 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Elen Kırallık Hükümetinin tâdil teklifini kabul eylediğinden, 
metni yukarda yazılı mektubunuzu ve benim işbu cevabımı, mevzu hakkındaki mutabakatın Hükü
metlerimiz arasında müesses bulunduğu mahiyetinde telâkki eder ve Büyük Millet Merisinin tasdikı-
na iktiran ettikten sonra Türkiye'de hüküm ifade edeceği ihtirazi kaydiyle, Hükümetim adına 
kabul eylerim, 

Pek derin saygım hakkındaki teminatımı lütfen kabul buyurunuz, Ekselans. 

Ekselans -imza 
Bay Alexandre Diomcdis Ruşen Eşref Ünaydın 

Bakanlar Kurulu Başkanı ve 
Dışişleri Bekan Vekili 

Ankara 

>&< 

Atina, 10 Kasım 1949 
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S.Sayısı: |91 
5181 sayılı Kanunla onanan New - York Protokolü ile hükümleri 
değişen Cenevre Anla§ma8mda zikredilmiyen bâzı ilâçların Millet-
lerarası kontrole tâbi tutulması hakkındaki Paris Protokolünün 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko

misyonu raporu (1 /685) 

T. C. 
Başbakanlık 31 .1 .1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Swy% : 71 -1498, 6/363 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5181 sayılı Kanunla onanan 11 Aralık 1946 tarihli New - York Protokolü ile hükümleri değişen 
13 Temmuz 1931 tarihli Cenevre Anlaşmasında zikredilmiyen bâzı ilâçların milletlerarası kontrole 
tâbi tutulmasına dair 19 Kasım 1948 tarihli Paris Protokolünün onanması hakkında olup Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 ."1.1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

G E R E K Ç E 

İlişik, tasa rı ile onanması istenen 19 Kasım 1948 tarihli Paris Protokolünün gayesi : 
Cenevre'de 13 Temmuz 1931 tarihinde akit ve Hükümetimizce (Lâhey ve Cenevre Afyon Mu

kavelenameleri ile Protokollerinin tasdikma dair 2108 sayılı ve 26 Ocak 1933 neşir tarihli) Kanun 
ile kabul edilmiş olan Mukavelenamenin 11 nci maddesi o tarihe kadar toxicomanie tavlit eden ve 
alışma hassasını haiz olan uyuşturucu maddeleri şümulüne almıştır. 

Bu mukavele tarihinden sonra bilhassa sentetik maddelerin seri inkişafı karşısında yeni yeni ve 
mukavelede derpiş edilmemiş birçok maddelerin imal edilmesi karşısında duyulan ihtiyaç bu Pro
tokolün hazırlanmasına âmil olmuştur. 

Protokolün gayesi de 1931 Mukavelesinde tasrih edilmiş olanlara yapılan istihsal, imal ve tevzi kon
trolünün bu maddelere de teşmilidir. Bu suretle bunların kötü kullanılmasının önüne geçecektir. 

Protokolü Paris'te 25 Devlet kayıtsız ve şartsız, 35 Devlet de Hükümetlerinin kabulü şartı ile im
zalamışlardır. 

Bunların' listesi eklice sunulmuştur. Protokol, 6 ncı maddesindeki sarahata göre isimleri yazılı dev
letlerden 5 İ de dâhil bulunacak olan 25 Hükümetin tasdiki ile 25 nci Devletin tasdikmdan 60 gün 
sonra yürürlüğe girecektir. 

81 . Ekim 1949 da Finlandiya Hükümetinin de iltihakı ile 25 adedine varıldığından 31 Ara
lık 1949 da yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Pritokolün 1, 2, 3 ncü maddeler bu tedbirlerin şekliyle tatbikma ait formaliteleri tasrih 
etmekte, 4 ncü madde 1925 Cenevre Sözleşmesinde tarif edilmiş olan ham afyon, tıbbî afyon ve 



koka yaprağını protokolün hükümleri şümulünden çıkarmakta ve 5 nciden itibaren sonuncuya ka
dar olan maddelerde imza kabul ve meriyete giriş hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. 

1. Afganistan 
21 Arnavutluk 
3. Avusturalyaı 
4. Beyaz Rusya Sovyet Sos

yalist Cumhuriyeti 
5. Kanada 
6. Seylan 
7. Çin 
8. Danimarka 
9. Mısır 

Kabul eden» Devletler 

10. Habeşistan 
11. Finlandiya 
12. Fransa 
13. İtalya, 
14. Lübnan 
15. Meksiko 
16. Monako 
17. Yeni Zelanda 
18. Norveç 

Hükümetlerinin tasdikına talikan kabul eden Devletler 

1. Arjantin 
2. Beliçka 
3. Bolivya 
4. Brezilya 
5. Burma 
6. Şili 
7. Kolombiya 
8. Kosta Rika 
9. Çekoslovakya 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

10„ Dominikan Cumhuriyetleri 22. 
11. Ekvador 23. 
12. El Salvador 24. 

Yunanistan 
Guatemala 
Honduras 
Hindistan 
Irak 
Liberya 
Lieehtenstein 
Lüksemburg 
Netherlands 
Nigaragua 
Pakistan 
Panama. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

Polonya 
Suudi Arabistan 
îsveç 
Cenubi Afrika Birliği 
Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği 
Büyük Britanya ve Şimar 
li irlanda Birleşik Kıral-
lığı 
Yugoslavya 

n Devletler 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 

Paraguay 
Pero 
Filipin 
Romanya 
San Marino 
isviçre 
Türkiye 
Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Ukranyası 
Amerika Birleşik Devletleri 
Uruguvay 
Venezüella 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Esas No. 1/685 

Karar No. 12 

16 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5181 sayılı Kanunla onanan 11 Aralık 1946 
tarihli New - York Protokolü ile hükümleri de
ğişen 13 Temmuz 1931 tarihli Cenevre Anlaş
masında zikredilmiyen bâzı ilâçların milletler
arası kontrole tâbi tutulmasına dair 19 Kasım 
1948 tarihli Paris Protokolünün onanması hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 .1.1950 
tarihinde Yüksek Meclise sunulmasına karar 
verilen ve Komisyonumuza havale buyurulaıı 

Kanun tasarısı 14 . I I . 1950 tarihinde topla
nan Komisyonumuzda Sağlık Bakanlığının sa
lâhiyeti mümessilleri huzuriyle incelendi. 

Komisyonumuz; Cenevre 'de 13 Temmuz 1931 
tarihinde akit ve Hükümetimizce Lâ'hey ve Ce
nevre afyon Mukavelenameleri ile Protokolleri
nin tasdikma dair 2108 sayılı 26 Ocak 1933 
neşir tarihli kanun ile kahul edilmiş olan mu
kavelenamenin 11 nci maddesi o tarihe kadar 
toxieomani« tevlit eden ve alışma hassasını 
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haiz olan uyuşturucu maddeleri şümulüne al
mıştır. 

Bu mukavele tarihinden sonra bilhassa sen
tetik maddelerin seri inkişafı karşısında yeni 
yeni ve mukavelede derpiş edilmiş (birçok mad
delerin imal edilmesi karşısında duyulan ihti
yaçla hazırlanmış olan bu kanun tasarısını uy
gun bulmuş ve aynen kabul etmiştir. 

Yükselt Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Gazianteb Rize 

Dr. M. Canbolat Dr. F. Kurtuluş 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Seyhan 

M. Dıblan 
İmzada bulunamadı 

Antalya 
Dr. 0. Kahraman 

içel 
Dr. A. Menteşoğhı 

Kars 
A. Sürmen 

i >rdu 

Amasya 
Z. Tarhan 

Bilecik 
Dr. M. Suner 

Kars 
Dr. E. Oktay 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

Dr. C. özelçi 

Dr. Z. M. Sezer 
İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5181* sayılı Kanunla onanan 11 Aralık 1946 ta
rihli New - York Protokolü ile hükümleri deği
şen 13 Temmuz 1931 tarihli Cenevre Anlaşma-
smda zikredilmiyen bâzı ilâçların milletlerarası 
kontrole tâbi tutulmasına dair 19 Kasım İ948 
tarihli Paris Protokolünün onanması hakkmda 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Uyuşturucu maddelerin ima
linin tahdidi ve tevziinin murakabesi hakkın
daki 11 Aralık 1946 tarihli New - York Proto
kolü ile hükümleri değişen 13 Temmuz 1931 ta
rihli anlaşma hükümleri içerisine girmiyen ve 
tojksikomani tevlit ettiği f ennen sabit olan uyuş
turucuların milletlerarası kontrole tâbi tutul
ması hakkındaki 19 Kasım 1948 tarihli Paris 
Protokolü onanmıştır. 

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

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

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Milli Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Puad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erisirgü 
Maliye Bakanı 

1. F. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayiıit 
Tarım Bakanı 

Cavid Ordl 
Çalışma Bakanı 

Reşat S. Sirer 
işletmeler Bakanı 

Münir Birtû 

(S. Sayısı: 191) 
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194(i EKİMDE LAKE SUCCES'DE İMZALANAN PROTOKOLLA TADİL EDİLEN 1931 SÖZ
LEŞMESİNDE DERPİŞ EDİLMEMİŞ OLAN BÂZI UYUŞTURUCU MADDELERİ MİLLET

LERARASI KONTROL ALTINA KOFAN .PROTOKOL METNİ 

Giriş 

Bu protokola katılan Devletler; 
Kimya ve Farmakolojinin, son zamanlarda ulaştığı tekâmülün, birçok droğlarm ve bu arada 

toksikomaniye sebep olan ve fakat 13 Temmuz 1931 tarihli olup uyuşturucu maddelerin imalini tah
dit ve tevziini nizam altına almak için, Lake Sucees'de 1 Ekim 1946 da imzalanan protokolla tadil 
edilmiş bulunan sözleşmeler derpiş edilmemiş olan, sentetik droğlarm imaline imkân verdiğini mü-
ş.ıhede ederek sözleşme hükümlerini tamamlıyarak bu gibi droğlarla müstahzarların ve bunları ihtiva 
(den karma ilâçların imalini, milletletrarası anlaşma ile dünyanın yalnız tıbbi ve fennî kullanış 
f ̂ hasına inhisar edecek, meşru ihtiyaçlara hasretmeyi ve bu suretle tevzilerini düzenlemeyi arzu et
tikleri ve aynı zamanda bu hususta varılacak bir anlaşmanın, her tarafta tatbik ve kısa bir za
manda meriyete girmesindeki ehemmiyeti takdir ettikleri cihetle, bu hususta bir protokol vücuda 
getirmeye karar vererek aşağıda bildirilen hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

Bölüm I - Kontrol 

Madde — 1. 

1. Bu protokola katılan her Devlet, tıbbi ve fennî ihtiyaçlar için kullanılan veya kullanılması 
mümkün olan ve 13 Temmuz 1931 sözleşmesi hükümlerinin şümulüne girmiyen ve fakat bu sözleş
menin birinci maddesinin ikinci paragrafında tasrih edilmiş olan maddeler gibi zararlı tesirler yap
ması muhtemel olduğuna ve aynı mahiyette kötü kullanışa müsait olabileceğine kanaat getirdiği her 
hengi bir madde hakkında elinde bulunan bütün vesaiki göndermek suretiyle, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine bilgi verecek, gene] sekreter de bu bilgiyi, kendisine tevdi edilen vesikalarla 
birlikte, protokola dâhil öteki Devletlere ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin Uyuşturucu maddeler Komisyonuna ve Dünya Sağlık Organizasyonuna ulaştıracaktır. 

2. Dünya Sağlık Organizasyonu, bahis mevzu olan drogım toksikomani tevlit edebileceğini veya
hut bu vasfı haiz bir madde şeklinde konulabileceğini müşahede ettiği takdirde bu madde hakkında : 

a) 1931 Sözleşmesinin birinci maddesinin ikinci paragrafında tasrih edilen birinci grupa dâ
hil maddeler için tesis edilmiş olan, yahut da, 

b) 1931 Sözleşmesinin birinci maddesinin 'kinci paragrafında zikredilen ikinci grupa dâhil 
maddelerle uygulanması gereken, rejimin tatbiki gerekeceğini tâyin edecektir. 

3. Yukarda zikri geçen paragraflara uygun olarak varılacak netice ve kararlardan, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliğine vakit geçirilmeden, bilgi verilecek o da keyfiyeti, derhal Birleşmiş Mil
letler azası olan bütün devletlere ve aynı zamanda âza olmayıp da bu protokole katılmış olanlara 
ve Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ile Daimî Merkezi Afyon Komitesine, duyuracaktır. 

4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin, ikinci paragrafın (a) veya (b) bentleri gereğince 
alınmış bir kararını haber alır almaz, bu protokole katılan devletler bahis mevzu olan droğ hakkında, 
1931 Sözleşmesiyle tâyin edilmiş olan rejimi tatbik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Birleşkiş Milletler Genel Sekreterliğinin bu protokolün birinci 
maddesi gereğince yapılan işarını alınca, imkân müsaade eder etmez, ve Dünya Sağlık Teşkilâtının 
bu hususta varacağı hükme intizaren, 1931 Sözleşmesinin birinci maddesinin ikinci paragrafında 
zikredilen birinci grupa dâhil maddelere tatbiki gereken tedbirlerin bahse mevzu droğ hakkında uy
gulanması icabedip etmediğini tetkik edecektir. 
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Uyuşturucu Maddeler Komisyonu bu tedbirlerin muvakkat olarak tatbikma karar verdiği takdir
de bu kararı, vakit geçirmeden, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, bu protokole katılan Devletle
re, Dünya Sağlık Teşkilâtına ve Daimî Merkezî Afyon Komitesine bildirecektir. 

Madde — 3. 

Bu protokolün birinci veya ikinci maddesi gereğince varılan hüküm ve alman kararlar, bu hu
susta edinilmiş olan tecrübe dikkate alınmak şartiyle, ve bu bölüme tâyin edilmiş olan usule uygun 
olarak tadil edilebilir. 

Bölüm II - Umumî Hükümler 

Madde — 4. 

Bu protokol, 19 Şubat 1925 de Cenevre'de imza edilmiş olan Uyuşturucu Maddeler Milletler
arası Sözleşmesinde tarif edilen ham afyon tıbbi afyon koka yaprağı ile hint keneviri hakkında 
uygulanmıyacağı gibi 23 Ocak 1912 de Lâhey'de imzalanmış olan Milletlerarası (afyon) Sözleşme
sinde tarif edilen (müstahzar afyon) hakkında da tatbik edilemez. 

Madde —- 5. 

1. İnilizee, Çince, İspanyolca ve Fransızca metinleri ayın şekilde muteber olan bu protokol, 
bütün Birleşmiş Milletler âzası olan devletlerle âza olmayıp da Ekonomik ve Sosyal Konseyi ta
rafından kendilerine bu hususta davet vâki olmuş bulunan bütün devletlerin imzası için açık bulun
durulacaktır. 

2. Bu devletlerden her biri aşağıdaki şekillerden birini ihtiyar etmek suretiyle protokola ka
tılabilecektir. 

a) Kabul hakkında kayıt koymadan imza etmek, 
b) Kabul kaydı ile ve sonradan kabul etmek üzere imza etmek, 
c) Kabul etmek. 
Kabul keyfiyeti, bu hususa ait vesikanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin eline gelme

siyle fiili duruma girmiş olacaktır. 

Madde — 6. 

Bu protokol Çin, Birleşik Amerika, Fransa, H olanda, Polonya, İngiltere, İsviçre, Çekoslovak
ya, Türkiye, Sosyalist Sovyet Rusya, Yoguslavya devletlerinden beşini ihtiva etmek üzere en aşağı 
yirmi beş Devlet tarafından, beşinci maddede tasrih edildiği şekilde, kayıtsız imza veya kabul edil
diği tarihten itibaren otuz günlük bir müddetin geçmesinden sonra meriyete girecektir. 

Madde — 7. 

Birinci maddede bildirildiği gibi, kabul hakkında kayıt serdetmeden imza eden veya kabul 
eden her Devlet, bu Protokolün meriyete girişinden itibaren veyahut da bu imza veya kabul tarih
lerinden itibaren yukarda bahsi geçen otuz günlük müddetin geçişinden sonra o tarihte meriyete 
girmiş bulunması şartiyle - protokole katılmış sayılır. 

Madde — 8. 

Her devlet, katî kabulüne dair olan vesikayı tevdi ettiği sırada veyahut bundan sonraya ras-
lıyan her hangi bir tarihte bu protokolün tatbik sahasını milletlerarası sahada temsil ettiği top
rakların tamamına veya bir kısmına teşmil ettiğini Birleşmiş Milletler, Teşkilâtı Genel Sekreteri
ne göndereceği bir yazı ile beyan edilebilir ve bu takdirde protokol, bu yazıda tasrih edilen top-
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_ a _ 
rak veya topraklar hakkında, Genel . Sekreterin yazıyı alışanın otuzuncu gününden itibaren meri
yete girer. 

Madde — 9. 

Meriyete girişinden itibaren, beş yıl geçtikten sonra her âza devlet kendi veya milletlerarası 
sahada temsil ettiği topraklardan her hangi biri adına bu protokolü, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine yazı ile bildirmek suretiyle, meriyetten kaldırabilir bu kaldırış keyfiyeti, bu husus
taki iş'ar Genel Sekreter tarafından her hangi bir yılı 1 Temmuzunda veya bu tarihten daha ön
ce alındığı takdirde bu tarihi takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 1 Temmu
zundan sonra alındığı takdirde ise ertesi yılm Temmuzunun birinci günü veya bu tarihten daha 
önce alınmış gibi telâkki edilerek, ona göre tatbik olunur. 

Madde — 10. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri 5 ve 6 ncı maddeler gereğince ıttıla hâsıl edeceği 
bütün imza ve kabul keyfiyetleriyle 8 ve 9 ncu maddelere uygun olarak alacağı iş'arları 5 ve 6 ncı 
maddelerde bahsi geçen Birleşmiş Milletlere dâhil bütün devletlere bildirecektir. 
f # | » f * 8 * f '» f * f şr V ® f * f *• - " f ̂ ? * ! ' * f * | . * I ® 
* ;*J " Madde — 11. 

Bu protokol meriyete girdiği tarihte, Birleşmiş Milletler şartının 102 uci maddesi gereğince, 
Genel Sekreter tarafından tescil edilecektir. 

Aşağıda imzalan bulunan salahiyetli kimseler, temsil ettikleri devletler adına bu hususları 
tasdikan imza etmişlerdir. Bu protokol Paris'te 9 Ekim 1948 tarihinde bir nüsha olarak tanzim 
edilmiş olup bu nüsha Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arşivlerine tevdi edilecek ve tasdikli kopye-
leri 5 ve 6 ncı maddelerde zikredilen bütün Birleşmiş Milletler âzası olan ve olmıyan devletlere tev
di edilecektir. 

( S. Sayısı : 191) 



S. Sayısı: 195 
Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve 
Türk Tütün Limitet Ortaklığının 1943 yılı Bilançosunun gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1943 yılı 
Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(1 /72 , 3/315, 3 /390) 

Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve Çakmak Geçici işletme İdaresi ve Türk Tütün Limitet Or
taklığının 1943 yılı Bilançolarının gönderildiğine dair (1/315) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı.: 85-24, 6-423 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 yılı döner sermaye muamelâtına ait bilanço ile Kibrit ve Çak
mak Geçici İşletme İdaresi ve Türk Tütün Limitet Ortaklığının aynı yıl bilançoları ve denetçi rapor
larının ve bu raporlar üzerindeki idare mütalâalarının, 1660 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre. 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
. \ . Ş. Günaltay 

Tekel Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/390) 

T. C. 
Sayıştay 23 . V . 1949 

Sayı : V. 297534 
II. 1144 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına \ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

3 .II . 1949 
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Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan Sayıştaya gönderilen Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Malî yılı Kesinhesabının Sayıştayca 
incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı 
meşruhat ve izahat göz önünde tutulmak üzere kesmhesapta gösterilen rakamların kabule şayan 
bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Üye 
M. Menemencioğlu 

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. 1. Erenli 

Üye Üye Üye 
A. B. öğel A. K. Ançay F, Aktulga 

Üye V. Savcı 
E. Payver E, Arkun 

D. : 2 Başkanı D. : 3 Başkanı D. : 4 Başkanı 
Y, Z. Aslan R. Bakuy M. A. Apak 

Üye 
N. Başak 

Üye 
A. T. Dengel 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Işık 

Üye 
A. A. Hemm 

Üye 
F. Beşkardeş 

Tekel Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/72) 

T. C. 
Başbakanlık ' 14. XI. 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bay\ : 71 - 436, 6/2471 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel Gene] Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . X I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan Kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği cetvellerle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
. . : . , . . . , . , . . w ,: , ; - j Ş. Saraçoğlu 

GEREKÇE 

1943 Bütçe yılı Genel Bütçe gideri olan 12 715 835 lira ve 19 kuruşa ait bölüm ve madde itiba
riyle müfredat ekli (A) cetvelinde gösterilmiştir. 

1943 Bütçe yılı Bütçe geliri olan 190 621 529 lira ve 28 kuruşun müfredatı ilişik «B» işaretli cet
velde gösterilmiş ve bütçe tahminlerine göre vukııagelen fazlalık ayrıca bir cetvel ile anlatılmıştır. 

1943 Bütçe yılı içinde harcanmayıp battal olunan 2 158 332 lira ve 81 kuruş ödenekten ötürü ge
reken izahat «A» cetvelinde ayrıca bir sütunda tutarı gösterilmekle beraber ayrı bir cetvel ile de 
izah edilmiştir. 

Yönetimin 1943 Bütçe yılı kâr ve zarar hesabı ilişik «G» cetvelinde bildirilen bilançosu ile göste
rilmiştir. 

( S. Sayısı : 195 ) 
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Sayıştay 'Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 20 . II . 1950 

Esas No. 1/72,3/315,3/390 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 14 . XI . 
1945 gün ve 71-436/6-2471 sayılı yazısiyle tek
lif olunan kanun tasarısı ve Başbakanlığın 
3 . II . 1949 gün ve 85-24/6-423 sayılı yazısiyle 
gönderilen aynı Genel Müdürlüğün 1943 yılı 
döner sermaye muamelâtına ait bilanço ve kâr 
ve zarar hesabı ile Türk Tütün Limitet Ortak
lığının ve Kibrit ve Çakmak geçici işletme ida
resinin bilanço ve kâr ve zarar hesapları ve de
netçi raporları ve bu raporlar üzerindeki idare 
mütalâaları ve Sayıştay'ın 1943 Bütçe yılı Uy
gunluk Bildirimi, Sayıştay 1. Daire Başkanı 
Faik Eke ve Tekel Genel Muhasebe şeflerinden 
Kadri Taner hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Uygunluk Bildirimi 

1. ödenekler: 
1943 Bütçesiyle konulan ve sonradan ilâve

ten alman ödenek miktarı Kesinhesapta 
18 265 009 lira 62 kuruş olduğu halde Uygun
luk bildiriminde 2 773 621 lira 73 kuruş fazla-
siyle 21 038 631 lira 35 kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Yapılan incelemede: 
2519 sayılı Kanunun 11. nci maddesi gere

ğince müskirat satış kârından Tayyare ve Ma
hallî idareler hisseleri olarak ayrılan paraların 
nâzım varidat ve sarfiyat hesaplarında tedviri 
ve bu paradan fiilen tediye edilmiyen kısmının 
ertesi yıla devri icabedeceği daha Önceki yıllar 
hesapları dolayısiyle Sayıştayca kararlaştırıl
mış ve Genel Müdürlüğe de bu yolda işaratta 
bulunulmuş olduğu halde 1942 yılından 1943 
Bütçe yılma devredilen ve 1943 yılında ödenen 
2 773 621 lira 73 kuruşun 1943 yılı Kesinhesa-
bmda ödenek, gelir ve gider gösterilmediği ve 
yalnız 1943 yılı işlemlerine taallûk eden 4 194 841 
lira 62 kuruşun ödenek ve gelir ve bundan 
804 000 liranın gider olarak gösterilmesinden 

dolayı ödenek, gelir ve giderlerde fark hâsıl 
olduğu anlaşıldığından uygunluk bildiriminde 
gösterilen 21 038 631 lira 35 kuruş ödenek ola
rak kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Genel Müdürlüğün giderler toplamı kesin

hesapta 12 715 835 lira 19 kuruş olduğu halde 
uygunluk bildiriminde 15 448 451 lira 25 ku
ruştur. 

Yapılan incelemede: Farkeden 2 732 616 li
ra 06 kuruşun kesinhesabm fazlası olan 41 045 
lira 67 kuruşla, noksanı olan 2 773 661 lira 73 ku
ruşun tefazulundan ibaret bulunduğu ve nok
sandan 2 773 621 lira 73 kuruşun mahiyeti yu
karda ödenek bahsinde belirtilmiş olduğu ve 
fazla ve noksanı teşkil eden diğer miktarların da 
Sayıştayca sayman hesapları üzerinde belgele
rine istinaden yapılan incelemeler ve yargıla
malar sonunda tesbit olunduğu anlaşıldığından 
Komisyonumuzca uygunluk bildiriminde yazılı 
miktar gider olarak kabul edilmiş ve bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiştir. 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 5 590 180 lira 10 
kuruş olup bundan 3 390 841 lira 62 kuruşun 
Özel idarelerle Tayyare payı olarak 1944 yılma 
devri ve bu miktarın çıkarılmasiyle kalan 
2 199 338 lira 48 kuruşun yok edilmesi gerektiği 
anlaşılmış ve bağlı cetveller bu esasa göre dü> 
zenlenmiştir. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat : Uygunluk Bildiriminde 

195 976 846 lira 83 kuruş gösterildiği halde ke
sinhesapta 193 625 538 lira 62 kuruştur. 

Tahsilat: Uygunluk bildiriminde 193 395 089 
lira 21 kuruş gösterildiği halde kesinhesapta 
190 621 529 lira 28 kuruştur. 

Tahakkukat ve tahsilattaki farklar Sayış
tayca hesapların yargılanmaları sırasınd düzel-
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turnesin;} hükınolunan kayıtların ve izale edil
mesi gerekli mübayeuetlerin bu kararlar daire
sinde düzeltilmemiş olmasından ileri geldiği anla
şıldığından uygunluk bildiriminin esas ittihazı 
uygun görülmüş ve bağlı cetveller ona göre dü
zenlenmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 yılı bilânço-
siyle kâr ve zarar hesabı 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 yılı bilân-
çosiyle kâr ve zarar hesabının, 1660 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde uzman denetçiler ta
rafından yapılan te t ki kat neticesini gösteren ra
porla buna karşılık oolarak Genel Müdürlükçe 
yazılan cevaplar üzerinde yapılan müzakere so
nunda, raporda tenkid edilen hususlardan bilâ-
hara ikmal ve ıslah edildiği anlaşılan kısımlarla 
dairesince yapılmakta olup devam edilmesinde 
bir mahzur görü İm iyen işlemler hakkında dene
cek birşey bulunmadığından, üzerinde durulması 
ve muktezasunn tâyini ieabeden diğer işler hak
kında ittihaz olunan kararlar sırasiyle aşağıda 
gösterilmiştir: 

5. Bilançonun aktif" kısmında bütçe ile ilgili 
sabit kıymetlerden emlâk kıymetinin 1943 yl ı 
sonunda 18 272 637 lira 49 kuruşa baliğ olduğu 
ve bu meyanda 3 960 282 lira; 42 kuruş tutarın
daki emlâkin henüz tapuya bağlanmadığı ve an
cak bu hususta idarece kovuşturmaya hız veril
diği, bunların da tapuya bağlanacağı anlaşılmış
tır. 

6. Bilançonun akli t" kısmındaki paralar; ka
salarda, bankalarda ve yolda olmak üzere ve 
1942 yılı devriyle birlikte 1 440 257 258 lira 15 
kuruştan ibaret olup 1943 yılı içinde nakden ve 
mahsuben hesaptan çıkan miktarlar tenzil edil
dikten sonra 9 430 495 lira 75 kuruşun 1944 yı
lma devredildiği ancak idare kayıtlariyle ban
kalar arasında bâzı farklar görülüp tenkid edil
miş ise de bunların, gerekli mahsup ve düzel!-
meleri 1943 yılında ve kısmen de 1944 yılı için
de yapılmış ve .Bakanlardan üç ayda bir ekstre 
getirtilerek tamamen uygunluk sağlanmış bulun
duğu ve en son. Van Başmüdürlüğüne bağlı Bey
tüşşebap îdaresinin 1 . Xi! . 1943 tarihinde Ge
nel. Müdürlüğe posta ile gönderdiği 400 liranın 
belli zaman içinde merkeze ulaşmadığı görüldü
ğünden yapılan, yazışma sonunda bu paranın da 
Galata Postanesine geldiği, anlaşılarak 14.XII. 
1944 tarihinde tahsil olunduğu ve bu suretle 

( S. Sayısı 

bk' uygunsuzluk kalmadığı görülmüştür. 
7. Bilançonun aktif kısmında, paraya çev

rilebilecek kıymetlerden (levazım) a ait bir
alım keyfiyeti mevcut olup denetçi raporuuun 
79. fıkrasında bahis konusu edilmiş bulunmak
tadır. 

Genel Müdürlüğün, senelik ihtiyacı için V'ani-
köyünde Mısır Şurubu ve Nişasta Fabrikasiyle 
yapılan pazarlık sonunda, mısır ve arpa idare 
tarafın]an verilmek suretiyle dekstrin ve ni-
şa-sta imalinin derpiş olunduğu, ve nacak ima
lâtın bir kısmı teslim alındıktan sonra idarenin 
elinde bulunan mısırın dörtte bir kadarı çürü
müş olduğundan, taahhüdün ikmal, edilemediği 
ve, ayni mütaahlıidin mısır verme teklifi, permi 
temin edilememesi yüzünden akim kaldığı ve 
nihayet çürük mısırlardan dekstrin, ve nişasta 
imali. için. ilk anlaşmadakinden dört. misli fazla 
fiyatla, yani, dekstrinin beher kilosu. 43 ve ni
şastanın 40 kuruş bedelle aynı fabrikaya ihale 
edildiği; diğer taraftan idarenin yıllık ihtiya
cını. karşılamak üzere permisi idare tarafından 
temin edilecek mısırlardan, imalâtta bulunulması 
için aynı firma tarafından teklif olunan 140 -
145 kuruş fiyat kabul edildiği ve fakat yine per
mi temin edilemediğinden bu işten de vaz geçil
miş olduğu; 

Hükümetçe mısıra el konulmuş bulunması ha
sebiyle Teke! Bakanlığınca idare emrine İzmir'de 
teslim şartiyle kilosu 22 kuruştan tahsis olunan 
400 ton mısırın yine aynı nıütaahlıide devriyle 
110 - 145 kuruş gibi yüksek bir fiyatla imali ci
hetine gidildiği, halbuki yalnız imal iye ve Mua
mele Vergisi verilerek daha ucuza mal edilmesi 
kabil iken mısırların nıütaahlıide devredilmesi 
yüzünden 55 413 lira 50 kuruşu bedelden ve 
20 260 lira 90 kuruşu Muamele. Vergisinden ol
mak üzen1 ceman 75 674 lira 40 kuruşun fuzulen 
mütaahhide ödenmesi suretiyle idarenin zarara 
sokulduğu ve hattâ bu zarar- mütaahhitçe de ka
bul edilmiş olacak ki, beher kiloda 5 kuruş hesa
biyle 11 253 liranın idareye terkolunduğu uzman 
denetçiler raporunda dermeyan kılınmış ve buna 
karşılık olarak idare tarafından verilen cevapta: 

Muhtelif tarihlerde yapılan ihalelerde şartla
rın farklı ve anlaşmaların müstakil mahiyette 
bulunduğu ve bilhassa evvelce memlekette deks
in n ve nişasta, imal eden dört müesseseden 
lbııurca Fabrikasının Varlık Vergisinden dolayı 
haczedilerek kapatılmış, Balta Limanındaki Kola 
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Fabrikasının toz halinde dekstrin imal edemi-
yecek duruma düşmüş ve Adapazarı'ndaki ima
lâthanenin de son yer depreminde yıkılmış ol
ması üzerine yegâne imalâthane olan Vaniköy 
Fabrikasına verilmesine mecburiyet hâsıl olunca 
fabrikaca imaliye ücretinin fahiş olarak istenme
sinde tereddüt gösterilmemiş ve bu halin alım 
kararı zirinde de zikredilmiş bulunduğu beyan 
edilmiştir. 

Meselenin bir tahkikat mevzuu olarak ele 
alınması husus anda Hükümetin nazarı dikkati
nin celbi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

8. Mülhak Bütçe Kanunu ile verilen öde
nekten sarfedilen paraların Sayıştaym hakkı 
kazasına tâbi bulunduğu ve saymanlarca, öde
nek üstünde harcanan miktarların da kesinhe-
sapta yer alması ieabederken bunların müteda-
vil sermayeden mahsup edildiği ve bu halin 
bütçe ile verilen tahsisatın tezyidi neticesini 
hâsıl eyliyeceği denetçi raporunda açıklanmış 
ve idarece verilen cevapta, buna göre işlem ya
pılması lüzumunun mülhakata tamim kılındığı 
bildirilmiş olmakla yapılması istenen işlem ko
misyonumuzca uygun görülmüştür. 

9. Memuriyetleri diğer bir mahalle nakle
dilenlerin zimmetlerinin de gönderildikleri ye
re naklolunması yolunda idarece takip edilege-
len usulün, Devlet usulü hesabiyesinde yeri ol
madığı ve bu halin zaman aşımı bakımından fu
zuli ödemeyi, yapan saymanın sorumlu tutulma
sı, zaman aşımı mebdeinin tâyini ve gerekli ta
kibatın yapılması gibi hususlar da mahzurlu bu
lunduğu denetçi raporunun' 86. fıkrasında bahis 
konusu edilmiş ve komisyonumuzca bu düşün
ceye iştirak olunmuştur. 

10. Denetçi raporunun gider belgelerinin 
incelenmesiyle ilgili 110. fıkrasında, 1485 sayılı 
Kanunla bayilere ödenen beyiyelerden kesilen 
harb malûlleri hissesinin Eylül 1942 - Mayıs 
1943 aylarına tesadüf eden kısmı, ay sonlarında 
bankaya yatırılmıyarak % 3 hesabiyle 9 930 
lira 07 kuruş faizin ödendiği bahis konusu 
edilmiş ve idarece verilen cevapta para duru
munun müsait bulunduğunda tefrik edilen hisse
lerin vaktü zamanında malûl gaziler namına Zi
raat Bankasına yatırılmakta olduğu bildirilmiş 
ve meseleye idarece de önem verildiği anlaşıl
mıştır. 

Evvelki yıllarda olduğu gibi döner sermaye

ye ait bilanço ve kâr ve zarar hesabının tasdi-
kma ait; tasarıya bir madde - 5. madde - eklen
miştir. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1943 yılı Bilân-
çosiyle kâr ve zarar hesabı 

Tekel İdaresinin mamul tütün ve sigaraları
nın memleket dışı piyasalarda ticari bir tarzda 
satış ve sürümünü sağlamak ve Türk tütünleri
nin kıymetini tanıtmak amaciyla 2359 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
olan Türk Tütün Limitet Şirketinin sermayesi
nin yarısından fazlası Tekel İdaresi döner ser
mayesinden ödenmiş bulunması dolayısiyle işbu 
şirket mamulâtmm Tekel döner sermayesinde ol
duğu gibi, 1660 sayılı Kanun gereğince Maliye 
Bakanlığı ile Sayıştay tarafından gönderilecek 
uzman denetçiler tarafından incelenmesi komis
yonumuzca daha önce kabul edilmiş olduğundan 
bu heyet tarafından yazılan raporla buna karşı
lık verilen cevaplar üzerinde yapılan müzakere 
sonunda, denetçi raporunun 1. fıkrasından 39. 
fıkrasına kadar olan mütalâa ve tenkidlerin ida
rece 1944 ve daha sonraki yıllar bilançolarının 
tanziminde nazarı itibara alınmış olduğu idare 
mütalâasında beyan edilmiş olduğundan bunlar 
hakkında mukteza tâyinine mahal görülmemiştir. 

Bundan başka : 
11. Kâr hesabı meyanmda Mısır şubesi kârı 

olan 34 546 lira 17 kuruşun şirketin kârından in
dirildikten sonra bahsedildiği, Mısır şubesinin ka
zancından dolayı Mısırda Kazanç Vergisi veril
miş olması dolayısiyle şube kârının gerek kazanç 
ve gerekse Buhran Vergisi matrahlarından dü
şülmesine cevaz veren bir hükme 2395 sayılı Ka
zanç ve 24.16 sayılı Buhran Vergileri kanunların
da raslanmadığı denetçi raporunun 39. fıkrasın
da bahis konusu edilmiş ve buna mukabil idare
ce verilen cevapta : 

Mısır şubesi kârlarının Türkiye'de vergi mat
rahlarına girerniyeceği hakkında mütaaddit Da
nıştay kararları mevcut olduğu ve bunlardan 
«Kanunların mülki tasarruflarının Türkiye hari
cindeki muamelâta sirayet edemiyeceği ve bu iti
barla Mısırda yapılan işlemden dolayı elde edilen 
kârların vergi matrahlarına alınmasına imkân 
bulunamıyaeağı» belirtilmiş olması hasebiyle şir
ketçe düzenlenen bilançolarda bu karardan mül
hem olarak vergi matrahlarının tâyin edilmiş bu
lunduğu dermeyan kılınmış ve idarece bu yolda 
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işlem yapılmış olması Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

12. Denetçiler tarafından gider belgelerinin' 
incelenmesi sırasında tesbit edilip raporun 52, 
53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, ve 66. fıkra
larında bahis konusu olan ve 2395 sayılı Kanu
nun 8. maddesine göre tevkifi ieabeden Taahhüt 
Vergileri ile memurlara verilen yolluklardan 
noksan kesilen vergiler ve fazla tediyeler hak
kında Maliye Bakanlığınca gerekli tetkikatın 
icra ettirilerek istirdat muamelesinin ifası Ko 
misyonumuzca uygun görülmüştür. ı 

İşbu Limitet Şirketine ait bilanço ve kâr ve 
zarar hesabına göre hâsıl olan kâr miktarı dö
ner s>ermaye bilançosuna dâhil edilmiş ve bu 
sebeple diğer muameleler meyanında bu da tet
kik edilmiş olmakla ayrıca bir madde halinde 
tedvine lüzum görülmemiştir. 

Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdare
sinin 1 . IV . 1943 - 31 . V . 1944 14 aylık bilân-

çolariyle kâr ve zarar hesabı 
13. 1722 sayılı Kanunla 25 senelik bir süre 

için (Di. Amerikan Türkiş Envestment Kopor-
eşön) Şirketine verilen kibrit ve çakmak in
hisarı imtiyazı, 4426 sayılı Kanunla tasdik edi
len Sözleşme Kâğıdı gereğince 1 000 000 dolar 
karşılığında, kanuna bağlı bu şirket bilanço
sunun (Kasa, banka, acentalar hariç) aktifiyle, 
sermayesinin tamamı bu şirket tarafından ve
rilerek -kurulan (Arazi, ziraat, balıkçılık Türk 

Limitet Şirketi) bilançosunun (Kasa, banka ve 
dipozitolar hariç) aktif ve pasifi ve bütün hak 
ve vecibeleriyle birlikte satmalmmış ve kibrit 
ve çakmak tekelinin idaresi (Kibrit ve Çakmak 
Tekeli Geçici İşletme İdaresi) ne verilmiş ve 
29 . V . 1943 gün ve 4426 sayılı Kanunun 2\ 
maddesi gereğince 1660 sayılı Kanunun 8. mad
desi hükmüne göre geçici idarenin kuruluş gü
nünden 1943 Bütçe yılının sonuna kadar 14 ay
lık bilançosu, uzman denetçiler tarafından in
celenerek yazılan raporla buna karşılık idare
ce verilen cevabın müzakeresi sonunda mukte-
za tâyinini icabettirecek bir cihet görülmemiş 
ve sözü edilen bilanço ile kâr ve zarar hesabının 
tasdiki hakkında tasarıya 6 madde eklenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre dü
zenlenmiş bulunan kanun tasarısı Kamutayın 
yüksek tasvibine arz edilmek üzere sunuldu. 
Sayıştay Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde Yozgad 
A. Toközlil F. Ecer K. Erbek 

Bilecik Bolu 
Dr-, M, Suner C. öaçağlar 

Çankırı Giresun Kütahya 
A. t. Zeyneloğlu A. Ulus M. îspartalıgü 

Muğla Siird 
A. Çakır 8. Çeliktuğ 

imzada bulunmadı 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 

( S. Sayısı : 195 ) 



Türk Tütün Limitet Şirketi 1 tkv, 

Müfredat icmal 
Lira K. Lira K. 

Aktif : 

I - Sabit kıymetler 71 247 99 
a) Alât ve edevat 
b) Mobilya 
e) Ticaret Vekâleti demirbaşı 

II - Paralar 
a) Bankalarda 5 
b) Kasalarda 

I I I - Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) İşlenmemiş yaprak tütün 
b) işlenmiş » » 4 
c) Konsinyasyonda > » 
d) » içkiler 
e) Kıyılmış tütün ve sigara 
f) Ambalaj stoku 
g) T. V. Hes. ait konsinyasyon 
tütünler 
h) T. V. ile müşterek hes. ait 
tütünler 

42 282 
26 631 
2 334 

015 496 
36 576 

473 767 
584 049 
230 487 

243 
•596 

89 113 

22 

140 907 

17 
56 
26 

29 
06 

54 
39 
25 
96 
76 
35 

96 

95 

5 052 072 

6 604 584 

i) T. V. tanzim mub. ait iş
lenmemiş tütünler 1 023 645 74 
j) T. V. tanzim mub. ait iş
lenmiş tütünler 36 926 
k) T. V. tanzim mub. ait ma-
nipülâsyon mas. 24 824 07 

35 

97 

- 31 Birimci kamun 1943 Bilançosu 

Pasif : 

I - Sermaye 
II - ihtiyat sermaye 
I I I - Amortisman hesabı 
a) Alât ve edevata ait. 
b) Mobilyaya ait 
e) T. V. Demirbaşına ait 

IV - Krediler 
a) inhisarlar İdaresi 
b) T. O. Ziraat Bankası 2 

V - Cari hesaplar 
Müşteriler 2 
Muhtelif 

VI - Ticaret Vekâleti hesabı 
VİI - T. V. Tanzim mubayaası 
hesabı 
VIII - Muvakkat hesaplar 
a) Muhtelif emanet 
b) Tekaüt sandığı 

IX - Nâzmı hesaplar 
X - Kâr ve zarar hesabı 



IV - Cari hesaplar 
a) Müşteriler 
b) Belçika hesabı 
e) 'Zürra tütün avansları 
d) Mısır şubesi 
e) Muhtelif 

V - İştirakler 
Hasankeyf Tütünü İhracatçılar 
Birliği: 
VI - Ticaret Vekâleti müşterek 
hesabı 
VII - Muvakkat hesaplar 
a) Muvakkat borçlular 
b) Meşkûk m ati abat 

VII I - Nâzım hesaplar 

Müfredat 
Lira 

51 460 
48 

350 096 
49 275 

465 085 

208 382 
1 200 

K. 

03 
71 
26 
61 
67 

01 
59 

İcmal 
Lira 

915 966 

25 00 

177 200 
209 582 

69 781 

K. 

28 

0 -

18 
60 

74 

Yekûn 13 125 436 11 

Mü 
Li 



Türk Tütün Limitet Şirketi 1943 ydt kâr ve zarar hesabı 

Z A R A R 

I - Umumi masraflar 
i t - Terilen faizler 

S&tikftr 

İcmal 
Lira 

177 972 
186 131 

2 710 455 

K. 

11 
57 
08 

K Â 

I - Satış karları 
a) Kıyılmış tütün ve sigara üc
retinden, 
b) Harmanlanmış tütün üzerin
den 
c) Yaprak tütün üzerinden 

II - iştirakimiz üzerinden te-
mettü 
Hasankeyf tütünleri ihracatçı
lar Birliği 
III - Mısır Şubesi : 
1943 senesi kârı 
IV - Muhtelif gelirler 
a) Alman faizler 
b) Alman komisyon 
c) muhtelif varidat 
d) Kambiyo farkları 

Yekûn 3 074 558 76 



10 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe ytlı Ke-
sinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı genel bütçe giderleri ilişik «A» 
cetvelinde gösterildiği üzere 12 715 835 lira 19 
kuruştur. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yılı bütçe gelirleri ilişik «B» cetvelinde 
gösterildiği üzere 190 621 529 lira 28 kuruştur. 

MADDE 3. -< Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı içinde harcanmayıp battal olu
nan ödenek artığı «A> cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterildiği üzere 2 158 332 lira 81 kuruş
tum. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
ilişik «G» cetvelinde gösterilen 1943 Bütçe yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
§. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakam 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı V. 
H. Uran 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sin/nen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüplü 
Ulaştırma Bakanı 

A, F. Cebesoy 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

yayını tarihinde 

Bu kanunu Gümrük ve Tekel 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
S. Doy 

S'd. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bekamı 
R. Karadeniz 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe y%l% Ke-
sinhesap Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi 15 448 451 lira 25 kuruştur. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 193 395 089 lira 21 kuruştur. 

MADDE 3. — Özel idarelerle tayyare payı 
olarak ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından 
ayrılan paralardan 1943 Bütçe yılı içinde ödeıı-
miyen ve (A) ve (B) cetvellerinde özel sütunlar
da gösterilen 3 390 841 lira 62 kuruş 1944 yılma 
aktarılmıştır. 

MADDE 4. — Ödeneklerden 1943 Bütçe yı
lında harcanmryan ve (A) cetvelinin ayrı bir sü
tununda gösterilen 2 199 338 lira 48 kuruş yok-
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1943 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

MADDE 6. — Kibrit ve Çakmak Tekeli Ge
çici İşletme İdaresinin 1 . IV . 1943 tarihinden 
31 . V . 1944 tarihine kadar olan 14 aylık bilan
çosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

( S, Sayısı: 195 ) 



- i i -
1943 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (A) cetvtli 

B. Ödeneğin çeşidi 

1 Ücretler 
2 Merkez ve taşra masrafları 
3 Daimî memurijret harcırahı 
4 Muvakkat memuriyet harcırahı 
5 Müfettişler harcırahı 
6 Tecrübe ıslah ve mücadele 

masrafı 
7 Kaçağı kovalama ve tütün 

ekimi mas. 
8 1918 sayılı Kanun ile ek

leri hükümlerine göre ve
rilecek ihbariye ve ikrami
yeler kaçak takibatında 

" ölen veya sakatlananlara 
verilecek tazminat 

9 Sabit kıymetler masrafı 
10 Nakil vasıtaları masrafı 
11 Tütün ve müskirat, kahve, 

çay fabrika, atelye, ima
lâthane, tuzla ve yaprak 
tütün bakım ve işleme 
evleri ücret ve masrafları 

12 Ecnebi mütehassıslar üc
ret ve harcırahları 

13 Muhtelif masraflar 
14 Memurlar ve müstahdem

ler ikramiyesi 
15 Tekaüt Sandığına iştirak 

(Kanunu mahsusuna tev
fikan istimal edilecektir.) 

16 Reddiyat 
17 Geçen yıl borçları 
18 Eski yıllar borçları 
19 Mukannen aidat 
20 Hükmolunmuş borçlar 
21 3530 sayılı Beden Terbi

yesi Kanunu hükümlerine 
göre yapılacak masraflar 

22 4178 sayılı Kanun muci
bince verilecek çocuk ve 
yakacak zamları 

ödenekler 
Lira 

4 854 824 
1 319 750 
100 000 

ahi 250 000 
130 000 

130 000 

481 000 

K. 

24 

Giderler 
Lira 

4 417 721 
1 195 213 

85 591 
184 058 
99 769 

114 217 

436 269 

K. 

81 
16 
97 
76 
45 

34 

32 

1944 yılına 
devredilen 
ödenek 
Lira K. 

Yok edilen 
ödenekler 
Lira K. 

437 102 43 
124536 84 
14 408 03 
65 941 24 
30 230 55 

15 782 66 

44 730 68 

10 000 
938 000 
377 950 

6 366 
2 26Ş 121 
263 939 

98 
72 
04 

983 578 

34 000 
186 500 

100 000 

268 000 
5 000 
35 000 
12 000 
2 000 
5 000 

1 697 597 09 

27 050 43 
72 431 79 

99 870 36 

226 644 64 
3 874 36 
31 722 29 
10 590 22 
1 316 29 
4 015 

]0 000 

70 000 

4 904 

49 897 34 

3 633 02 
674 878 28 
114 010 96 

285 980 91 

6 949 57 
114 068 21 

129 64 

41 355 36 
1 125 64 
3 777 71 
1 409 78 

683 71 
985 

5 096 

20 102 66 

(S.'Snyım: 196) 



- i i -

ödeneğin çeşidi 

Müskirat ve şarap fabri
kaları inşa ve tesis mas
raflar! 
1715 sayılı Kanunun 8 nei 
maddesi mucibince Cum
huriyet Merkez Bankası-
nasma verilecek itfa karşılığı 
Bütçe Kanununun 10 ncu 
maddesi mucibince tasar-
rufattan mahsup edilen 
sabit kıymetler 
Nâzım masraf (Hususi 
idare hissesi, Hazine, Tay
yare Resmi) 

TOPLAM 

ödenekler Giderler 
Lira K. Lira K. 

630 000 437 580 40 

İ18 572 118 572 

18 493 76 18 493 76 

6 968 463 35 3 577 621 73 

038 631 36 15 448 451 25 

1944 yılına 
devredilen Yok edilen 
ödenek ödenekler 
Lira K. Lira K. 

192 419 60 

0 

O 

3 390 841 62 

3 390 841 62 2 199 338 48 

(S. fl*yıu:UW); 



1943 yth Tekel Genel Müdürlüğü (B) cetveli 

î 
! 

B. Gelirin çeşidi 

1 Satış kârları 
2 Muhtelif rüsum 
8 Pars cezaları 
4 Muhtelif hasılat 
5 İstirdat 
6 Müdafaa Vergisi (Tütün, müskirat, tuz) 

Nâzım raridat (Hususi îdare hissesi, Tay
yare Resmi). 

GENEL TOPLAM 

Muhammenat 
Lira 

95 332 703 
400 000 
55 000 
120 000 
25 000 

52 750 000 

148 682 708 

0 

148 682 703 

Gelir ve ödenek 
kaydedilmek 
üzere 1944 

yılına devredilen 
Lira 

— 

3 390 841 

3 390 841 

K. 

— 

62 

62 

Tahs 
Lira 

130 740 
498 
118 
261 
29 

54 778 

186 426 

3 577 

190 004 



14 
Tekel Genel Müdürlüğünün 

A K T İ F : 

Hesaplar 

I - ödenmiş mütedavil sermaye 
II - Sabit kıymetler 
c, 9 a) Bütçeden 
1. Emlâk 
2. Makinalar 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
5. Tuzla arazisi 

e. 10 b) Mütedavil sermayeden 

1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. Fabrika alât ve edevatı 
4. Tesisat 
5. Tuzlalar tesisatı 

e. 11 III - Paralar 
a) Kasa ve bankalarda 
b) Yolda 

IV - Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) Tütün 
c 12 1. Yaprak 
e. 13 2. Mamul 
e. 14 b) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1. Hammaddeler 
2. Yarı mamul 
3. Mamul 

e. 
d) 
c. 
e. 

c. 
c. 
c. 

15 c)* 
ı Barut 
16 
17 

18 
19 
20 

1. 
2. 

e) 
f) 
B) 

Tuz 

Barut ve 
Fişek ve 1 

Kahve 
Çay 
Ambalaj 

patlayıcı maddeler 
teferruatı 

V - İştirakler 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
c. 7 VI - Hazine hesabı 

Lira 

18 272 637 
5 086 581 
1 510 126 

600 468 
1 

127 302 
1 974 537 

26 264 
52 067 
263 217 

58 444 886 
9 959 738 

5 345 294 
4 738 981 
5 253 957 

1 225 044 
524 511 

K. 

49 
14 
77 
79 

87 
94 
40 
96 
96 

12 
61 

35 
02 
61 

51 
79 

Müfredat 
Lira 

25 469 815 

2 443 391 

4 606 912 
4 823 583 

68 404 624 

15 338 232 

2 369 905 
1 749 556 

3 131 988 
1 561 753 

15 987 639 

K. 

19 

13 

22 
53 

73 

98 

73 
30 

04 
35 
94 

Yekûn 
Liras 

3 617 385 
27 913 206 

9 430 495 

108 543 701 

1 100 000 

133 328 000 

K. 

07 
32 

75 

12 

(S. Sayım : 1»5 •); 
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1943 yûı Bilançom 

P A S İ F : 

Hesaplar Lira 
Müfredat 

K. Lira K. 
Yekûn 
Lira K. 

I - Mütedavil sermaye 
II - Sabit sermaye 

III - Sigorta ihtiyatı 
a) 31 . V . 1944 e kadar toplanmış olan primler 
b) 30 . V . 1943 e kadar Hazineye devredilmiş 

63 000 000 — 
22 889 266 22 
1 218 444 75 

5 109 206 99 

olan primler — 3 890 762 24 

c. 6 IV - Sabit kıymetler amortismanı 
a) 31 . V . 1944 e kadar bütçe sabit kıymetle
rinden hesaplanan 7 479 946 66 
30 . V . 1943 e kadar Hazineye devrolunan — 6 927 711 74 
b) 31 .'V . 1944 e kadar mütedavil sermaye sa
bit kıymetlerinden toplanan 

V - -Hazine hesabı 
VI - Müesseseler hesabı 

Malûl gaziler 
VII - ödenecek senetler 

VIII - Alacaklı hesaplar. 
c.) 23 a) Muhtelif alacaklılar 
1. Mütedavil sermayeden 6 336 678 45 
2. Bütçeden 792 971 38 

1 162 906 

552 234 92 

610 671 96 

25 721 
851 047 

9 500 000 
25 024 480 

88 

78 
25 

66 
7 129 649 83 

b) Müraselât 
c, 24 c) Muhtelif 

IX - Nâzmı hesaplar 
X - Safi hasılat 

a) Sabit sermayeye ayrılan 
b) Müesseseler hesabı 
1. Hususi idareler 
2. Hazine Tayyare Resmi 

2 796 561 
1 398 280 

790 620 
17 104 209 

2 580 548 
4 194 841 

08 
54 

87 
96 

36 664 958 95 
176 065 643 15 

97 
62 

c) Hazine hesabı 169 290 252 56 

( S. Sayısı: 195) 
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A K T İ F . 

Hesaplar 

1943 yılı irsalâtı 
VII - Müesseseler hesabı 
1. Hususi idareler 
2. Hazine Tayyare Resmi 

VIII - Borçlu hesaplar 
c. 21 a) Muhtelif borçlular 
1. Akreditifler ve mal avansları 
2. Muhtelif diğer borçlular 
3. Bütçe avansları 
4. İhtilastan mütevellit me. borçları 

b) Müraselât 
c. 22 c) Muhtelif 

IX - Nâzım hesaplar 

Lira 

436 000 
368 000 

7 496 838 
3 736 890 
118 842 
112 472 

~ 

K. 

25 
43 
53 
37 

Müfredat 
Lira 

11 465 043 

1 995 021 
1 540 656 

YekÛJ 

K. 

58 

89 
96 

a 

Yekûn 
Lira 

804 000 

15 000 722 

36 664 958 

336 402 469 

K. 

— 

43 

95 

64 

M A S R A F Lira K. 

c. 5 I - Bütçe masrafları 
a) Bütçe masraf tahsisatından sarfiyat 11 893 341 43 
b) Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi mu
cibince tahsisat tasarrufatmdan yapılan mah
sup 18 493 76 

İndirilmesi icabeden masraflar : 
a) imalât ve istihsalât maliyetine giren 
b) Aktife alınan sabit kıymetler bedeli 

II - Sabit kıymetler masrafı 
e. 6 a) Amortisman 

b) Sigorta 

III - Muhtelif masraflar • 

Safi hasılat 

1 709 212 79 
2 580 548 97 

Tekel Genel Müdürlüğünün 
Müfredat Toplam 
Lira K. Lira K. 

11 911 835 19 

4 289 761 76 

684 139 77 
56 677 46 

Toplam 

7 622 073 43 

740 817 23 

1 998 153 85 

10 361 044 51 
176 006 648 15 

GENEL TOPLAM 186 436 067 66 

(S . Sayısı: 196) 



P A S î F : 
- 1 7 -

Hesaplar Lira 
Müfredat 

K. Lira K. 
Yekûn 
Lira 

Yekûn 336 402 469 

1943 yık Kâr ve zarar hesabı 

V A R İ D A T 
Müfredat 
Lira K. 

1 
e. 
c. 
c. 
c. 
c. 
e. 

— i 
30 
40 
51 
58 
62 
67 

Satış, kârları 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Tütün 
İspirto ve 

. Tuz 
Barut 
Kahve 
Çay 

ispirtolu 

II — Bütçe varidatı 
a) Müdafaa Vergisi 
b) Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif varidat 

Toplam 
Lira 

74 080 044 
31 091 397 
4 796 387 
816 665 

12 372 542 
7 583 184 

54 778 578 
498 263 
409 622 

07 
18 
88 
77 
99 
75 

28 
79 
95 

130 740 222 

55 686 465 

GENEL TOPLAM 186 426 687 

( S. Sayısı : 195 ) 



A K T İ F 
Kibrit ve Çakmak tnhisart Muvakkat t§Utme 

Lira K. 

Sabit kıymetler : 
Merkez 
Fabrika 

İşletme malzemesi : 
Fabrika : 

İptidai maddeler 
Ambelâj malzemesi 

124 225 
1 483 947 

1 958 969 
192 737 

Yardımcı malzeme ve yedek 
parçalar 

Mamul depolar : 
Kibrit : 
Merkez 456 465 09 
Fabrika 192 592 20 

Çakmak ve taş 
Muhtelif borçlular : 

Merkez 
Fabrika 

Tahsil senetleri : 
Acentalar câri hesabı : 

Kibrit 
Çakmak ve taş 

Bankalar : 
Kasa : 

Merkez 
Fabrika 

Nâzım hesaplar : 

742 903 

649 057 

7 185 

1 478 388 
55 951 

1 727 769 
3 661 

56 
21 

34 
25 

91 

29 

92 

60 
73 

q8 
37 

8 053 88 
79 524 39 

1 608 172 

2 994 610 &j \J*/^ VJJLV/ 

656 243 

1 534 340 

928 
1 731 430 

374 431 
87 578 

2 957 354 

77 

50 KJ\J 

21 

33 

01 
95 

74 
27 

Toplam 11 845 088 78 

İdaresi t . IV . 1943 31 . V . 1944 Bü 
P A S İ F 

Mütedavil 5 295 17 
Sabit 563 10 

Muhtemel zarar karşılığı : 
Muhtelif alacaklılar : 

Merkez 1 321 33 
Fabrika 389 07 

Acentalar câri hesabı : 
Sâtî kâr 
Nâzım hesaplar 

Sermaye : 
Lira 

Amortisman : 
' Merkez : Sabit kıymetler 46 62 

» Fevkalâde 200 00 
Fabrika : Sabit kıymetler 902 14 



Kibrit ve Çakmak İnhisarı Muvakkat İşletme İdaresi 

Z İ M M E T 
Ura 

10 000 

141 

4 

8 

210 

570 

591 

K. 

68 

58 

54 

71 

i/ö 

Vekâletin H. 1081 sayılı tahriratiyle muhtelif 
zevata tediye olunan 
Ankara Tekel Başmüdürlüğüne gönderilen 6 
çakmak maliyeti 
Vekâlet yüksek makamına gönderilen 11 çak
mak maliyeti 
Vekâlet yüksek makamına ford spor arabası 
navlunu 
Vekâlet yüksek makamına ford spor arabası 
tamir masrafı 
Mefsuh şirketçe açılan akreditiflerden işgal al
tındaki memleketlere ait kısımlar için ayrılan 
ihtiyat 
Tahsili meşkûk acenta borçları için ayrılan 
ihtiyat 5 000 
Fabrika yardımcı malzemesi için ayrılan kıy
metten düşürme karşılığı 
Merkez umumi masarifi 

» işletme » 
» sabit kıymetler amortismanı için ayrılan 
» muvakkat kâr ve zarar bakiyesi 
» fidanlık hesabı bakiyesi 
» noksan ve avarya çıkan kibritler bakiyesi 
» fevkalâde amortisman olarak ayrılan 

Takas primlerinden hâsıl olan zarar 
Safi kâr 

so 85a 
216 621 
813 526 

ı 36 200 
3 730 
209 

si 745 
200 000 
4 155 
21 423 

06 
21 
49 
78 
79 
63 
57 

33 
71 

Toplam 1 636 Böl 07 

Kâr ve Zarar hesabı 1. IV. 1943 -

Acenta. I ardan tahsil olunan 25 . V . 
farkları 
Bartın'daki kamyonlardan alınan ki 
Devrek'teki » » 
Alman faizler 
Fabrika muhtelif varidatı 

» evlerinden alınan kiralar 
» kur fabrikalarından kâr 
» işletme malzemesi envanter 

Kibrit satışı kârı 
Çakmak ve taş satış kârı 
Merkez muhtelif varidatı 





S. Sayısı: 196 
iller Bankası Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1/702) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t : 71-1551 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 13 . II . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 4750 sayılı îller Bankası Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE —" "••-"-••• 

İller Bankası hakkındaki 4759 numaralı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu bankanın ödenmiş ser
mayesinin nısfına kadar bankalardan kredi temin edebileceği ve cari hesaplar açtırabileceği gibi 
vâdeleri 20 yılı geçmemek üzere uzun vadeli istikrazlar akd ve tahvil ihraç edebileceği kabul 
edilmiştir. 

Muhtelif şehir ve kasabalarımızın içme su ve elektrik tesisatı işlerinde bu yetkinin, yapılacak 
tesisat ve malzeme mubayaa bedelleri mukabilinde bono ihraç edilmesi suretiyle istimali de düşü
nülmüş ve bu maksatla bankaya taahhüt salâhiyetiyle birlikte Hazine kefaletiyle bono çıkarma
sı yetkisini sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 15 . II . 1950 

Esas No. 1/702 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

.4759 sayılı iller Bankası Kanununun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Bakanlar 
Kurulunun 13 . II . 1950 tarihli karariyle Bü
yük Meclise sunulan kanun tasarısı içişleri Ko
misyonunda içişleri Bakanı ve iller Bankası Ge
nel Müdürü ve yardımcısı huzuru ile incelendi 

Belediyeler fonu ile şehir ve kasabalarımızda 
vücuda gegtirilmekte olan ve şimdiye kadar ne
ticelenmiş veya ikmali derdest ve sözleşmeleri 
İmzalı teşebbüs ve taahhütlerinin yekûnu doksan 
miJyon lirayı bulan hayırlı ve feyizli sdıhi ve 
medeni gelişmelerle ilgili tatbikat etrafında ge-
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niş ve derin izahat alındıktan sonra Hükümet 
gerekçesinde beyan olunan sebep ve ihtiyaçlara 
binaen îller Bankasının girişeceği taahhütler do-
layısiyle Maliye Bakanlığının önceden muvafa
katini alarak bono ihraç edebilmesi ve bu suretle 
çıkarılacak bonolara Hazinenin kefalete mezun 
kılınmasmı tazammun eden bir hükmün 4759 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesine eklenmesi esas 
itibariyle kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilerek birinci madde aynen, 
İkinci madde bir kelime farkı ile, üçüncü madde 
aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere evrak dosyasiyle birlikte Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

C. Uybadtn A. Tüzün A. Eyidoğan 
Kâtip 

Balıkesir Antalya Bolu 
F. Tiritoğhı U. Kaplan İ. Yalçın 

Bursa Denizli Giresun 
C. Öz Dr. B/Uz E. Dizdar 
Günıüşane Konya Muş 

-S'. Sökmensüer 8. Ergun H. Onaran 
Siird Sivas 

L. Yavuz N. Ergin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/702 
Karar No. 70 

21 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

4759 sayılı tiler Bankası Kanununun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 13 . II . 
1950 tarihli ve 71 / l 551 sa yi 11 tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı İçişleri Ko
misyonu vaporiyle birlikte komisyonumuza ve
rilmekle İçişleri Bakanı Emin Erişirgil ve Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kintrol Ge
nel Müdürü ile İller Bankası Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca yapılan tetkiklere nazaran 
bankanın gerek başlanmış olan işlerin tamam
lanabilmesi, gerek projeleri ikmal edilmiş ve 
ihaleye mevzu teşkil etmiş bulunan 38 kasaba
nın elektrik ve 171 kasabanın su tesislerinin 
meydana getirilebilmesi ve gerekse önümüzdeki 
dört beş yıl içinde bankanın kuruluş gayesine uy
gun faaliyetlerde bulunabilmesi için malî im
kânlarının behemehal takviyesi ioabetmektedir. 

Filhahika bir taraftan îller Bankasının fon, 
hisse ve taksit olarak yirmi milyon lira .etrafın
da olan senelik kaynakları ve diğer taraftan yu
karda sözü edilen idlerin realizasyonu ve önümüz
deki beş yıl içinde yeni hamlelerin istilzam ede-
bilecği masraflar bir biriyle karşılaştırılmış ve 
neticede banka imkânlarının artırılmasında bir 

zaruret olduğu anlaşılmıştır. 
Bu itibarladır ki, Hükümet teklifi esas itiba

riyle uygun görülmüş ve fakat yukarda arze-
dilen sebeplerle banka imkânına lüzumlu ge
nişlik verilmesi için çıkarılacak bonolar banka
nın ödenmiş sermayenin yarısı ile değil öden
miş ve ihtiyatlar yekûnu ile takyit edilmesinin 
eldeki işlerle hemen el atılması lüzumlu işler 
bakımından, daha muvafık olacağı neticesine va
rılmıştır. Bonolar için kabul edilen bu esasın 
İller Kanununun yirmi ikinci maddesinin birin
ci fıkrasındaki istikraz ve tahvil çıkarma yetki
sine de teşmili tabiî olduğundan yirmi ikinci 
maddenin bu esasını göz önünde tutarak de
ğiştirilmesi icabetmiş ve bu sebeple madde ye
niden kaleme alınmıştır. 

Maddenin kül olarak böylece tadili yoluna 
gidilirken: 

a) İller Bankasının Bankalarda cari hesap 
açabilmesi için kanuni bir hükme lüzum olma
dığı mülâhazasiyle bunu ifade eden fıkra mad
deden çıkarılmış ve, 

b) Gerek istikraz yapmak ve gerek tahvil 
ç-karmak için Bakanlar Kurulundan karar alııı-
ın ası daha uygun bulunmuş, 

c) İstikraz, tahvil ve bono çıkarılması yet-

( S. Sayısı ; 196 ) 
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kişi Bakanlar Kurulu kararma bağlı tutulmuş 
olup Bakanlar Kurulunun bunu bankanın ihti
yacına ve işlerin icabına göre müddet bakımın
dan da ayarlaması tabiî bulunluğundan mad
dede mevcut yirmi yılı aşmamak kaydı zait gö
rülmüş, madde bu esasları sağlıyacak bir şekle 
ifrağ edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
R. Erten M. Akalm V. öy men 

Ankara Ankara 
M. Eriş C. Gölet 

Diyarbakır Erzincan 
C. Ekin II'. Pekcan 

İstanbul İzmir 
E. Amaç A. İnan 

Kırklareli Malatya 
Korgl. K. Doğan M. S. Eti 

Ordu 
II. Yalman 

Aydın 
Gl. R. Alpnıan 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Urfa 
A. Akan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunun 22 nci maddesine bir fık

ra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4759 sayılı 
İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Banka bu yetki dâhilinde 
girişeceği taahhütler dolayısiy-
le Maliye Bakanlığının önceden 
muvafakatini almak şartiyle 
bono ihraç edebilir. 

Hazine bu suretle çıkarıla
cak bonolara kefalete mezun
dur.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı 

Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 
Nihat Erim 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞİ 

4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunun 22 nci maddesine bir fık

ra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE
ĞİŞTİRİŞİ 

İller Bankası Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . VI . 1945 
tarihli ve 4759 sayılı İller Ban
kası Kanununun 22 nei madde
si aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Banka ödenmiş sermaye ve 
ihtiyatlarının tamamına kadar 
Bakanlar Kurulu karariyle 
uzun vadeli istikrazlar akdede
bilir veya tahvil çıkarabilir. 
Maliye Bakanlığının önceden 
muvafakatini almak ve yakar
daki had dâhilinde kalmak şar
tiyle bono ihraç edebilir. Bu su
retle çıkarılacak bonolara Ma
liye Bakanlığı kefalete yetkili
dir. 

MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 



Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. 8. Barlas Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

İçimleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
E. Erişirgil N> Sadak 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
'•§. Adalan 

V.\o. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 
Çalışma Bakanı 
Reşat fjj. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 



S. Sayısı: 197 
Türkiye ile Suriye arasında buğday satışı hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 

raporu (1 /707) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . , 

Sayı : 71-1517,6-558 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Suriye arasında buğday satışı hakkında 23, 24 Temmuz ve 26 Kasım 1949 tarihle
rinde teati edilen mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 19.1.1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 19 . T . 19 ') tarihli ve 3/10542 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

. Başbakan 
, ; . , " • • • * , ' Ş- Günaltay 

GEREKÇE 

1949 yılı buğday mahsulümüzün yurt ihtiyaçlarını tamamen karşılıyamıyacak durumda olması 
dolayısiyle dış memleketlerden ithaline lüzum görülen buğdayın bir miktarını Cenup komşumuz 
Suriye'den temin etmek ve bedelini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak ve Türk lirası 
ile tutulacak bir hesaba geçirerek Suriye'nin bizden almak ihtiyacında olduğu malların bu hesabın 
zimmetinden ödenmesini sağlamak maksadiyle iki memleket arasında 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihle
rinde mektup teatisi suretiyle bir anlaşmaya varılmıştı. Ancak, mezkûr mektuplarm bir maddesinde 
işbu anlaşmanın satın alınacak buğdayın fiyatı ve teslim şartları hakkında iki taraf mutabık kal
dığı takdirde muteber olacağı kaydı mevcuttur. Son zamanlarda Suriye'de vukubulan dahilî olaylar 
teferruata ait ek anlaşmanın akdi suretiyle yukarda anılan 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli esas anlaş
manın yürürlüğe konması işini zaruri olarak bir müddet geciktirmiş olduğu gibi, bu müddet zarfın
da hasat edilen Suriye mahsulünün beklendiği miktarda çıkmadığı anlaşılmış ve dolayısiyle anlaşma
da bâzı tadilâta lüzum görülmüştür. 

26 Kasım 1949 tarihinde imzalanan ek mektuplarda bu hususlar göz önünde bulundurulmuş, 23 
ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektuplara atıf yapılmak suretiyle bunların muteber addedildiğine işa
ret edilmiş, Suriye'nin teslim edeceği buğday miktarı 100 bin tondan 50 bin tona indirilmiş ve 
Suriye Hükümetine bir miktar finansman imkânları tanınmıştır. Bu sebepten dolayı, gerek 26 
Kasım 1949 tarihli ek mektuplar gerek daha eski bir tarih taşıdığı halde ancak 26 Kasım 1949 ta
rihinden itibaren muteber olan 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların heyeti umumiyesi men
faatlerimize uygun görüldüğünden, onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/707 

Karar No. 49 

22 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 14 . II . 1950 tarih ve 71/1517 - 6/558 sa^ 
yılı yazısiyle Yüksek Meclise sunulan ve komis
yonumuza havale buyurulan «Türkiye ile Suri
ye arasmdııa buğday satışı hakkında 23 ve 24 
Temmuz 1949 ve 26 Kasm 1949 tarihlerinde te
ati olunan mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı» komisyonumuzda görüşüldü. 

Alman izahata göre karşılığı bütün memle
ket ihraç malları ile ödenmek üzere bidayette 
yap1 lan yüz bin tonluk buğday satmalma An
laşması Suriye Hükümetinin bu miktar ihraç 
yapma imkânı olmadığı ileri sürülmesi üzerine 

bizzarure elli bin tona indirilmiş ve Anlaşma bu
na göre değiştirilmiştir. 

1 Ocak'tan itibaren tatbik olunan bu Anlaş
maya karşı bugüne kadar dokuz bin ton teslimat 
yapılmış ve artanı için dahi teslimat devam et
mektedir. 

Memleketimizde bu yıl hububat darlığı dola-

yısiyle yapılan Anlaşmanın uygun olduğu neti
cesine varan komisyonumuz kanun tasarısının 
aynen kabulüne ve Kamutaya arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 
Ticaret Ko. Başkanı 

Ankara 
.1. Çubukçu 

Kâtip 
Niğde 

II. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

Kars 
F. Aktaş 

Kırklareli 
£. ödül 

Niğde 
V. Sandal 

Trabşon 
A. Sarıalioğlu M. 

Sözcü 
öazianteb 
C. Alevli 

Aydın 
Dr. S. Akın 

Kars 
A. Sürmen 

Muş 
H. Dayı 

Tokad 
R. Önder 

İmzada bulunamadı 
Trabzon • Van 
Yarımbıyık M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye ile Suriye arasında buğday sah§t hak
kında 23 ve 24 Temmuz 1949 ve 26 Kasım 1949 
tarihlerinde teati olunan mektupların onanması 

hakkında Kanun tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Şam 

Elçiliği ile Suriye Maliye Bakanlığı arasında 
Türkiye'nin Suriye'den buğday satın alması 
hakkında 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihlerinde te
ati olunan mektuplar ve bunların yürürlüğe 
konması maksadiyle gene Türkiye Cumhuriyeti 
Şam Elçiliği ile Suriye Maliye Bakanlığı ara
sında 26 Kasım 1949 tarihinde teati olunan ek 
mektuplarla varılan anlaşmalar kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
II. 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 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

1. B. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 

Reşat S. Sirer 

( S. Sayısı : 197 ) 
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Türkiye Cumhuriyeti Elçüiği Şam, 23 Temmuz 1949 

Bay Bakan, 

Türkiye ile Suriye arasındaki mal mübadelelerinin genişlemesini arzu eden Hükümetim, aşa
ğıda mâruz şartlar altında, Suriye menşeli buğday teslimatının ödenmesine mütaallik bir rejimi, 
Suriye Hükümetinin onamasına sunmakla beni görevlendirmiştir. 

1. Suriye Hükümeti, fiyatı ve teslim şeraiti iki memleket yetkili kurulları (tarafından tesbit 
edilecek, 100 000 ton miktarında buğdayı ilgili Türk makamlarına satmayı ve teslim etmeyi ta
ahhüt eyler, 

2. Yukardaki maddede derpiş olunan satınalmalarm tesviyesi için Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ııezdinde Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankası namına Türk Lirası ile muharrer ve 
faizsiz bir hesap açılacaktır, 

3. Birinci maddede anılan satınalmalarm karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
Türk Lirası ile yapılacak tevdiat ile tesviye olunacak ve mezkûr banka bunları 2 nci maddede 
derpiş olunan «Türk Lirası» hesabına geçirecektir. 

4. Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ihracat rejimine uygun olarak Suriye'ye ihraç edi
lecek Türk menşeli malların karşılığı, Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankasının Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına g'öndereceği ödeme emirleri üzerine, yukarda anılan hesabın zimmetinden 
Türk hak sahiplerine ödenecektir, 

5. îşbu mektubun 2 nci maddesinde derpiş edilen hesabın bakiyesi Türk Lirasının dolara 
nispetle halen Milletlerarası Para Fonunda müseccel olan rayici üzerinden hesaplanacak ve icabın
da Türk Lirasının dolara nispetle anılan rayicinde vukubulacak değişmeler derecesinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ayarlamalar yapılacaktır. 

6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye ve Lübnan Bankası yukardaki maddelerde 
anılan ödeme emirlerini ve tahsilat ihbarnamelerini günü gününe birbirlerine göndereceklerdir; 

7. işbu anlaşma 1 nci maddede derpiş olunduğu üzere, iki âkıd tarafın fiyat ve teslim şera
iti hususunda mutabık kalacakları anda yürürlüğe girecektir. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bav Bakan, 

Ekselans Türkiye Elçisi 
Bay Hassan Djabbara Aptülâhat Aksin 

Suriye Cumhuriyeti 
Maliye ve İktisat 

Bakanı 

Suriye Cumhuriyeti 
Maliye Bakanlığı Şam, 24 Temmuz 1949 

8567/2210 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı 23 Temmuz tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Türkiye ile Suriye arasındaki mal mübadelelerinin genişlemesini arzu eden Hükümetim, aşa

ğıda mâruz şartlar altında, Suriye menşeli buğday teslimatının ödenmesine mütaallik bir rejimi, Su-
riyo Hükümetinin onamasına sunmakla beni görevlendirmiştir: 

1. Suriye Hükümeti, fiyatı ve teslim şeraiti iki memleket yetkili kurulları tarafından tesbit 
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edilecek, 100 000 ton miktarında buğdayı ilgili Türk makamlarına satmayı ve teslim etmeyi ta
ahhüt eder. ••&•?•*> • 

2. Yukardaki maddede derpiş olunan satın almaların tesviyesi için Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası nezdinde Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankası namına Türk Lirası ile muharrer 
ve faizsiz bir hesap açılacaktır. 

3. Birinci maddede anılan satın almaların karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
Türk lirası ile yapılacak tevdiat ile tesviye olunacak ve mezkûr banka bunları 2 nci maddede 
derpiş olunan «Türk Lirası:» hesabına geçirecektir. 

4. Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ihracat rejimine uygun olarak Suriye'ye ihraç edi
lecek Türk menşeli, malların karşılığı, Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankasının Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına göndereceği ödeme emirleri üzerine, yukarda anılan hesabın zimmetinden 
Türk hak sahiplerine gönderecektir. 

5. îşbu mektubun 2 nci maddesinde derpiş edilen hesabın bakiyesi Türk lirasının dolara nis-
petlo halen Milletlerarası para fonunda müseccel olan rayici üzerinden hesaplanacak ve icabında 
Türk lirasının delâra nispetle yukarda anılan rayicinde vukubulaeak değişmeler derecesinde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ayarlamalar yapılacaktır. 

G. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye ve Lübnan Bankası yukardaki maddelerde 
anılan ödeme emirlerini ve tahsilat ihbarnamelerini günü gününe birbirlerine göndereceklerdir. 

7. İşbu Anlaşma, 1 nci maddede derpiş olunduğu üzere, iki âkıd tarafından fiyat ve teslim 
şeraiti, hususunda mutabık kalacakları anda yürürlüğe girecektir. 

îşbu mektubu aldığımı kaydeder ve yukardaki 4 ncü maddede mezkûr «Türkiye'de yürürlükte 
bulunan genel ihracat rejimi» terimlerinin, Türkiye'den ihracı serbest döviz tediyesine müstenit 
koyun ve diğer malların Suriye'ye ithaline mâni teşkil edemiyeeeği hususunu tasrih eylemeye 
müsaraat ederim. 

Derin saygılarımı, kabul buyurunuz, Bay Elçi. ' 

Ekselans1 Suriye Cumhuriyeti 
Bay Abdülhak Aksin Maliye ve Millî İktisat Bakanı 

Türkiye Elçisi Hassan Djdbbara 

Türkiye Cumhuriyeti 
Elçiliği Şam; 26 Kasım 1949 

Bay Bakan, 

Ekselans Bay Hassan Djabbara ile teati olunan Suriye'nin Türkiye'ye 100 000 ton buğday sat
ması hakkındaki 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektuplara atfen ve anılan mektuplardaki bâzı nok
taların aydınlatılması maksadiyle Ekselansınızla yapmış olduğum görüşmelere müsteniden, aşağı
daki hususları size teyit etmekle şeref kazanırım : 

1. Türkiye Hükümeti yukarda anılan buğday miktarının 50 000 tona indirilmesi hususunda 
Suriye Hükümeti ile mutabıktır. 

2. Adı geçen malın ödenmesi yukarda anılan mektupların 2 ilâ 7 nci maddeleri gereğince ve 
aşağıda kayıtlı tadilâta uygun olarak yapılacaktır : 

a) Anılan mektupların 4 ncü maddesinde mezkûr «Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ih
racat rejimi» terimlerinin, Türkiye'den ihracı serbest dövizle tediye esasına müstenit koyun ve 
diğer malların Suriye'ye ithaline mâni teşkil etmiyeceği hususunda iki taraf mutabıktırlar. 

b) 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihlî mektupların 5 nci maddesinde derpiş olunan kambiyo temiııa-
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tının aynı zamanda iki memleketin ilgili kurulları arasında akdedilecek sözleşmede tesbit olunaeak 
fiyata ve teslim edilmiş bulunduğu halde bedeli Merkez Bankasında açılan hesaba geçirilmemiş 
olan her hangi bir miktardaki buğdayın kıymetine ve bahis konusu buğday satın almasından müte
vellit bütün işlemlere de şâmil olduğu hususunda Türkiye Hükümeti mutabıktır. 

c) Yukardaki fıkrada anılan 5 nci maddede mezkûr «icabında» terimi kaldırılmıştır. 
d) îşbu mektubun yürürlüğe girmesinden itibaren 7 günlük bir müddet zarfında, Türkiye Hü

kümeti. 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların 2 nci maddesinde derpiş olunan hesabın matlu
buna, ilk taksit olarak 5 000 ton buğday bedelinin karşılığını Türk lirası olarak, yatıracak ve mez
kûr taksit Suriye Hükümeti tarafından derhal kullanılabilecek ve mahsup muamelesi ancak ilk 
45 000 tonun tesliminden sonra başlıyacaktır. 

e) îşbu mektubun yürürlüğe girmesinden itibaren 12 aylık bir müddetin hitamında Türkiye 
Hükümeti yukarda anılan mektupların 2 nci maddesinde mezkûr hesabın matlup bakiyesini,Londra 
üzerinden telgraf havalesiyle Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankası emrine «Syrian Account» Ster
lin ile ödiyecektir. 

3. îşbu mektup 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların 1 nci maddesi gereğince iki memle
ket ilgili kurullarının akdedecekleri sözleşmenin imzalanacağı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Suriye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi rica 
eder ve bilvesile derin saygılarımı sunarım, Bay Bakan. 

Ekselans Türkiye Elçisi 
Bay Kholed el Azem Aptülâhat Aksin 

Suriye Cumhuriyeti 
Maliye Bakanı 

Suriye Hükümeti 
Mira Şam, 26 'Kasım 1949 

Tasfiye Komisyonu 
No. 1747 „,' - \ ' . . : • _ . . . 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı 26 Kasım 1949 tarihli mektubunuzu aldığımı, bildirmekle şeref kazanırım. 
Ekselans Bay Hassan Djabbara ile teati olunan Suriye'nin Türkiye'ye 100 000 ton buğday satma

sı hakkındaki 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektuplara atfen ve anılan mektuplardaki bâzı nokta
ların aydınlatılması maksadiyle Ekselansınızla yapmış olduğum görüşmelere müsteniden, aşağıdaki 
hususları size teyit etmekle şeref kazanırım. 

1. Türkiye Hükümeti yukarda anılan buğday miktarının 5 000 tona indirilmesi hususunda Su
riye Hükümetiyle mutabıktır. 

2. Adı geçen malın ödenmesi yukarda anılan mektupların 2 ilâ 7 nci maddeleri gereğince ve 
aşağıda kayıtlı tadilâta uygun olarak yapılacaktır. ' ' -' '* *" 

a) Anılan mektupların 4 ncü maddesinde mezkûr Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ihra
cat rejimi terimlerinin, Türkiye'den ihracı serbest dövizle tediye esasına müstenit koyun ve diğer 
malların Suriye 'ye ithaline mâni teşkil etmiyeceği hususunda iki taraf mutabıktırlar. 

b) 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların 5 nci maddesinde derpiş olunan kambiyo temi
natının aynı zamanda iki memleketin ilgili kurulları arasında akdedilecek Sözleşmede tesbit olu
nacak fiyata ve teslim edilmiş bulunduğu halde bedeli Merkez Bankasında açılan hesaba geçirilme
miş olan her hangi bir miktardaki buğdayın kıymetine ve bahis konusu buğday satmalmasmdan 
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mütevellit bütün işlemlere de şâmil olduğu hususunda Türkiye Hükümeti mutabıktır. 

c) Yukardaki fıkrada anılan 51 nci maddede mezkûr «icabında» terimi kaldırılmıştır. 
d) îşbu mektubun yürürlüğe girmesinden itibaren 7 günlük bir müddet zarfında, Türkiye 

Hükümeti, 23 ve 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların 2 nci maddesinde derpiş olunan hesabın 
matlûbuna, ilk taksit olarak, 5 000 ton buğday bedelinin karşılığını Türk lirası olarak yatıracak 
ve mezkûr taksit Suriye Hükümeti tarafından derhal kullanılabilecek ve mahsup muamelesi ilk 
45 000 tonun tesliminden sonra başlıyacaktır. 

e) işbu mektubun yürürlüğe girmesinden itibaren 12 aylık bir müddetin hitamında Türkiye 
Hükümeti yukarda anılan mektupların 21 nci maddesinde mezkûr hesabın matlûp bakiyesini, 
Londra üzerinden telgraf havalesiyle Şam'daki Suriye ve Lübnan Bankası emrine «Syrian Account» 
Sterling ile ödiyecektir. 

3. îşbu mektup 23 ve' 24 Temmuz 1949 tarihli mektupların 1 nci maddesi gereğince iki mem
leket ilgili kurullarının akdedecekleri Sözleşmenin imzalanacağı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Suriye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana bildirmenizi ri
ca eder ve bilvesile derin saygılarımı sunarım, Bay Bakan.» 

Türkiye Elçisi 
îşbu mektubu aldığımı kaydeder ve ihtiva.ettiği hükümlerle mutabık bulunduğumu Suriye 

Hükümeti namına bildirmeye musarraat eylerim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans . Khaled el Azem, 
Bay Abdülahat Aksin Suriye Cumhuriyeti 

Türkiye Elçisi Maliye Bakanı 

t>€> 
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S. Sayısı: 198 
Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına bağlı 
mektuptaki listenin değiştirilmesi için mektup teatisi suretiyle ya

pılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun tasarısı (1 /686) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 1 . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı : 71 - 712, 6/362 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmasına merbut mektuptaki listenin, değiştiril
mesi için yapılan anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 13 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve ge
rekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaya ait mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği . 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13 . I . 1950 tarihli ve 3/10484 sayılı kararla onanmış 
olduğunu saygılarımla arzederim. '• * ^ *"_ 

Başbakan 
U-.. ' , , . - . ' . ' " / ' • • ' • - \ ' : i . * Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

Türkiye ile Çokoslovakya arasında Prag'da imzalanan ve 1 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına merbut bir mektup hükümlerine göre Çekoslovak
ya'nın memleketimizden yapatcağı tütün mubayaatının 1 500 000 Kg. ı aşacak kısmının tutarı ka
dar, esasen genel ithalât listemizde mevcut bâzı Çekoslovakya mallarının memleketimize ithali için 
gerekli lisansların verileceği kabul edilmiş bulunmakta idi. 

Ahiren Çekoslovak Elçiliği Dışişleri Bakanlığımıza müracaat ederek Çekoslovak tütün inhisarı
nın memleketimizden 5 000 000 Kg. kadar tütün satmalmak tasavvurunda olduğunu bildirmiş ve 
yukarda adı geçen listeye yeniden bâzı maddelerin, ilâvesini teklif eylemiştir. Bu teklif Dışişleri 
Bakanlığında ilgili Bakanlıklar temsilcileriyle .yapılan toplantıda muvafık görülmüş olduğundan 
31 Aralık 1949 tarihinde Ankara'da Çekoslovak Elçiliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında mektup
lar teati edilmiştir. 

Halen Çekoslovakya ile Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının, .yürürlüğe girmiş olduğu 1 Temmuz 
1949 tarihinden Kasım 1949 sonuna kadar olan ticaret muvazenesi rakamları şöyledir: 

İ t h a l â t İ h r a c a t , / 
*;'; " ' • • • Lira Lira • . 3 

34 156 596 28 041 627 
Bu rakamlar sadece fiilî ihracat ve ithalât rakamlarıdır. Halen bu Anlaşma memleketimiz için 

memnuniyet verici bir şekilde inkişaf etmektedir.Halihazırda Çekoslovak -Tütün inhisarının bir sene 
zarfında memleketimizden satınalmı^ olduğu tütün miktarı 5 milyon, kiloyu aşmış bulunmaktadır. 

Mektup teatisi suretiyle yapılan bu anlaşma memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildi
ğinden anlaşmanın onanması için lişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. _ j 



•* 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/686 
Karar No. 50 

22 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 31 . I . 1950 tarih ve 71/712 - 6/362 sayı
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve Ko
misyonumuza havale buyurulan «9 Temmuz 
1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına merbut mektuptaki listenin 
değiştirilmesi için yapılan Anlaşmanın onanma
sı hakkında Kanun tasarısı» Komisyonumuzda 
konuşuldu. 

Gerek Hükümet temsilcisinin verdiği izahat
tan ve gerekse Hükümet gerekçesinde açıklanan 
durum tetkik edilmiş halen memnunluk verici 
bir genişleme gösteren işlem-Türk - Çekoslovak 
Anlaşmasının yapılan değişikliği memleket 
menfaatine uygun olduğu neticesine varılarak 
tasarının aynen kabulüne ve Yüksek Kamutaya 
arzedilnıek üzere Başkanlığa sunulmasına ka

rar verildi. 
Ticaret Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Ankara Gazianteb 

A. Çubukçu C. Alevli 
Kâtip 
Niğde Aydın Kars 

11. Ulusoy Dr. S. Akın F. Aktaş 
İmzada bulunamadı 

Kars- Kırklareli Muş 
A. Sürmen Ş. ödül II. Dayı 

Niğde Tokad 
V. Sandal R. önder 

İmzada bulunamadı 
Trabzon Trabzon 

A. Sarıalioğlu M. Yarımbıyık 
Van 

M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9 Temmuz 1949 tarihli Türkiye - Çekoslovakya 
Ticaret ve Ödeme Anlanmasına merbut mektup
taki listenin değiştirilmesi için yapılan Anlaş--

manın onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 Tmmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşması
na merbut mektuptaki listenin değiştirilmesi 
hakkında 31 Aralık 1949 tarihinde Çekoslovak
ya Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle yapılan 
anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitini Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır 
işletmeler Bakanı 

Münir Birsel 

İçişleri Bakam 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışına Bakanı 
Re§ad S. Sir&r 
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S. Sayısı: 200 
Posta Kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu mütalâasiyle İçişleri 

ve Ulaştırma Komisyonları raporları ( î /165) 

T. (J. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü • 
Tetkik Müdürlüğü 

8w : 71/54-6/1764 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . V I . 1945 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Posta Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzede-
rim. 

> Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

GEREKÇE 

A) Yeni bir Posta Kanunu çıkarılmasını gerektiren sebepler: 
Memleketimizin sosyal ve ekonomi hayatında görülen gelişme ve ilerlemelere uygun olarak 

yeni usuller kabul eden ve halk için yeni servisler açan Posta idaremiz daha faydalı olabilmek için 
yeni bir Posta Kanunu tasarısı hazırlamıştır. 

Yürürlükte bulunan Posta Kanunumuz, genel hayatımızdaki mutlu gelişmelerin sonucu olarak 
kendini gösteren yeni ihtiyaçları karşılıyacak bir halde değildir. Şimdilik kanunumuz 1939 tarihli 
olup bir kısım hükümleri zaman zaman değiştirilmiş ve görülen ihtiyaçlar karşısında kanuna bir 
kısımjla yeni hükümler eklenmiştir. Bu değişiklik ve ekleriyle beraber kanun bugün için amaeı 
sağbyamamaktadır. Bunun sebepleri aşağıda kısaca gösterilmiştir. 

1. — Posta kanunlarının, ait oldukları memleketlerin Medeni ve Borçlar kanunları ve Ceza Ka
nunu ile sıkı ilgileri vardır. Gönderici ve alıcıların, bâzı hallerde Posta İdareleriyle olan işlerinde 
medeni hukuk bakımından yeterlikleri ve bunların ölenlerine ait olan maddelerin mülkiyeti ve bu 
türlü maddeleri almak yetkisi ve buna benzer cihetler Medeni Kanun; gönderici ve alıcı
larla Posta İdareleri arasında - zarar ve ziyanın ödenmesini istemek gibi hallerde - meydana ge
lebilecek anlaşmazlıklar Borçlar Kanunu, posta tekelini ve posta gizliliğini bozma hareketleri de 
Ceza Kanunu hükümleriyle ilgilidir. Bundan dolayı Posta Kanunu hükümlerinin adı geçen kanun-
lardakilere uygun olması lâzımdır. 

Halbuki 1339 tarihli Posta Kanunumuzun kabulü sırasında ne Medeni ve Borçlar kanunlarımız, 
nç de Ceza Kanunumuz henüz kabul edilmiş değillerdi. Bu sebeplerdir ki, o kanunun gerekçesinde 
sırası geldikçe o vakit yürürlükte bulunan mecelle hükümlerinde bahsedilmiştir. Aynı sebeple 
Posta Kanununun altıncı bölümündeki cezaya ait maddeler ile Türk Ceza Kanunu arasında da uy
gunluk yoktur. 

Bu halin, kanunumuz için bir eksiklik teşkil ettiği meydandadır. 
2. — Kanunumuzun bâzı hükümleri, kabul edilmiş olduğu 1339 senesinde milletlerarasında 

mevcut sözleşmelerden alınmıştır. Posta birliğine girmiş öteki memleketlerde de, bâ» durumlarda, 



İç kaöüji yie tüzüklerin nûz3*îanmftSinda milletlerarası sözleşmelerden faydalanmaktadır. Aneafe 
1923 ten bugüne kadar geçen zaman içinde milletlerarası posta işlerinde birçok değişiklikler, iler
lemeler olmuştur. Kanunumuzun da bu değişiklikler ve ilerlemeler göz önüne alınarak daha iyi bir 
§eMe lûfeıdmâsıiiaznııdır. 

3. — Şimdiki kanunumuz, yalnız milletlerarası servisteki km ilerlemelere uygun olmaması bakı
mından değil, iç posta servisimiz için de yeter görülmemektedir. Kanunda; halkın ekonomi ve akçalı 
işlerinde alacak ve vereceklerini kolaylaştırmakta bir araç po&ta çeklerine ve biriktirme sandık-
larına hiç yer verilmemesi ve postrestant, geri alma ve adres değiştirme, tekrar yollama, borç öde
me, yasak maddelerle elde kalan maddelerin çıktığı ve gittiğij yerlerde ne yapacaklara, sorumluluk, 
tazminat ödenmesi gibi hususlarda yeter hükümler bulunmaması bu cümledendir. 

Yeni kanun tasarısında yukarda bildirilen eksiklikler tamamlanmış ve yeni ihtiyaçları karpfoya-
cak hükümler konulmuştur. 

Posta İdaresi, bu kanun tasarısını hazırlarken posta servislefi süratli, düzenli we ileri bir ?§çki ide 
işliyen medeni memleketlerin posta kanun ve tüzüklerinden £ağdalanmayı da düşünmüş ve bu 
amaçla bâzı idarelere ait posta kanunları üzerinde gereken incelemeleri yapmıştır. Bu incelemeler 
sonunda İsviçre Posta Kanunu servisimizin bugünkü durumunafve yarınki gelişmesine daha uygun 
görüldüğünden kanunumuz için esas olarak kabul edilmiştir, i 

İsviçre Posta Kanunu ve Tüzüğünün mükemmel oluşu, İsviçre posta servisi mekanizmasının da 6 
nispette süratli ve düzgün işleyişi ve bundan başka Posta Kanjununun ilgili bulunduğu Medeni 
ve Borçlar kanunlarımızın İsviçre kanunlarından alınmış bulunması da İsviçre Kanununun yeni 
kanununumuza esas kabul edilmesinde ayrıca üstün tutulma sebepleri olmuştur. 

Bununla beraber, Yurdumuzun sosyal ve ekonomik durumu ve posta servisimizin de buna uyması 
tabiî bulunan özellikleri dolayısiyle, İsviçre Posta 'Kanununun tamamı alınmamıştır. İsviçre Ka
nununun olduğu gibi alınmamasına bir misal olarak İsviçre'de yolcu taşınmasını ele alabiliriz: İs
viçre kanunlarına göre demiryolu, vapur ve havayollariyle yapıdan taşımalar aynk olmak üzere şe
hirlerarasında muntazam gidiş gelinlerle yolcu taşınması posta tekeli altındadır. Bu ve buna benzer 
birtakım hükümler tabiatiyle yeni kanunumuza geçmemiştir. 

Buna karşılık 1 Haziran 1936 tarihinden beri uygulanan indirilmiş ücret tarifesine ait 2721 nu
maralı Kanunun bir kısmı ile ihtiyaca ve servisimizin isterlerine; göre bulunmaması kesin lüzum 
bulunan başka birtakım hükümler Kanun tasarımına geçirilmiştir! 

B) Kanun tasarısındaki maddelerin gerekçeleri : 

Birinci bölüm 

Genel hükümler _.,_, 

Madde : 1 
Posta İdaresinin görevleri 

1 nci maddede, yürürlükte bulunan Posta Kanunumuzda olduğu gibi Posta İdaresinin görevleri 
gösterilmiştir. Yalnız bu madde ile Posta idaresinin bugün yapnjakta olduğu işler «Küçük paket» 
«Posta çekleri» ve «Posta Biriktirme Sandığı» işleri ile «Tebliğ kjâğıtları» ve imkân oldukça kendi 
araçlariyle «Yolcu ve bagaj taşınması» da eklenmiştir. 

«Küçük paket» adiyle anılan posta maddeleri 1924 te Stokhahjn'de toplanan Genel Posta Birliği 
Kongresinde milletlerarası ilgilerde alınıp verilmek için kabul edilmiştir. O vakitten beri yabaneı 
ülkelerden yurdumuza gelen küçük paketler Posta İdaresince sahihlerine verilmekte ve bizden de 
aynı maddeler dışarı yollanmaktadır. Küçük paketler, koli postasından daha süratli olan mektup 
postasiyle ıgönderildiğinden ve ücretleri, de kolilerden yüksek ve mjektuplardan aşağı olduğundan iç 
servisimizde vde Jbu türlü maddelerin kabulü faydalı olacaktır. 

Paranızı birçak defa elden ele geçmesini azaltması bakımından havale iğinden başka bir şekil 
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olan posta çekleri servisinin de posta idaresinin göreceği işler arasında bulunması lüzumlu görül
müştür. 

Posta çeki hesabı olan kimselerin: 
1. Kolaylıkla kendi hesaplarına para çekmeleri; 
2. Üçüncü kişiler hesabına ödemede bulunmaları; 
3. Telefon abonmanlarını ve posta, telgraf işlerinden ileri gelen borçlarını, ayrıca para ya 

tırmaya lüzum kalmadan ödemeleri; 
4. Başkalarının hesabına kendi hesaplarından para geçirme işlerinde elde ettikleri faydalar 

dolayısiylc posta çekleri servisi bugün Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre, Yugoslavj-a, Bulgaristan 
ve başka birkaç memlekette büyük bir önem kazanmış ve posta idarelerinin gelirleri bu servis 
dolayısiyle epeyce artmıştır. 

Halkın azar azar biriktirilmiş paralarını üreten kişiyi para artırmaya alıştıran ve bunun için 
çalışma şevki veren Sosyal Kurumlar arasına giren Posta Biriktirme Sandığının da Posta idaresin
ce kurulması ve işletilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

Adlı tebliğlerin posta yolu ile yapılması 3560 numaralı Kanun gereğidir. 

Madde : 2 ve 3 
Posta tekeli 

Yurdumuzda şimdi tekel altında bulunan maddeler mektuplarla kartlardır. Yeni taasrı ile bun
lara «Beş kiloya kadar ağırlıktaki her türlü kapalı maddeler» katılmaktadır. 

Bu türlü maddelerin tekel altma# alınmasının başlıca sebebi, idarenin giderlerini karşılayacak 
gelirin bir kısmının bu suretle elde edilmesidir. Posta İdaresi, üzerine aldığı kamu hizmetini isteni
len düzen ve çabuklukla görebilmek ve yeni ihtiyaçlar karşısında servisi yeni tedbirlerle daha iyi 
ve ileri bir şekilde işletebilmek için bu gibi gelir kaynaklarını aramak zorundadır. 

Beş kiloya kadar paketlerin tekel altına alınması esasının kabulünden sonra bile bizde posta te
keli öteki memleketlerdekiler derecesinde genişlemiş olmıyacaktır. 

Bu hususta bir fikir verilmek üzere bâzı memleketlerde posta tekelinin geinşliği aşağıda göste
rilmiştir: 

italya'da mektup ve kartlardan başka bütün posta paketleri; 
Belçika'da mektuplar, kartlar, ilânlar, tamimlerle benzerleri, kambiyo ve fiyat cetvelleri; 
Almanya'da mektuplarla beraber haftada bir defadan fazla çıkan siyasal gazeteler; 
Macaristan'da ve Polonya'da mektup ve kartlardan başka gazete ve dergi gibi bütün belli zaman

larda çıkan yazılar; 
Romanya'da ise mektup ve kartlardan başka gazete ve her türlü basılmış kâğıtlar, ticaret eşya

sı örnekleri, iş kâğıtları, paralarla her türlü değerli kâğıtlar ve 5 kiloya kadar ağırlıkta olan bütün 
paketler postanın tekeli altındadır. 

Bunlara karşı bizde mektup ve kartlardan başka, yalnız beş kiloya kadar kapalı maddelerin pos
ta tekeli altına alınması çok görülemez. 

Bundan başka, Posta îdaresi bu türlü maddelerin taşınmasını özel taşıma kurumlarından her hal-
de daha süratli ve daha güvenli bir şekilde yapacağı için bu tekel, ölçülü bir ücret tarifesinin de 
uygulanması halinde-halkm da yararına olacaktır. 

İkinci maddenin son fıkrasında kapalı posta maddelerindeki amaç gösterilmiştir, isviçre'den 
alman ve esasla ilgili olan bu kaydın, uygulanmada her hangi bir anlaşmazlığa yer kalmamak için 
kanuna konulması lüzumlu görülmüştür. 

Posta tekeli dışında kalanlar 

Tasarının üçüncü maddesiyle tekel dışında bırakılanlardan B, C, D, fıkralarında yazılı olanları 
şimdiki Posta Kanunumuzda zaten vardır. Şimdi tasarıda «postaca kabul edilmiyen veya şarta 
bağlı olarak kabul edilen maddeler» de posta tekeli dışında bırakılmıştır. Tabiat ve mahiyetleri 



— 4 — 
veya ambalajlan dolay isiyle kişiyi tehlikeye düşürebilecek ve parlayıp alevlenebilecek maddelerin 
posta ile gönderilmesi yasak olduğundan bunların ve kanunda yasaklığı belirtilen başka maddelerin 
artık posta tekelinde olamıyacağı tabiîdir. Kolaylıkla kınlabilmesinden veya içlerinde sulu mad
deler bulunmasından veya bunlara benzer sebeplerden dolayı kabulleri posta idaresince birtakım 
şartlara bağlı kılman maddeler de bu suretle tekel dışında bırakılmıştır. 

Madde : 4 
Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

Ne türlü posta maddelerinin taahhütlü veya ödeme şartlı olabileceği şimdiki posta kanunumuz
da da vardır. Ancak tasarının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasında havalelerin aklama belgeli de 
olabileceği esası kabul edilmiş ve 2 nci fıkrasında hangi maddelerin taahhütlü ve ödeme şartlı ola
mıyacağı gösterilmiştir. 

Aklama belgeli havale usulü, görülen bir ihtiyaç üzerine kabul edilmiştir. Bu işaretle postane
lere verilecek havalelerin varış postanelerince ödenebilmesi için, gönderici tarafından önceden ha
zırlanmış olan belgenin ödeme sırasında alıcı tarafından imzalanması şarttır. Posta servisine faz
la bir ağırlık yüklemiyen, buna karşılık halkın bu yoldaki ihtiyacını karşılayacak olan bu havale 
şeklinin kabulü faydalı görülmüştür. 

Adressiz basılmış kâğıtlarla adressiz ticaret eşyası örnekleri bir şehirdeki veya şehrin belli yer
lerindeki konutlara dağıtılmak üzere paket halinde adressiz olarak postanelere verildiğinden ve 
posta araciyle abonman olarak gönderilen gazetelerin de abonman kraşılıkları önceden âdi posta 
ücreti hesabiyle ödenmiş bulunduğundan bunların taahhütlü veya ödeme şartlı olarak gönderilmele
ri beklenemez. 

Madde : 5 
Konutta verilme, özel ulak ile gönderme 

Değerli mektup ve kutularla değerli ve değersiz posta kolilerinin konutta teslimi ve bütün posta 
maddelerinin postanelerin belli dağıtma zamanları beklenmeden - özel ulak ile - konuta götürülmesi 
işleri şimdi de yapılmaktadır. 

Tasarıda posta, maddelerinin özel ulak ile yerlerine götürülmesi veya konutta teslimi işlemleri 
arasında havaleler de gösterilmiştir. Yabancı memleketlerin bir çoğunda havalelerin konutta öden
mesi esasen kabul edilmiştir. Halkın ihtiyacını sağlıyacak olan bu tedbirlerin bizde de alınmasına 
lüzum vardır. 

Madde : 6 
Posta maddelerinin kabul şartları 

Posta İdaresine bu madde ile verilen yetkilerin bir kısmı yürürlükte bulunan kanunumuzda da 
vardır. Tasarıda bunlara ek olarak «tahsil edilecek senetlerle çeklerin ve ödeme şartlı maddelerin 
şart edilecek bedellerinin değerlerini azaltmak ve abone kutuları bakımından merkezlerin sınıfları
nı tâyin etmek yetkileri de Posta İdaresine verilmiştir. Bedeli tahsil edilecek senetlerle çeklerin 
değerlerinin ve şart edilecek maddelerin de anılması bugünkü kanunda görülen bir eksikliği ta
mamlamak içindir. 

Abone kutularına gelince : 
Posta merkezlerinin abone kutuları bakımından sınıfları ve her sınıfa ait abone kutularından 

alınacak ücretler tarife ile belirtilmektedir. Kutu ücretlerinin öteki posta ücretleri gibi tarife ile 
belirtilmesi tabiî ise de açılacak yeni posta merkezlerinin sınıflarının tâyini ve mevcut merkezlerin, 
oraların ekonomik durumlarında ve posta trafiğinde meydana gelecek değişikliklere göre, sınıfla
rının değiştirilmesi hususları tarife değişikliğini gerektiren bir önemde olmadığından sınıf tâyini 
yetkisinin Posta İdaresine verilmesi uygun görülmüştür 
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Madde : 7, 8, 9 

Posta servisini kurmak ve merkez veya şube açmak ve kapamak yetkisi 

Tasarının yedinci maddesinde yazılı yetkilerin bir kısmı bugün de Posta Idaresindedir. Servisin 
bugünkü isterlerine göre yeni birtakım yetkilerin daha idareye verilmesi lâzııngelmiştir. Posta İda
resinin lüzum göreceği kurumlarla memurlara pul avansını vermesi kendi araçları bulunmıyan bucak 
ve köy acentalıklariyle posta bulunan en yakin yer arasındaki alıp vermeler için mülkiye ve jandar
ma teşkillerinden faydalanması bu cümledendir. 

Şimdi idare posta pulu satabilecek kurumlara veya bunların memurlarına avans pul veremediğin
den gelirinden kaybetmektedir. İdareye verilecek bu yetki ile hem halkın pul alabilmesi kolaylaşabi-
lecek, hem de idarenin geliri artmış olacaktır. 

Lüzumu halinde jandarma ve mülkiye teşkillerinin yardımları halkın posta servislerinden kolaylık
la faydalanmasını sağlıyacak ve posta ile jandarmave mülkiye memurları arasındaki bu işbirliği Hükü
metimizin önemle güttüğü köy kalkınmasında da yardımcı olacaktır. 

İdare merkez, şube acentalık ve pul satıcılığı açabileceğine göre lüzum kalmayınca veya başka se<-
beple gerekince bunları kapatmak yetkisinde de bulunmalıdır. 4454 sayılı Kanunun 8 nei madde-
siyle idareye merkez ve şubeler için zaten böyle bir yetki verilmiştir. Bu kanunda merkez ve şube
ler arasında acentalık ve pul satıcılıkları da gösterilmiştir. 

Şimdiki kanunumuzla Hükümete ve yalnız pul bastırılması için 4454 sayılı Kanunla Münakalât 
Bakanlığına verilmiş olan yetkilere bu madde ile bâzı tertipteki ücret ödeme makinelerinin işleye
bilmesi ve işledikten sonra da herhangi bir fenalığa meydan verilmemesi için makineye konulması ge
reken diğer fişlerinin kullanılması; bu makinaların öteki memleketlerde olduğu gibi istiyenlere kui-
landırılması; pul yerine ücret alındığını gösteren damgaların - yine başka memleketlerde olduğu 
gibi - bizde de bâzı posta maddelerinde basılması yetkileri eklenmiştir. Posta servisinin çabuklukla 
işlemesi ve halkın da işlerinin çabuk görülmesi iein bu yetkilerin Posta İdaresine verilmesi lüzumlu 
görülmüştür. 

Pulları ve değerli kâğıtları satmak hakkı 

Tasarının 9 ncu maddesi hükmü yürürlükte bulunan kanunumuzda vardır. 

Madde : 10, 11, 12 

Yabancı memleketlerle anlaşmalar taşıtma sözleşmeleri 
Tasarının 10 ve 11 nei maddeleri hükümleri yürürlükte bulunan kanunumuzda da vardır. 

İstasyon, tren ve vapurlarda posüa işlerinin görülmesi 

1.2 nei madde hükmü • kendisini g-ösH-eren bir ihtiyacı 'karşılatmak içindir. İstasyonlarda, trenlerde 
ve vapurlarda posta işlerinin sağlanması ve düzenlenmesi için Devlet demir ve Denizyolları İdare--
leri ve vapur sahipbriyle sözleşmeler yapılmasına ve Postta İdaresine bu hususta izin verilmesine lü 
zum vardır. . 

MaoMe.: 13 
Tren ve vapurlarla posta taşınanası 

2 nei ııkıratmı 2 nei cümkfsi ayrık olmak üzere 13 neü madde hükümleri, 31ÖS sayılı ve İ.II.1937 
tarihli Kanundan olduğu gibi alınmıştır. 

«Posta İdaresinin lüzum göreceği zamanlarda kullanacağı kapalı veya memurlu kendi posta va
gonlarının çekilip götürülmeleri de parasız yapılır» şeklindeki kaydın bu maddeye eklenmesindeki 
amaç. Posta idaresine ait-olan ve içlerinde transit maddeler vıeya. belli bir merkeze verilecek posta 
çantaları- bulunan kapalı vagonların veya yine İdareye ait memuı*lu vagoniların 3108 sayıl] Kantomu-; 
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kabul ettiği prensipe uygun olarak parasız çekilmesidir. iiönıiryolları ilo düzenli sefer yapaın vapur 
idarelerinin posta maddelerini ve postta memurlarını kendi amçlariyle parasız ^taşımaları esası ka
bul edilmiş olduğuna göre Posta tdaıesinin malı olan vagonların da parasız çekilmeleri lâzımgelir. 

•Madde : W 

• lörevde bulunan meınuı ve dağıtırınnlarm her türlü, resimlerden ve yol ücretlerinden Bağışıklıkları 
Bu madde ile ps'iayı taşıyan memur ve dağıtmalılar resmi ve özel idareler belediye ve ortaklık

lar tarafından alman' her türlü resimlerden ve bMi;iai;:ı ait taşıtlarla gitmıek için ücret vermekten ba
ğışık 'tutulmaktadır. Posta idaresinin kamu hizmetini görmesi ve posta servisinin özelliği dölayısiyle 
postaları taşıyanlar için dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi bu bağışıklıkların verilmesi ge
rekli bulunmaktadır. Posta malı motosiklet, otomobil, kamyon gibi taşıtların öteki resmî dairelere 
ait olanlar gibi özel idareler ve belediyelerce alman resimlerden bağışık tutulmaları lüzumludur. 

Maddt : 15, 16 
Postaların alınıp verilmesi için birlikte tedbir alınması ve yardım 

Tasarının 15 ve 16 neı maddeleri hükümleri, belirtici niteliği çabukluk ve düzen olan posta servi
sinde her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için konulmuştur. Demir ve Deniz yollariyle va
pur sahiplerinin ve Devlet memurlariyle, polisin ve köy kurullarının gösterecekleri bu kolaylıklar 
ve yardımlar postaların istenilen düzenlikle ve vaktinde alınıp verilmesini sağlıyacaktır. 

Madde : 17 
Posta gizliliği 

Posta gizliliğini bozanlara uygulanacak cezalar Türk Ceza Kanununda yazılıdır. 
Anayasamızla Ceza Kanunumuzun posta gizliliğini koruma prensiplerine dayanan bu madde ile 

Posta idaresi memurlarının ve posta servisinde herhangi bir suretle iş gören kimselerin posta giz
liliğini korumakla ödevli oldukları gösterilmekte ve posta gizliliği de tarif edilmektedir, isviçre 
Posta Kanunununda da posta gizliliğine dair bu şekilde ayrı bir madde vardır. ' 

Madde : 18 
Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi 

Posta maddelerinin ne gibi hallerde yetkili yerlere verileceği Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzla icra ve iflâs Kanunumuzda yazılıdır. 

18 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları bunu açıklandırmaktadır, 
3 neMi fıkrada velilik ve vasilik altında bulunanlar için konulan hüküm Medeni Kanunumuzun bu 

yoldaki hükümlerine de uygundur. Âdi posta maddeleri zaten imza alınarak verilmediğinden bunlar 
için böyle bir kayıt konulmasına lüzum görülmemiştir, 

Okullardaki öğrenciler ile mahpusların ve hastanelerdeki hastaların adlarına gelen maddelerle 
paraların ve içlerine serbestçef girilemiyen kurumlardaki işçilere ait haberleşme maddelerinin•• bun
ların özel durumları dolay isiyle - okul veya kurum müdürlüklerine verilmesi zoru vardır. 

.Subay ve erata ait maddelerle paraların teslmi Millî "Müdafaa Bakanlığının bu işe ait talimatı 
gereğince yapıldığından bunun kanunda belirtilmesi ve bu suretle $ubay ve erata ait teslim şeklinin 
kanunlaştırılması iyi olacaktır, 

Madde =19 
Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Posta servislerinden faydalanan kişinin bu hakkı, Posta idaresi ile, Borçlar Kanunu hüküm
lerine göre yapılmış bir sözleşmeye dayanmaktadır. Posta servislerini kullanmak hak ve yetkisi, 
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kamu hakları esaslarına dayanır. Bundan utürü posta idaresinin gördüğü hizmetten dolayı aldığı 
para, sözleşmeden ve anlaşmadan ileri gelen bir karşılık olmayıp kanunk öneeden herkes için 
eşit olarak belirtilmiş bir ücrettir. Buna göre bâzı hallerde posta ücretlerinin alınmasında bir yanlış
lık olmuşsa bunun düzeltilmesi lâzımgelir. Meselâ Milletlerarası Koli Servisinde böyle bir yanlış
lıktan bazaıı kaçımlamaz. Milletlerarası koli tarifesine göre alınan ücretlerde yabancı posta idare
lerinin de paylan bulunduğundan bunlarda olacak değişiklikler posta idaresine bir iki gün gecikme 
ile bildirilmiş ise bu arada kabul edilen kolilerin ücretlerinde de eksiklik veya fazlalık olacaktır. 
19 ncu madde hükmü bu ve buna benzer hallerde fazla alman paranın geri verilmesi ve eksik ola
rak alman paranın da istenilip alınması için konulmuştu?. 

Madde ; 20 
Damga resini ile diğer resim ve vergilerden bağışıklık 

Tasarının 20 rıci maddesi P. T. T. merkezleri tarafından ilgililere verilen makbuzların, posta 
pekleri servisinin kurulması üzerine idarece hazırlanıp hesap sahiplerine verilecek çeklerle başka 
kâğıtların P. T. T. İdaresince hazırlanıp iş isteri olarak halk tarafından kullanılacak belgelerin 
ve kişilerin P. T. T. Servislerini ilgilendiren yazılarının damga ve tayyare resimlerinden ve posta 
maddelerinin rıhtım, müruriye, iskele gibi her türlü vergi ve resimlerden bağışıklığını sağlıya-
çaktır. 

P. T. T. Merkezlerince halka verilen makbuzların damga resmine bağlı tutulup tutulmaması me
selesi üzerinde şimdiye kadar türlü sebeplerle durulmuştur. 

P. T. T. Tekniğinin isterleri servisin çabuk ve düzenli görülmesini emreder. Çabukluğun ve dü
zenliğin sağlanması ise herşeyden önce işlemin az bir zaman içinde ve kolayca bitirilmesine bağ
lıdır. Damga pullarının alınması, bu pulların gişelerde posta pullariyle karıştırılınıyacak surette 
ayrı bir yerde bulundurulması ve bunların makbuza yapıştırılıp tarih damgasiyle damgalanması 
posta servisinde işlerin çabuklukla görülmemesine az çok tesir yapmaktadır. Bâzı yabancı memle
ketlerde işlerin azaltılması ve dolayısiyle çabukluk elde edilmesi için bir kısım kayıtlı posta mad
deleri için makbuz verilmesi usulü bile kaldırılmıştır. 

Posta servisinin, kendisine ait özellikleri dolayısiyledir ki, Milletlerarası ilgilerde, genel posta 
sözleşmesi gereğince, posta ücretlerinden başka ücret veya resim alınmamakta ve bunun sonucu ola
rak bugün memleketimizden dışarıya gönderileni taahhütlü bir mektubun makbuzuna da damga pu> 
lu yapıştırılmamaktadır. 

Yukarda bildirilen sebeplerle P. T. T. Makbuzlarının ve başka posta kâğıtlarının damga ve tay
yare resimlerinden ve posta maddelerinin rıhtım, iskele resimleriyle her türlü vergi ve resimler
den bağışık tutulması lüzumlu görülmektedir. 

P. T. T. Servisleriyle ilgili olarak halk tarafından gönderilen yazılar daha önce idare servisleri
ne verilmiş ve ödenmesi gereken ücretleri de ödenmiş P. T. T. maddelerini ilgilendirdiği için bu gibi 
yazılara ayrıca damga ve tayyare pullarının yapıştırılmasını istemek doğru görülememiş ve madde
ye bu düşünce ile hüküm konulmuştur, 

İkinci İKİlüm 

Maddi- : 121, 22, 23, 24 
Resmî posta maddelerinin ücretleri 

21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerin hükümleri 2721 ve 4646 numaralı ve 18.V. 1935 ve 5.VIII . 
1944 tarihli kanunlardan alınmıştır. 23 ncü maddede yazılı binde beş nispetindeki ücretten halk 
odalarının da faydalanması 4133 sayı ve 1 . XII . 1941 tarihli kanuna dayamaktadır. 
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Madde : 25 
Resmî *ve indirilmiş ücretli posta maddelerinin hava ücretleri 

Bu madde hükmü 21 ve 23 ncü maddelerde yazılı posta maddelerinin hava yolundan gönderilme
si halinde havadan yollama ücretinin tam olarak verileceğini açıklamak için konulmuştur. Memle
ket dâhilinde hava yolu ile taşınacak maddeler hakkındaki 2298 sayı ve 11 Haziran 1933 tarihli ka
nunla da zaten bu esas kabul edilmiştir. 

Madde : 26 
Cumhurbaşkanının posta maddeleri 

26 neı madde hükmü şimdiki posta kanunumuzda da vardır. 

Madde 27 
ücretlerin ödenmesi 

Tasarının 27 uci maddesi ile ; 
A) . Genel kaide olarak ücretlerin çıkış yerinde ödeneceği; 
B) Ücretleri çıkış yerinde ödenmemiş âdi mektup vd karıların kabul olunacağı; 
C) Mektup ve karttan başka bâzı maddelerin kabulü için posta ücretlerinin bir kısmının olsun 

peşin ödenmesi lâzmıgeleceği • esasları konulmuştur. 
Posta İdaresinin göreceği bir hizmetten dolay; alacağı ücrollerin önceden ödenmiş bulunması lâ 

zımgelir. 
Ücretlerin çıkış yerinde tam olarak ödenmesi Milletleraırası Posta -Sözleşmelerinde de kabul edil-

iniş bir esastır. . 
(îenel kaide bu -şekilde olmalMa beraber bâzı hallerde bâzı madd-e-lcr bu kaidenin dışında bıra

kılmıştır. Bâzı özürler yüzünden pullatılamaınışolan mektup ve kartların postanece alınıp yarlerine 
gönderilmesi İm cümledendir. Ancak -milletlerarası ilgilerde bu ayrılık çevresine yalnız mekltup ve 
kartlar girdiği halde iç, posta şemslerinde bunun sınırı biraz daha' genişletilerek mektup postasına 
giren.bâzı maddel-erm ücretlerinden bir parçası pes/m ödenmiş olanlarının da yerlerine gönderilmesi 
kabul edilmiştir. 

Eksik ü erenlerin iki katt alınması, ücretleri çıkış ,\ erinde hiç ödenmemiş veya bir parçası ödenmiş 
maddelerin - ücretlerinin sonradan Ödenmesini sağlamak için. çıkış, ve varış yerlerinde Öteki mad
delerden .tarikiı' birtakım işlemlere bağlı tutulmasından ve 'gerçek bir özür olmadığı halde posta 
maddelerini ücretsiz göndermeyi âdet edindiği görülen bâzı kimselerin bu hareketlerhıin böylece ön
len ebilçcieğî düşüncesinden ileri gelir. 

Madde : 28 
Bir araya toplanmış türlü maddeler 

Bir araya toplanmış türlü maddeler hakkındaki hükümler Milletlerarası Posta i z l emes inde de 
vardır. 

* Madde : 29 
Geri alma, adres değiştirme, haber isteme • 

Birinci lıikra.hüknıü göndericinin posta servisi bakımından hakkını tâyin ederek buna postaya 
verdiği, maddelerle paraları alıcısına verilinceye kadar geri aJlunak veya başkasına verdirmek imkâ
nını sağl'amaMadn:, Postaya- vıeıileü. maddelerle paraların • mülkiyeti hakkmm gönderici veya alıcı
dan hangisine ait bulunduğu cihetti ancak adli yollarla ispat edilebilir, fi'u fıkra ile posta servisi 
nin isterlerine uygıuı gelen bir hüküm konulmuş "ur. Bundan başka, bu hüküm gerek iç tüzükleri
mizde gerek Milletlerarası Posta Sözleşmelerinde alimdi de vardır. 
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İkinci fikraıda sözü geçen posta maddeleriyle, paraların adliye veya kolluk makamlarına verile
ceği ve bu da kanun isterine dayanacağı için bu gibi maddelerle paraların göndericiler tarafından 
geri alınmaması veya adreslerinin değiştirilmemesi lâzımgelir. 

Madde : 30 

Adi ve taahhütlü maddelerin geri .gönderilme ve tekrarlama ücretleri 30 ncu madde hükümleri 
Şimdiki mevzuatımızda da vardır. 

Madda : 31 

Değerli mektup ve kutularla kolilerin geri gönderilmesi, tekrar yollanması ve ardiye ücreti 1. 
2 ve 3 ncü fıkra hükümleri yürürlükteki hükümlerden alınmıştır. 

Ardiye meselesine gelince: Haber verme kâğıtlarının alıcılara ve gerektiğinde göndericilere veril
diği tarihten başlıyarak üç gün sonunda alınmıyan kolilerden her gün için tarifesinde yazılı ardiye 
ücreti alınmaktadır. Yabancı memleketlerden memleketimize gelecek kolilerin ardiyesi de - Genel 
Posta Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak - Y^art içi kolilere ait hükümlere bağlıdır. Halbuki dışar
dan gelen koliler, bâzan yoklanma, tahlil, içlerindeki eşyanın bedellerinin Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yatırılması, tarife uygulanması için soruşturmalar yapılması gibi sebeplerle üç günden fazla 
bekletilmektedir. Alıcılarının kusuru olmadan geçecek bu gibi günler için ardiye ücreti alınması 
doğru olamıyacağından sön fıkra bunun için konulmuştur. -f 

Madde : 32 

Geri alman veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen maddelerin ücretleri 32 nci madde hükümleri 
yümrlükltc bulunan hükümlerden alınmıştır. 

Madde : 33 
Postrestant 

Bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları hükümleri iç servisimizde ve 5 nci fıkrası hükmü de Mil
letlerarası Posta ilgilerinde zaten uygulanmaktadır. Esasla ilgili ve lüzumlu olduğu için bunların 
Posta Kanunumuza konulması gerekli bulunmuştur. Üçüncü fıkrada sözü geçen «Postrestant abon
man kartları» öteki idarelerde olduğu gibi, hem halk hem de Posta İdaresi için bir kolaylık olmak 
üzere kabul edilmiştir. Postrestant ücretleri, normal olarak, posta maddesi postaya verilirken alı
nır. Postrestant abonman kartları ise önceden öd meeek bir ücret karşılığında bir yıl içinde postres
tant olarak gelecek posta maddelerinin ayrıca postrestant ücreti alınmadan sahiplerine verilmesine 
yarar. Bu sebeple abonman kartlarının memleketimizde de kabulü faydalı görülmüştür. 

Adlî tebliğler ve bedelleri tahsil olunacak senetler özel mahiyetleri dolayısiyle postrestant olarak 
kabul edilmiştir. . • | * * * S" 

Ergin olmıyanların adlarına gelecek postrestant maddelerin, bâzı memleketlerde olduğu gibi, an
cak veli veya vâsilerinin izinleri üzerine kendilerine verilmesi törel düşünceye dayanmaktadır. 

Madde - 34 
Acele işaretli maddeler. Çok yer tutan koliler 

Acele işaretli maddelerle boyalarının kabul edi^n sınırı geçmesi yüzünden fazla yer tutan veya 
içlerindeki eşyanın özellikleri, yahut şekilleri dolayısiyle öteki kolilerle birlikte kolaylıka yükle
tilip taşıtılamıyacak olan kolilerin kabulü ayrı tedbirler alınmasına bağlı olduğundan maddede bun
ların ancak imkân olursa kabul edileceği açıklan dırılmıştır. • • , . 
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' • : i'fc I* ç • m ödeme şartlı maddeler 

1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri şimdi de uygulanmaktadır. 
3 ncü fıkra hükmü gönderici ve alıcının ikisi de posta çekleri hesabına girmiş iseler ödenmesi 

şart edilen bedellerin hesaptan hesaba geçirilmesine imkân verecektir 

Madde : 36, 37 
Alacak tahsil» 

Posta eliyle alacak tahsili hem Milletlerarası posta ilgilerinde, hem de posta idarelerinin iç ser
vislerinde vardır. Bu servis, fatura, emre yazılı senet, poliçe, faiz kuponları gibi değerli kâğıt
ların bedellerinin posta araciyle ilgililerden alınmasını sağlar» 

Havaleler 

Şimdi de kuponun arkasındaki yerine yazılacak yazılar için ayrıca ücret alınmamaktadır. 

Madde : 38 
Posta çekleri 

Birinci maddenin gerekçesinde posta çekleri servisi yeter derecede açıklandırılmıstıı. 
38 nci maddenin 1, 4 ve 5 nci fıkraları posta çekleri servisi için kanunda bulunması gereken 

esas hükümleri içine almaktadır. 
2 nci fıkra hükmü posta çekleri heasbındaki paralar için faiz veriliniyeceğini göstermektedir. % 

Posta çekleri servisi, paranın birçok defa elden ele geçmesini önlemek, ayrıca para yatırmadan 
başkaları hesabına ödemede bulunmak veya hesaptan hesaba aktarma yapılmak gibi amaçlarla 
meydana getirildiğinden Posta Biriktirme Sandıklarından ayrılır. Bunun içindir ki biriktirme san-
dıklariyle posta çekleri servisine başvuranlar, özel durumları, meslekleri başka başka olan kimseler
dir. Meselâ bir bankada hesabı olan büyük tacirlerin ufak yerlerde oturan müşterileriyle iş yapa
bilmeleri için posta çekleri sahibi olmaları lâzımdır. Bu gibiler için posta çekleri servisi ancak bir 
araçtır. İşlerinin az olmasından dolayı banka ile iş yapmıyanlar veya bir banka şubesinden uzakta 
bulunanlar da çek servisine başvururlar. Bütün bunlar için amaç, faiz almaktan ziyade ekonomi 
alanındaki işlerinde kolaylıklar elde etmektir. Öte taraftan çok hareketli olan ve bu sebeple yatı
rılmış olan para miktarı bir ay içinde sık sık değişen çek servisinde faiz yürütülmesi de, bu iş için, 
ayrı memur çalıştırılmasını gerektirir. Bunun için çalıştırılacak memurların aylıklarından ileri gelen 
gideri karşılamak için çek servisinde iglililerden alınacak posta ücretlerinin o nispette artırılması 
lâzımdır ki, bu da hesap sahiplerinin yararınadır. 

Bu ve buna benzer sebeplerle bâzı memleketlerde posta çekleri hesabı için ya hiç faiz verilmez 
veya az faiz verilir. Romanya'da % 1, 1/2, Polonya'da % 0.48, Macaristan'da % 2, İtalya'da 
% 2. 1/2, İsviçre'de % 0,3 faiz verilir. Buna karşı Almanya, Belçika, Fransa, Mısır, Estonya, Fe
lemenk, İsveç'te posta çekleri hesabında yazılı paralarla faiz verilmez. 

Bu düşüncelerle memleketimizde de posta çekleri hesabı için faiz verilmemesi esasının kabulü daha 
uygun görülmüştür. 

Üçüncü fıkrada hesap sahipleri yararına, bir hüküm konulmuştur. Hele faiz verilmemesi esası ka
bul edilince hesaptan hesaba yapılacak geçirmeler için ayrıca posta ücreti alınmaması doğru olur. 

Altıncı fıkrada fazılı (Yolculuk posta çekleri) yolculara bir kolaylık olması için kabul edilmiştir. 
İsviçre ve Alman'ya'da belli paraları gösteren bu türlü posta çekleri bulunduğu gibi milletlerarası 

posta ilgilerinde yine belli paraları gösteren (Yoleuluk posta bonoları) vardır. 



İl 
Madde : 30 

Tahsil ve ödeme emirlerinin hükümsüzlendirilme*i ve değiştirilmesi 

Bu madde hükmü de 29 nen madde hükümleri dolayısiyle yanldlğı gibi göndericinin haklarını 
posta servisi bakımından tâyin ederek göndericiye tahsil veya ödeme ile ilgili emirlerini, isterse, de
ğiştirmek veya hükümsüzlendirmek imkânları vermektir. 

Madde : 40 
Bagaj taşınması 

Birinci fıkrada, posta araçlariyle taşınacak yolcular için bir kolaylık gösterilmektedir. Yolcuların 
çok yer tutan veya özel tedbir alınmasını gerektiren eşyasının posta ile gönderilen eşya hakkındaki 
hükümlere bağlı tutulması ve posta ile taşınması yasak olan maddelerin posta araçlariyle taşınan 
yolcular tarafından el eşyası olarak postaya verilmesi gerektiğinden ikinci fıkrada da bunlar göste
rilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Madde : 41 
Posta maddelerinin içlerine konulmayacak şeyler 

41 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü Milletlerarası Posta Sözleşmesinde de vardır. Bir mektup 
içine başkasına ait mektup konulması posta tekeli esaslarına aykırı ve dolayısiyle idarenin gelirini 
azaltıcı olduğundan bu yoldaki yasaklığm kanunumuzda bulunması lüzumlu görülmüştür. 

Ayni maddenin ikinci fıkrası hükmü şimdiki posta kanunumuzda da vardır. 

Madde -42 
Posta ile gönderilmesi yasak maddeler 

42 nci madde hükümlerinden bir kısmı yürürlükteki Posta Kanunumuzla diğer kanunlarımızda, 
yeni bir kısmı da Milletlerarası Posta Sözleşmeleriyle Anlaşmalarında bulunan yasaklarla ilgilidir. 
Bunların bir arada ve sıraya konulmuş olarak kanuna geçirilmesi gerekli bulunmuştur. 

Tİ Madde : 43 
Yolcuları tedirgin edenler 

Akıl hastalığına veya bulaşık bir hastalığa tutulmuş olanlar, sarhoşlar, edep ve töreye aykırı 
hareketlerde bulunanlar gibi posta memurları ve yolcular için bir tehlike teşkil eden veya bunları 
tedirgin edenlerin posta taşıtlariyle götürülmeleri doğru olmadığı gibi posta taşıtlarına binmiş olan
lar arasında bu durumda bulundukları görülenlerin de münasip bir yerde indirilmesi lâzımgelir. 

Madde : 44 
Posta idaresinin kabulüne mecbur olmadığı maddeler 

Posta id&resi postaya verilmek istenen maddelerin kabulünü ve bunların taşınmasını birtakım 
şartlara bağlı tutmak zorundadır. İdare, kabul ettiği maddelerin kaybından veya hasarmdan so
rumlu da olduğu için servisine uygun bir şekilde taşıma şartlarını belirtmektedir. Bu şartlara uy* 
gun olmıyan eşyayı alıp yolhyamaz. Kolaylıkla kırılabilen, eksik ambalaj edilmiş bulunan veya 
tabiatları isteri kolay hasara uğnyabileeek olan eşyayı kabule ödevli olmaması bu cümledendir. 
44 ucu mad^e bu cihetleri açıklandırmaktadır 
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Madde -.45,46 

Yasak maddelerin çıkış ve varış yerlerindeki işlemleri 

45 nci madde, yasak şeylere çıkış yerinde uygulanacak işlemi göstermektedir. Bu maddenin 
1 nci fıkrası yasakların posta ile gönderilmesini önlemek içindir. Hele Türk parasını korumaya 
dair olan kanun hükümlerinin yerine getirilmesi için bu şekilde tedbir alınması lüzumludur. 

Yasak şeylerin varış yerinde göreceği işleme dair olan 46 neı madde hükümleri ise şimdiki ka
nunumuzun buna dair olan maddesiyle milletlerarası posta sözleşmesindeki hükümler göz önüne alı-
narak konulmuştur. 

Madde ; 47 
Sorum 

1 nci fıkrada Posta İdaresinin gördüğü hizmetlerden ileri gelen sorumun yalnız bu kanunda yazı
lı hallere münhasır olduğunu gösteren bir esas hüküm konulmuştur. 

Posta idaresi, kamu hakları alanında iş gördüğünden sorumu da ancak kanunla önceden belirtil
miş olan sınır içinde kalır. Sorum işinde öteki kanunların hükümleri geçmez. Meselâ Posta Kanu
nunda âdi posta maddeleri için bunların postaya verildiklerinin ispat olunmaması prensipinden 
mülhem olarak sorum kabul edilmemesi esası konulduğundan ve kayıtlı olarak alınıp posta ile ta
şman eşyanm kaybolması veya hasarı halinde gerçek değer derecesinde sorum kabul olunduğundan 
postada kaybolduğu iddia edilen âdi maddeler için tazminat verilemiyeeeği gibi eşyanın kaybolma
sından veya hasara uğramasından ileri gelen zararlar veya elde edilemiyen kârlar da düşünülemez. 

1 nci fıkra ile .sorum işinde postaya ait bu gibi özel hükümler çerçevesi içinde kalınacağı açıklan
mış bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlere gönderilen posta maddelerinin kaybolmasından veya hasarından ileri gelen 
sorum derecesi memleketimizin de katıldığı milletlerarası posta sözleşmesiyle anlaşmalarında göste
rilmiştir. Bugün hemen bütün memleketler genel Posta Birliğine girmiş ve kaybolma ve hasar gibi 
hallerde sorum kabul etmiş bulunmaktadırlar. Ancak pek az ila olsa posta servisinden dolayı sorum 
kabul etmemiş yabancı bir memlekette olacak zararlardan idarenin de sorumlu olmaması lâzımdır. 
Bunun gibi zarar memleketimiz toprakları dışmda fakat posta maddesinin bir taşıma ortaklığı elin
de bulunduğu zamanda olup da bu ortaklık aleyhine dâva açılmadıkça zararın tazmini mümkün ola
madığı halde de İdarenin sorumlu olmaması gerektir. 2 nci fıkra hükmü bu cihetlerin belirtilmesi 
için konulmuştur. 

Kanuni hükümler gereğince yetkili makamlara verilen posta maddeleriyle paraların korunması 
bu makamlara düştüğünden bu türlü posta maddelerinin kaybolmasından ve hasarından ileri gele
cek sorum da bu makamlara ait olmak lâzımgelh\ 3 ncü fıkrada bu cihet gösterilmiştir. 

Madde : 48 
Başvurma hakkı ve zamanaşımı 

Posta servisinde zamanaşımının bir yıl olması ve tazminatın verilmesini istemek ve almak hak
kının göndericiye ait bulunması esasları hem iç posta kanun ve tüzüklerimizde, hem de Milletler
arası Posta sözleşme ve Anlaşmalarında vardır. 

">:•; : M a d d e : 4 9 
Tazminat isteklerinin sonuşlandırıljnası 

1 nci fıkra ile tazminat verilmesine dair olan isteklerin mümkün olan çabuklukla sonuçlandırıl
ması için bir hüküm konulmuştur. 2 nci ve 3 ncü fıkraların hükümleri şimdiki kanununuzda da 
vardır. 
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Madde : 50. 

Sorumdan kurtulma 

1 nci ve 3 neü fıkra hükümleri şimdiki kanunumuzla Millletlerarası Posta Eözleşme ve Anlaşma
larında da vardır. -«*.«*#. 

2 nci fıkrada tabiat ve mahiyetleri yüzünden hasara uğramaları beklenebilir maddelerden dola
yı Posta idaresinin sorumlu olmıyacağı prensipi konulmuştur. Fakat bu fıkra hükmü göndericinin 
maddeyi normal taşıma şartları altında hasara uğramıyaeak bir şekilde sağlam bir ambalajla posta
ya verdiğini ispat etmesi halinde İdarenin sorumlu olmasına engel değildir. Hele bu gibi madde
ler kabul edilirken, özel tedbir alınması için, ayrıca bir ücret de alınmışsa postada olacak zararlar
dan İdarenin sorumlu olacağı tabiîdir. 

Madde ; 51 
Tazminat 

Âdi posta maddelerine tazminat verilıııiyeeeğine dair olan birinci fıkra hükmü şimdiki kanunu
muzla Milletlerarası Posta Sözleşmesine de uygundur. 

Taahhütlü posta maddeleriyle değersiz koliler için kabul edilen tazminat miktarları, öteki mem-
leketlerdekilere göre, orta bir derecede bulunmaktadır. 

4 neü, 5 nci ve 6 nci fıkralar hükümlerinin hepsi şimdiki kanunda zaten bulunduğu için alın
mıştır. 

Madde : 52 
Tazminat istemek hakkının mirasçılara geçmesi 

Bu madde hükmü şimdiki kanunumuzdan, olduğu gibi, alınmıştır. 

Madde : 53 
ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum 

1 nci, 2 nei ve 3 neü fıkra hükümlerinin bir kısmı şimdiki kanunumuzda, bir kısmı da Milletlera
rası Posta Anlaşmalarında vardır. 

Postanelere yatırılan paralardan Posta idaresinin ve çeklerin kötüye kullanılmasından da bun
ları ellerinde tutanların sorumlu olmaları lâzımgeldiğinden 4 ve 5 nci fıkralar bu cihetleri açıkla
mak için konulmuştur. 

Madde : 54, 55 
Yolcu ve bagaj taşınmasında sorum 

Posta araçlariyle taşman yolcuların taşıma sırasında uğnyacakları kazalardan dolayı posta 
idaresinin genel hükümlere göre sorumlu olmsı tabiî bulunduğundan 54 neü madde hükmü bunun 
a.çıklandırılması için konulmuştur. 

Yolcuların 10 kiloya kadar el eşyalarının parasız taşınmasından ve bagaj eşyası için postaya 
verilen koliler derecesinde sağlam bağlanma, ambalaj edilme şartları da aranmamasından posta ida
resinin bagaj taşımasında koliler hakkında kabul edilenin ancak yarısı nispetinde sorumlu olması 
uygun görülmüştür. 

Madde : 56 
Üçüncü kişiler aleyhine başvurma. Tazminat ödenmesi 

Posta idaresince tazminat ödenmesini gerektiren hallerde en çok üçüncü kişilerin kusur ve ha
taları büyük bir rol oynar. Posta idaresi tazminatı ödemekle beraber kaybolma ve hasar işinde ku
suru bulunan memur, müstahdem, taşıyıcı gibi üçüncü kişiler aleyhine borçlar kanunumuzun genel 
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hükümlerine göre başvurabileceğinden birinci fıkrada bu durum ayıklanmıştır. 

2 nci fıkra idarenin göndericilere vermekle ödevli olduğu tazminatı ödemeden önce de sebep 
olanlara tazmin ettirmesi amaeiyle konulmuştur. 

Beşinci bölüm 
Ceza hükümleri 

Madde 57 
ücret ödeme formül ve makinelerinin izinsiz kullanılması 

Kanunun 9 ncu maddesine göre Posta İdaresinin, pusta pullariyle ücret alınmada kullanılan kâ
ğıtların satışını yasak etini ve hakkı vardır. Bu yasakhğa aykırı hareket edenler için kanuna bir 
ceza hükmü konulması lüzumlu görülmüştür. 

Tasarının 8 nci maddesine göre ücret ödeme makinalarmın kullanılması ve kullandırılması iz
ne-bağlı tutulduğundan bu makineleri izinsiz olarak alan* satan ve kullananların da cezalandırıla
cakları gösterilmiştir. 

Madde : 58 
Posta levazımının benzerinin yapılması 

İster reklâm için ister başka bir amayla olsun postaya ait pullarla bunlar gibi değerli kâğıtların 
benzerlerinin meydana getirilmesi halkın posta idaresinin pul ve ücret ödeme foı-müllerine karşı olan 
güvenini sarsabileceğinden idareye ait pulların ve değerli kâğıtların benzerlerini yapacakların ida
reden izin alarak bu gibi haller için konulacak usulleri ve şartları saymaları lâzımdır. 
. İzin alınmadığı halde idareye ait posta kutulariyle abone kutularını ve bunların anahtarlarını 

yapmak kötülüklere sebep olacağı gibi posta gizliliğini de bozabileceğinden bu gibi levazımın ben
zerlerinin yapılması yasak edilmiştir. 

Madde : 59 
Tehlikeli maddelerin posta ite gönderilmesi 

59 ncu madde hükmü bu tehlikeyi önlemek için konulmuştur. Posta Kanununda böyle bir mad
denin bulunmasına lüzum vardır. 

Madde : 60 
Posta tekelini buzuna 

Bu madde hükümleri posta tekelini bozmaya meydan bırakılmamak -amaeiyle (konulmuştur. Uy
gulanmalar şimdM kanunum'uzdaki hükmün yeter bulunmadığını göstermiştir. 

Ara sıra raslanan tekeli saymamak hareketlerini önlemek için I nci ve 2 nci fıkralardaki hü
kümlerin kontdmasma lüzum bulumra-amatetadır. 

Madde : 61 
Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması 

Posta Kanununda gösterilmiyen ihaller hakkmde Türk Oeza Kanunu ile diğer kaaünlarm uygu
lanacağı tabiî ise de İsviçre Kaaıununda olduğu gibi Posta Kanunumuzda bu ûîhetin açıklanması 
uygun 'görülmüştür. 
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Madde : 62 

Kanuni görevler ve yardımlar 

62 nei maddenin 1 nei ve 2 nci fıkralarındaki esaslar şimdiki Posta Kanunumuzda da vardır. 
3 ncü fıkra hükmü posta memurlarının, kanunsuz şekilde, posta işletmesine kalkışanlara engel ol

maları ve bunların kullandıkları taşıtları, gerekirse, kolluk memurlarının da yardımını sağlıyarak 
zorla almaları için konulmuştur. 

Altıncı bölüm 

Türlü hükümler " * 

Madde : 63,64 ; '. ' 
Elde kalan maddeler 

63 ve 64 ncü maddelerin hükümleri varış yerlerinde her hangi bir sebeple alıcılarına verilemiyen 
âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutuların, değerli, değersiz kolilerin ve 
havalelerin ne yapılacaklarını göstermektedir. Elde kalan maddelere ait olan bu hükümler esasla ilgili 
olduğu için bunların kanuna konulması icabetmiştir. Şimdiki kanunumuzda yalnız elde kalan 
âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleri için hüküm vardır. Halbuki, sorum bakımından elde kalmış 
değerli maddelerin ve havalelerin Posta İdaresi için daha çok önemi bulunduğuna şüphe yoktur. 

Bu hükümlerin esaslı ilgisi dolayısiyledir ki, yabancı memlekşetlerle olan alıp vermeler sonun
da elde kalacak maddelerin ne yapılacakları Posta Sözleşmelerinde gösterilmiş bu husus onun tü
züğüne bırakılmıştır. 

Madde : 65 - , , 
Posta İdaresine geçen paralar 

Bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında sözü edilen üç yıllık süre şimdiki kanunumuzun buna 
dair o hükmüne ve aynı zamanda yeni Kanun tasarısının zamanaşımı ve tazminat isteklerinin so
nuçlandırılmasına dair olan 48 ve 49 ncu maddeleri hükümlerine uygun olarak konulmuştur. 

Madde : 66 
Posta eşyasının açılıp yoklanamıyacağı 

66 nci madde hükümleri hem çabukluk ve düzen ile yapılması gereken posta taşınmalarında ge
cikmeler olmaması hem de posta gizliliğinin bozulmasına meydan bırakılmaması amaçlariyle ko
nulmuştur. 

Yedinci bolüm /-:<'şr~^'^'~ 

» - — - " - . • • - • - • - - - - * S o n h ü k ü m l e r ^ * A ' * *'A r~ * * ' "*' \ 

Madde : 67 
Kanunun uygulanma alanı 

1 nci fıkra, yabancı memleketlerle olan sözleşme ve anlaşmalarda açık hüküm bulunmıyan hal
lerde kanunumuzun milletlerarası posta işlerine de uygulanması yetkisini vermektedir. Bu fıkra 
Genel Posta Birliği Sözleşmesinin «Birlik Sözleşme ve Anlaşmalarının hükümleri, bunlarda açık 
olarak yazılı olmıyan bütün işlerde, her memleketin kendi kanun ve tüzüklerini bozmaz» şeklindeki 
hükmüne uymaktadır, isviçre Posta Kanunundan alman bu hükmün yabancı memleketlerle yapılan 
anlaşmalarda açıkça gösterilmiyen haller için önemi vardır. Gerçekten Genel Posta Sözleşmesinde ve 
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başka özel anlaşmalarda meselâ posta tekeli, posta gizliliği, dağıtmaların ne şekilde yapılacağı hak
kında hükümler yaktur. Birinci fıkradaki hüküm ile kanunumuz bu gibi hallerde milletlerarası 
posta işlerine de uygulanacaktır. 

Kanunumuzda ve tüzük ve talimatlarımızda belirtilmiş bir durum karşısında kalındığı ve hu 
hususta milletlerarası sözleşme ve anlaşmalarda açık hüküm ibulunduğu takdirde 'bunlara göre iş 
görüleceği de 2 nci fıkrada gösterilmiştir. 1 900 nuımarah ek Telgraf ve Telefon Kanunumuzun 
13 ncü maddesiyle de aynı esas kaJbul edilmiştir. 

Geçici madde : I. 

Bu madde 4646 sayılı Kanunun geçici maddesi hükmünün 1947 yılı sonuna kadar uygulanması 
ilcin konulmuştur. 

Geçici madde : 2. 

Olağanüstü hallerin süresince posta maddelerinden Müdafaa Vergisinin alınması lüzumlu görül
düğünden kanuna 'bunun için de geçici madde eklenmiştir. 

;, ; Madde : 69 
Yürürlüğe girme 

Kanunun bastırılıp bütün posta merkez ve şubelerine dağıtılması ve okunup anlaşılarak her 
yerde birden uygulanabilmesi için üç ay bir zamana ühtiyaç bulunduğundan kanunun, yayımı ta
rihinden üç ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 

Adalet Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 4 . II . 1950 

Esas No. 1/165 
Karar No. 40 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 7 . VI . 1945 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len Posta Kanunu tasarısı Ulaştırma Komisyo
nunca incelenmekte iken (tazminat isteklerinin 
sonuçlandırılması) hakkındaki 48 nci maddesiy
le ceza hükümlerine dair olan 57-62 nci madde
leri hakkında İçtüzüğün 28 nci maddesi gere
ğince raporu yine Ulaştırma Komisyonunca ya
zılmak üzere komisyonumuzun mütalâası isten
miştir. 

Tasarının 17 nci bölümü sorum, baş vurma 
ve zaman aşımı ve tazminat isteklerinin sonuç
landırılması başliklariyle sırasiyle 46, 47, 48 
nci maddelerinde yer alan hükümler incelenmiş 
ve sözü geçen bu maddeler hakkında tertiplenen 

şekil ilişik olarak sunulmuştur. 
Komisyonumuzdan mütalâa istenmesine baş

lıca sebep teşkil eylediği anlaşılan 48 nci madde
de yazılı tazminatın ödenmesi hususunda P. T. 
T. İdaresini mecburiyet altına sokan (öder) 
tabiriyle bu bapta idareye muhayyerlik tanıyan 
(ödiyebilir) tâbirlerinden hangisinin hâdiseye 
göre hukuki esaslara daha uygun görülebileceği 
noktası üzerinde durulmuştur. 

Tazminat verilmesine dair olan, isteklerin 
ancak zarar ve hasarın vukuunun idarece kesin 
olarak anlaşılması halinde kabulü mevzuubahis 
olacağına göre, 48 nci maddede yazılı müddetin 
hükmü idareyi gereken araştırma ve soruşturma
ları belli bir süre içinde neticelendirmeye sev-
ketmekten ibaret olabilir. Alâkalının bu müd-
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detin bitmesini beklemeksizin dilediği takdirde 
mahkemeye müracaat edebileceği şüphesizdir. Bu 
bakımdan araştırma ve soruşturma müddetinin 
altı aya iblâğı ile bu müddet içinde de netice
lendirmediği takdirde idarenin tazminatı, haksız 
ödediği anlaşıldığında geri almak şartiyle öde
mesi uygun görülmüştür. Ancak bâzı hallerde 
alâkalının haklı olmadığı halde tazminat aldığı
nın sübutti fiilen istirdada imkân veremiyeceği 
düşünülerek maddeye (îdare lüzum gördüğü 
takdirde tazminatı ödemeden evvel kanuni temi
nat istiyebilir) fıkrasının ilâvesi uygun görül
müştür. 

46, 47, ve 48 nci maddelerin yeniden tertip
lenmesi maksatta, hükümlerde vuzuhu sağlamıya 
matuf bulunmuştur. 

Ceza hükümlerine gelince. : 
56 ncı maddede (İzinsiz olarak ücret ödeme 

makin,aları alanlardan 50 liraya kadar hafif) 
ibaresinin çıkarılması, bu makinalarm alınması
nı idarenin iznine bağlı kılan hüküm tasarıda 
mevcut bulunmaması ve aslında da kullan
mak ve kullandırmak dışın,da mücerret maki
nenin satrnalınması fiilinin ceza tevlidi altında 
tutulmasının uygun görülmemesi sebepleriyle 
çıkarılmıştır. 

57 nci maddede mevcut (dolan amacı) keli
meleri (suc kastı) . tabiriyle değiştirilmiştir. 

58 nci maddenin şu şekilde tedvininde fayda 
mülâhaza edilmiştir: (Tehlikeli oldukları için 
kabulü yasak bulunan maddeleri posta ile gön
derenlerden hukuki ve cezai neticeleri hakkında 
umumi hükümler mahfuz olmak üzere mücerret 
bu fiilden dolayı 100 liradan 1000 liraya kadar 
ağır para cezası alınır). 

Maddede yer alan cezanın bu kabil maddele
ri posta ile göndermek fiiline münhasır bulun
ması sebebiyle bu fiilden doğabilecek diğer hu
kuki ve cezai neticelere ait umumi hükümlerin 
mahfuz olduğunu teyit faydadan hâli görülme
miştir. 

59 ncu maddeye gelince: "*"' 
Bu maddenin 1 nci fıkrasının harf işaretle

riyle sıralanmasının anlaşılmada kolaylık sağlı-
yabileceği düşünülmüştür. Bu maddeden, izinli 
olmaksızın Posta İdaresinin taşıtlariyle parasız 
yolculuk edenlerin cezalandırılmasını derpiş 
eden kısım lüzumsuz görülmüş ve başka suretler
le posta tekelini bozma keyfiyeti de ceza tâyi
nine esas olacak belli bir memnuiyet ifade etme
mesi bakımından maddeden çıkarılmış ve madde 
bu esaslara göre yeniden yazılmıştır. 

60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Ceza hükümlerine ait 56 - 59 ncu maddelerde 

yazılı para cezaları da çok evvel hazırlanmış bu
lunan tasarıda gösterilen miktarların bir yönden 
5435 sayılı Kanun hükümleri ve diğer yönden 
tekabül ettikleri fiillerin müeyyidesi göz önünde 
tutularak yeniden tesbit olunmuştur. 

Ulaştırma Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
8. îbrdhimhakkıoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü • 
İstanbul 
A. ödül 

Ankara 
E. Halim Ergun 

İmzada bulunmadı 
Bursa 

A. Akgüç 
Denizli 

N. Küçüka 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa 
A. Konuk 

İmzada bulunmadı 
Elâzığ Erzincan İsparta 

F. Kar akaya Â. Fırat R. Güttü 
İzmir Kastamonu Kayseri 

E. Oran Dr. F. Ecevit 8. A. Feyzioğlu 
Kayseri Mardin Muğla 
R. özsoy M. K. Boran N. özsan 

Rize 
Dr. 8. Ali Dilemre 

ADALET KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

Posta Kanunu tasarısı 

MADDE 46. — 1 - P. T. T. İdaresi, üzerine 
aldığı görevleri kanun dairesinde yapmamak
tan, posta ve telgraf havaleleri, alacak tahsili, 
posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler 

ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil ettiği para
lardan ancak bu kanunda tâyin edilen hadler 
dâhilinde sorumludur. 

II - Zarar veya hasar posta servisinden do-
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îayı Milletlerarası Sözleşme veya uzlaşmalara 
'göre sorum kabul eden bir memlekette vukua 
geldiği takdirde P. T. T. İdaresi ilgili yabancı 
memleketin vereceği tazminat derecesinde so
rumludur. 

III - Zarar veya hasar posta servisinden do
layı Milletlerarası Sözleşme veya uzlaşmalara 
göre sorum kabul etmiyen yabancı bir memle
kette vukua geldiği veya Türkiye toprakları dı
şında olup da P. T. T. idaresi tarafından ilgili 
özel nakliye teşebbüsleri aleyhine dâva açılma
dan bu zararın ödenmesi mümkün 'olmadığı tak
dirde P. T. T. idaresi sorumdan kurtulur. Bu 
halde gönderici isterse P. T. T. idaresi dâva 
hakkını kendisine devreder. 

IV - P. T. T. idaresi kanuni hükümler gere
ğince yetkili makamlara verdiği1 maddelerle 
paralar için de sorumlu değildir. 

MADDE 47. — I - P. T. T. idaresinden her 
hangi bir talepte bulunmak, idarenin sorumlu 
olduğu hallerde dâva etlmek hakkı gönderici
nindir. Gönderici bu hakkını alıcıya devrede
bilir. 

II - Bu kanunda hilâfına hüküm yoksa ta
lep ve dâva halkkı bir yıl sonunda zaman aşımı
na uğrar. 

III - Zaman aşımı posta ile gönderilen mad
delerin ve paraların postaya verildiği tarihin 
ertesi günü başlar. 

- Bu süre posta merkez ve makamlarından bi
rine yahut mahkeme veya icraya müracaatla 
kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve 
araştırmaların sonunun ilgililere bildirildiği ta
rihte yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir baş
vurma ile tekrar kesilmez. 

IV - Mahkeme veya icraya müracaat edildi
ği gibi P. T. T. idaresine tebliğ edilen hallerde 
idare buna ait evrak ve vesikaları ihtilâfın hal
line kadar muhafazaya mecburdur. 

V - P. T. T. idaresi ihtilâf mevzuu ile ilgili 
olmıyan posta servisine ait evrakı iki yıldan 
fazla müddetle muhafazaya mecbur değildir. 

MADDE 48. — Tazminat verilmesine dair 
olan istekler zarar veya hasarın idarece kesin 
olarak anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır. 

Tazminat verilip verilmiyeceğini gerektire
cek araştırma ve soruşturmalar 6 ay içinde biti
rilemediği takdirde P. T. T. idaresi göndericiye, 
haklı olmadığı anlaşıldığında geri vermek şar-

tiyle, tazminatı t öder. idare lüzum gördüğü tak
dirde tazminatı! ödemeden evvel kanuni temi
nat istiyebilir, 

Tazminat verilmesi kararlaştırüdıktan son
ra gönderici bu)ıu iki yıl içinde isteyip alabilir. 
iki yıldan sonr^, bu husustaki isteği kabul edil
mez. 

MADDE 56J — 8 nci maddede yazılı yasak-
lığa aykırı olarlak posta pullariyle ücret alın
makta kullanılan değerli kâğıtları satanlardan 
3 liradan 30 liriya kadar hafif ve 7 nci madde
de yazılı ücret i alma makinelerini izinsiz satan 
ve kullananlardan 200 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cjezası alınır. 

MADDE 57.| — I - Posta idaresinden izin 
almadan postada kullanılan pulların ve ücret 
ödeme formüllejriyle mühürlerin benzerini ya
pana 200 lirayaj kadar hafif para cezası verilir. 
Ancak bu yapılışta pul, formül ve mühürleri 
kullanıp faydalanmak gibi bir suç kasdi varsa 
Ceza Kanununun pul ve damgaları taklit ve 
tağyir edenler Jıakkmdaki hükümleri uygula
nıp 

III - izin almftdan posta kutularını, abone ku
tularım ve bunjları açacak anahtarları yapan 
veya bunları kullananlardan veya taşıtlara pos
ta taşıtları şekljini veren ve bunları kullanan
lardan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 58J — Tehlikeli oldukları için ka
bulü yasak olaıjı maddeleri posta ile gönderen
lerden hukuki t e cezaya ait umumi hükümler 
mahfuz olmak Üzere mücerret bu fiilden dolayı 
100 liradan 1 0(|)0 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

MADDE 59. | — I - A) Posta tekeli altında 
bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle 
bilerek bunlarlş gönderenler; 

B) Başkalajrmm adlarına olan tekele bağlı 
maddeleri bir ataya toplayıp posta ile yollıyan-
lar; ^ 

C) 22 nci ı^ıadde hükmünü ihlâl edenler; 
50 liraya kajdar hafif para cezasiyle ceza

landırılırlar. 
I I - Bu sebeplerle verilmemiş olan posta üc

retleri de dört İ a t alınıp dörtte üçü kaçağı tu
tana verilir. | 

MADDE 60 |— Komisyonun 60 nçı maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 30 . XI . 1948 

Esas No. 1/165 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 16 . IV . 1947 tarihli tezkere
siyle ikinci defa olarak Yüksek Meclise sunulup 
Ulaştırma Komisyonu tetkikmdan geçen Posta 
Kanunu tasarısı ile gerekçesi ve adı geçen ko
misyon raporu İçişleri Komisyonunda evvelâ ka
nunun önemi dolay isiyle kurulan Su Komisyo
nunca etrafiyle incelendikten sonra Komisyonu
muz umumi heyetinde müzakere olundu. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmede: 
a) Posta mevzuatımızda yirmi yıldan beri 

değişen ihtiyaçları ve şartları kavrıyacak ve bir
çok ekler ve tadillerle parçalı ve dağınık hale 
gelen hükümleri birleştirecek yeni bir tasarının 
aşikâr olan faydası; 

b) Milletlerarası alanda posta hizmetleri
nin arzettiği ilerlemelerle paralel olarak önemli 
bir âmme hizmetimiz olan postalarımızda da yeni 
servisler, yeni işlemler, yeni kolaylıklar, istihsal, 
ticaret ve her bakımdan medeni hayatımızın ta-
lebettiği sürat, intizam ve- emniyet esaslarına 
uygun ulaştırma genişliklerinin yeniden idarece 
derühde olunarak dolayısiyle gelir kaynaklarını 
verimlendirmesi bakımından Posta Kanunu şev
kini gerektiren ve bu yolda gerek Hükümetçe 
ileri sürülmüş gerek Ulaştırma Komisyonu rapo
runda tafsil edilmiş olan sebepler komisyonu
muzca da varit görülmüş ve bu İhtisas Komis
yonu olarak tasarının kendi zaviyesinden daha 
ziyade âmme hukuku konusu olan ve idari ir
tibatlarla ilgisi olan cihetleri üzerinde durula
rak; 

1. Posta Paketi Tekelinin kaldırılması ve 
kolilerin nakli hizmetinin Posta Idaremizce şim
diye kadar olduğu gibi bundan böyle de inhi-
sarsız olarak ifa edilmesi; 

2. Kasabalarla köyler ve köyler ile yine 
köyler arasında posta ihdas edilmemiş olan yer
lerde idareye tekel hakkının tanınmaması esasla
rının kabulüne bir de, 

3. Muayyen bir program dâhilinde bucakla
ra kadar posta merkezleri açılması temininin 
kayıt ve ilâvesine oy birliğiyle kaxaır verilerek 
maddelere geçilmiş ve Ulaştırma Komisyonu 

metni maddelerin müzakeresine esas tutulmuş
tur. 

Birinci madde : (G) fıkrası posta çekleri iş
lemleri ve Bankalar Kanununa tâbi olmak üzere 
posta biriktirme sandıkları ve memurlar yardım 
sandığı kurmak şeklinde değiştirildi. 

Yukarda arzolunan sebeple ikinci maddenin 
C fıkrası tayyedilmiştir. 

Bu maddede tekelden istisna edilen hususlar 
harf yerine numara ile zikredilmiştir. 

Üçüncü maddedeki aklama terimi yanma (ib
raname) kelimesi eklendi. 

4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 ve 11 nei maddeler aynen 
kabul olundu. 

On ikinci maddede Devlet Demir, Deniz ve 
Karayollarında posta eşyasiyle bunları götür
mekle görevli olanların bu idarelerce taşınması 
ödevinden bahsolunurken postayı götüren kam
yon, araba gibi vasıtalar meselâ araba vapuru 
ile nakledilen eşyayı indirip bindirmek veya bu 
vasıtalara ücret vermek külfetinden posta İda
resini vareste kılmak üzere posta taşıyan vası
talarında parasız olarak taşınması ödevinin adı 
geçen üç idareye yükletilmesi zaruri görüldü. 

İkinci fıkraya da parasız kaydı kon<£u. 
Üçüncü fıkra çıkarıldı. 
On üçüncü madde bağışık yerine muaf deni

lerek 14, 15, 16 nci maddeler aynen kabul edildi. 
On yedinci maddeye gelince; bâzı büyük şe

hirlerimizde asansörü bulunan bulunnııyan han 
ve apartmanlarda oturanlara oda ve dairelerine 
kadar ulak göndermekten ise bütün diğer müte-
meddin memleketlerde olduğu gibi kendilerini 
han ve apartman methalinde kutu bulundurma
ya mecbur tutmak sürat, intizam, emniyet ve ay
nı zamanda külfette ihtisar bakımından fayda 
görülerek gerekli hüküm tedvin edildi. 

On sekizinden 30 ncu maddeye kadar aynen 
kabul ve 31 nci maddede ergin yerine reşit teri
mi Medeni Kanuna uygun olarak ikame edilmiş
tir. 

Otuz ikinci maddeden 47 nci maddeye kadar 
aynen kabul olundu. 48 ne maddede (ödiyebi-
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lir) kelimesi yerine öder denildi. 

Kırk dokuzuncu maddede (dolan) yerine 
ceza terimlerimize ve bu hükümdeki maksada 
uygun olarak (hile) kelimesi konuldu. 

Ellinciden 55 nci maddeye kadar aynen ka
bul edildi. 

Elli altıncı maddede (yasaklığa) yerine (ya
sağa) denildi. 
. Elli yedinci maddede (dolan) yerine Ceza 

ve Anayasa terimlerimize ve bu hükümdeki 
maksada uygun olarak sahtecilik denildi. 

Elli sekiz aynen kabul edildi. 
Elli dokuz ağır para cezası, ayni miktarda 

hafif para cezası suretinde değiştirildi. 
Altmışıncı madde aynen kabul edildi. 
Altmış birinci maddede tekel haklarına ay

kırı posta taşıyanların bu cesaretlerini ve faa
liyetlerini önlemek üzere araç ve taşıtları mah
keme karariyle (alınacağının tashihine lüzum 
görüldü. 

Altıncı bölümde türlü hükümler arasına gö
revleri esnasında vahşi hayvanlara ve her türlü 
tehlike ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat, 
bekçileriyle şehirlerarası çalışan seyyar memur 
ve ulaklara silâh verilebilmek üzere bir hüküm 
derci zaruri görülüp Hükümetle mutabık kalı
narak bu hüküm 62 nci madde halinde sevkedil-
di ve birer ileri numara ile 63, 64, 65 ve 66 nci 
maddeler aynen kabul edildi. 

Altmış, yedi ve 68 nci madde olarak kabul 
edilen ulaştırmanın 66 ve 67 nci maddeleri me
tindeki (Talimat) kelimesi yerine Anayasa te
rimleri uygulanarak yönetmelik denildi. 

Ve mülga hükümlerin sarahaten sayılması ile 
iktifa edilerek sonundaki müphem ve umumi 
ibareleri muhtevi fıkra çıkarıldı. 

Geçici madde aynen kabul edildi. 
Ulaştırmanın 68 ve 69 ncu maddeleri 69 ve 

70 numaralariyle aynen kabul ve bu suretle 70 
maddeden ibaret tasarının tümünün görüşül
mesi itmam edildi. 

Havalesi gereğince Adalet ve Bütçe Komis
yonlarına verilmek üzere üstün saygılarımızla 
Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çorun 
C. II yb adın A. T üzün 

Sözcü Kâltip 
Kars Balıkesir 

A. Eyidoğan F. Tirit oğlu 
Bitlis Bolu 

M. Ertan H. Ş. Adal 
imzada bulunmadı 

Giresun Giresun 
E. Dizdar T. Ekmen 
Kayseri Konya 

F. Apaydın M. §. Altan 
Muş Niğde 

//. Onaran Ş. Süer 
Ordu Siird 

II. Şarlan L. Yavuz 
Sivas Yozgad 

M. Ş. Bleda /. Olgun 
İmzada bulunmadı 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/165 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

23 . / / . 1950 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 7 . IV . 1945 tarihli karariyle Bü
yük Millet Meclisine sunulan «Posta Kanunu» 
Tasarısı Meclisin 7 nci döneminde Yüksek Başkan
lık tarafından 13 . VIII . 1945 tarihinde komis
yonumuza havale edilmiş olmakla incelenmiş ve 
gerekli görülen değişiklikler yapılarak 29 . I . 

1946 tarihli ilk raporumuz sunulmuştu. 
7 nci Büyük Millet Meclisinin 1946 Haziran 

ayında seçimin yenilenmesine karar ver
miş olması dolayısiyle kadük olan «Posta Ka
nunu Tasarısı» nın Başbakanlığın 16 . IV . 1947 
tarihli yazısiyle 8 nci Büyük Millet Meclisine 
yeniden sunulması ve Yüksek Başkanlıkça da 



18 . IV . 1947 tarihinde 2 nci defa olarak ko
misyonumuza havale edilmesi üzerine komisyonu
muzca tasarı esaslı ve etraflı bir surette yeni baş
tan incelendikten ve yeni bâzı değişiklikler da
ha yapıldıktan sonra 14 . VI . 1947 tarihli ikinci 
raporumuzda Yüksek Başkanlığa verilmişti. 

Kimisyonumuz tarafından 2 nci defa ince
lenmiş olan «Posta Kanunu tasarısı» nı Yüksek 
Başkanlığın havalesi üzerine (İçişleri Komisyo
nu) da incelemiş ve tasarıda bâzı değişiklikler 
yaparak 30 . XI . 1948 tarihli raporunu Yüksek 
Başkanlığa vermiş ve bundan sonra tasarı 
(Adalet Komisyonu) na havale olunmuştu. 

Bir tasarı veya teklifi Kamutayda başlıca 
ilgili komisyonun savunacağı içtüzüğün 35 nci 
maddesinde beyan olunan bir hüküm olmakla 
bu hüküm dâhilinde Başkanlık Divanınca Ka-

• mutaya arzolunan ve Kamutayca da muvafık 
görülen prensip kararı veçhile «Posta Kanunu 
tasarısı» Yüksek Başkanlıkça Adalet Komisyo
nundan alınmış ve ihtisas komisyonu sıfatiyle 
Komisyonumuza 3 ncü defa olarak havale edil
mişti. 

Komisyonumuzun 5 . V . 1949 ve 6 . V . 1949 
tarihindeki toplantılarında Ulaştırma Bakanlığı 
ve P. T. T. Genel Müdürlüğü temsilcileri de ha
zır olduğu halde 29 . I . 1946 tarihli ve 1 nci ve 
14 . VI . 1947 tarihli 2 nci raporlarımızla arze-
dilmiş olan Komisyonumuzun kararlaştırdığı 
evvelki değiştirmeler ve İçişleri Komisyonu ta
rafından tasarı da yapılmış olan değişiklikler 
de göz önüne alınmak suretiyle «Posta Kanunu 
tasarısı» 3 ncü defa ve yeni baştan okunmuş ve 
incelenmişti. 

Tasarının maksadı: 
(Postacılık) tâbirine dâhil olan işler bilhas

sa son yıllarda artmakta ve genişlemekte olup 
diğer memleketlerdeki posta idareleri; (âdi ve 
taahhütlü olarak mektup ve kartları, gazete ve 
dergileri, her türlü basılmış kâğıtları, ticaret eş
yası örneklerini, değerli mektupları, değerli ve 
değersiz posta kolilerini taşımak ve posta hava
lesi işlemleri yapmak) gibi mûtat işlerle meş
gul olmakla kalmıyarak bunlardan maada (ki
şiler hesabına alacak tahsil etmek, Demiryolları 
ve Denizyollariyle Havayolları dışında imkân 
bulunan yerlerde posta taşıtlariyle yolcu ve 
bagaj taşımak, posta çekleri işlemlerini yapmak, 
ibranameli havaleler kabul etmek, posta birik
tirme sandıkları kurmak gibi diğer çeşitli işle

ri de deruhde ve ifa etmektedirler. Esasen bu 
türlü çeşitli işlerin posta idarelerince yapılabi
leceği hakkında memleketimizin de dâhil bulun
duğu Milletlerarası Posta Birliği Anlaşma ve 
Sözleşmelerinde de hükümler mevcut bulunmak
tadır. 

Tasarının gerekçesinde yazılı olduğu üzere, 
Memleketimizde posta işlerini düzenliyen 26 
Kasım 1339 tarihli ve 376 sayılı «Posta Kanunu» 
ile bu kanunun muhtelif maddelerini değiştiren 
(723, 899, 1145, 1172, 1212, 1320, 1404, 2298, 
2501, 2579, 2721, 3108, 4133, 4646, 4711 ve 5008) 
sayılı kanunlarda mevcut olan hükümlerin P. 
T. T. İdaremizin de bu türlü çeşitli işleri yapa
bilmesini sağlamaya kâfi olmadığı belirmiş ol
duğundan hem bu ihtiyaçları karşılamak ve 
hem de aynı zamanda Medeni Kanunla Borçlar 
ve Ceza kanunlarındaki hükümlere uygun ve on
larla ahenkli hükümleri ihtiva etmek üzere ye
ni Posta Kanunu tasarısının hazırlanmış oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun kararı : 
Yukarda arzolunduğu üzere «Posta Kanunu 

tasarısı» Komisyonumuzca evvelce iki defa da
ha incelenmiş ve bâzı değişiklikler yapılmak 
suretiyle tasarının kabulü uygun görülmüştü. 
Komisyonumuzun 5 ve 6 Mayıs 1949 tarihinde
ki toplantılarında 3 ncü ıdefa olarak esaslı ve 
etraflı bir surette yeniden yapılmış olan ince
leme sonucunda tasarının 1 - 47 ve 62 - 70 nci 
maddelerinde bâzı değişikliklerin yapılmasına 
karar verilmiş ve tasarıda (Tazminat istekleri
nin sonuçlandırılması) hakkındaki 48 nci mad
de ile (Ceza hükümleri) ne dair olan (57 - 61) 
nci maddeler hakkında da İçtüzüğün 28 nci mad
desi veçhile Adalet Komisyonunun düşüncesi 
sorulmuştu. 

Adalet Komisyonu kendisinden sorulan 
48 ve 57 - 61 nci maddelerle birlikte 46 ve 47 
nci maddeler hakkında da mütalâasını 4 . I I . 
1950 sayılı yazisiyle bildirmiş olduğundan 
Komisyonumuzun 15 . I I . 1950 tarihindeki top
lantısında P. T. T. Genel Müdürlüğü temsilcile
ri de hazır olduğu halde Adalet Komisyonunun 
bu cevabı okunmuş ve (46, 47, 48, 57, 58, 59, ve 

.60) ncı maddeleri de Adalet Komisyonunca 
yazılmış plan metinler veçhile kabul edilmesine 
karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca tasarıda yapılan değişik
likler : 
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Komisyonumuzca tasarıda yapılan değişik-

liklei', maddeler sırasiyle şunlardır: 
1 nei madde : 
A fıkrasına (Kitaplar) kelimesi ilâve olun

muştur. 
E fıkrasındaki (kendini tanıtma kartı) yeri

ne (Kimlik kartı) denilmiştir. 
G fıkrası da (Posta çekleri işlemleri ve 

Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her tür
lü işleri yapmak üzere «Posta Biriktirme san
dıkları» kurmak görevleriyle ödevlidir) şeklin
de değiştirilmiştir. 

G fıkrasında İçişleri Komisyonunca (Me
murlar Yardım Sandığı kurmak) görevi de ilâ
ve olunmuş ise de (Biriktirme ve Yardım San
dığı) hakkında esasen 22 . XI I . 1941 tarihli 
ve 4157 sayılı özel bir Kanun mevcut olduğun
dan bunun burada da ayrıca zikredilmesine 
mahal görülmemiştir. 

2 ve 3 ncü maddeler : 
Tasarıda 2 nci maddede posta tekeline dâhil 

olan maddelerden bahsolunmakta olup 3 ncü 
meddede posta tekeli dışında bırakılan madde
ler zikredilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıda 2 nci maddenin C fıkrasında 5 ki
loya kadar kolilerin de posta tekeline dâhil ol
duğu zikredilmekte ise de İçişleri Komisyonu
nun bu husustaki mütalâa ve kararı veçhile bu 
türlü posta kolilerinin de şimdiye kadar olduğu 
gibi P. T. T. İdaresince tekel dışında olarak 
taşınmasında devam edilmesi komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve C fıkrası tayyedilmiştir. 

Komisyonumuzca posta tekelinden bahseden 
2 nci madde ile posta tekeli damdaki maddeler
den bahseden 3 ncü maddenin birleştirilmesi de 
daha uygun görülmüştür. 

3 ncü madde : (Tasarının 4 ncü maddesi) 
Bu maddenin I nei fıkrasındaki (Aklama bel

geli) tabiri yerine İçişleri Komisyonunca yapıl
dığı veçhile (İbranameli) tabiri kabul edilmiştir. 

4 ncü madde : (Tasarının beşinci maddesi) 
Bu maddenin birinci fıkrasının sonuna (P. T. 

T.) İdaresi imkân bulduğu yerlerde bu madde
leri hususi ücret armadan dahi alıcılarının konut
larına gönderebilirler) hükmü lâve olunmuştur. 

5 nci madde : (Tasarının 6 nci maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
6 nci madde : (Tasarının 7 nci maddesi) 
Bu maddenin başlığı değiştirilmiştir. 
Bu maddenin I nci fıkrasına (Bir memur ve

ya dağıtıcı, yahut bakıcı tarafından mahdut iş
lemler yapılacak küçük şubeler) ve (özel kişiler 
veya dağıtıcılardan vücuda getirilecek gezici pos
tacılıklar kurmak), (Bakıcıları tevziat işlerinde 
çalıştırmak), Pul beyiyeleri vermek) hususlarını 
sağlamak üzere! gerekli hükümler ilâve olunmuştu. 

(Tam ve yarım kanuni tatil günlerinde aktif 
servislerde çalışacak P. T. T. Memur ve müstah
demlerine Genel idare Encümenince tesbit edi
lecek miktarda munzam mesai ücretleri ve paralı 
servislerde çalıştırılacak olanlara da yine Genel 
İdare Encümenince tesbit edilecek ve maaşları
nın yüzde ellisini geçmiyecek derecede «Kasa 
tazminatı» verilmesi) komisyonumuzca uygun 
görülmüş ye bu maksatla bu maddeye ilâve olu
nan II nci fıkrada gerekli hükümler konulmuştur. 

7 nci madde : (Tasarının 8 nci maddesi). 
Bu maddedeki (Ücret ödeme makineleri) 

iibaresinin (Sayaçlı ve damgalı ücret ödeme ma
kineleri ile pul ve kartpostal verme makineleri) 
şeklinde tasrih edilmesi uygun görülmüş ve ay
rıca (Posta vasıtalarında, binalarında, pul kar
nelerinde ve neşriyatında ücret mukabili ilân
lar yapmak) ve (İdarenin bastıracağı pullardan 
genel idare etıcümenince tesbit edilecek mikta
rı geçmemek üzere armağan vermek) yetkileri 
kabul edilmiştir. 

8 nci madde : (Tasarının 9 ncu maddesi). 
Bu maddeşde ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
9 ncu madde : (Tasarının 10 ncu maddesi). 
Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde ola

rak aynen kafbul edilmiştir. 
10 ncu madde : (Tasarının 11 nci maddesi). 
Kara ve $eniz ulaştırma idarelerinden bu 

maddeyi takip eden 11 nci maddede bahsedil
miş olduğundan bu maddede bunların zikrine 
lüzum görülmemiştir. 

11 nci madde : (Tasarının 12 nci maddesi). 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
12 nci madde : (Tasarının 13 ncü maddesi). 
Tasarıda Devlet Demir, Deniz ve Havayol

ları idarelerinin ve taşıma ortaklıklarının pos
ta maddelerini, posta memurlarını ücretsiz ta
şıyacakları ve Demiryollarının pos'ta vagonla
rını ücretsiz çekecekleri hükmü konulmuş bu
lunmakta ise, de Komisyonumuzca bu taşıma ve 
çekime ödevlerinin ücretsiz olması uygun gö-
rülmiyerek bü taşımalara ait ücretlerin P. T. T. 
İdaresiyle Devlet Demir ve Deniz ve Havayol
ları idareleri ve taşıma ortaklıklariyle yapılacak 
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•6 Ulaştırma Bakanlığınca onanacak anlaşma
larla tesbit edilmesi daha doğru olacağı düşü
nü İni ü>(ü.\ 

13 ncü madde: (Tasarının 14 ncü maddesi). 
Bu maddenin başlığı değiştirilmiş ve mad

dede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
14 ncü madde : (Tasarının 15 nei maddesi). 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
15 nei madde : (Tasarının 16 ııcı maddesi). 
Bu madenin başlığı (Postaya yardım) şek

linde değiştirilmiştir. 
Bu maddedeki postaya yardımı yalnız yol

larda bekleme haline hasretmek mânasını veren 
ifadenin düzeltilmesi için (Postaların yollarda 
beklemelerinde )tâbirinden sonra (ve) kelimesi 
ile yardım için (başvurulduğunda) tâbirinden 
sonra( veya haber alındığında) tâbirinin ilâve
si kablıl olunmuş ve (ilgili Devlet memurları) 
yerine (askerî ve mülki Devlet memurları) de^ 
nilmiştir. 

16 ncı madde : (Tasarının 17 ııci maddesi). 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
17 nei madde : (Tasarının 18 nei maddesi). 
Büyük ticaret hanlariyle kapıcı veya oda-

cıbaşısı bulunan apartmanlarda oturanların 
cümle kapısı met halinde özel mektup kutusu 
bulundurmaları lüzumlu addolunmuş ve böyle 
kutu bulundurmıyanlara ait âdi posta maddele
rinin kapıcı ve odabaşılara verebileceği ka
bul edilerek bu hususlara mütaallik olmak üze
re maddeye IV ncü fıkra ilâve olunmuştur. 

18 nei madde: (Tasarının 19 nen maddesi). 
Bu madde de ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
19 ncu madde : (Tasarının 20 ııci maddesi) 
Bu maddenin başlığında (öteki) kelimesi ye

rine (diğer) kelimesi kabul edilmiştir. 
(Posta vasıtasiyle yapılan ilânlar) m da 

Damga Resmi ile her türlü vergi ve resimlerden 
muaflığı uygun görülmüştür. 

Posta maddelerinin ve içinde posta maddele
ri bulunan çuvalların ve sandıkların ve benzer
lerinin rıhtım, iskele, müruriye resimleriyle be
raber özel idare ve belediyelerce alman diğer 
her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulması 
da uygun görülmüştür. 

20 nei madde : (Tasarının," 21 ııci maddesi) 
Tasarıda posta maddelerinin nevilerinden ay

rı ayrı bahsedilmekte ise de bunun yerine (her_ 
türlü posta maddelerinden) denilmesi muvafık 
görülmüştür. 

21 nei madde: (Tasarıdaki 22 nei madde kal
dırılmış ve bu madde yeniden konulmuştur). 

Genel,'katma ve özel bütçeli dairelerle beledi
yelerin gönderecekleri postaların peşin ücrete tâbi 
olması kabul edilmiş olduğundan (istatistik esa
sına göre ücret) tediyesinden bahseden tasarı
daki (22) nei madde kaldırılmış ve bunun yeri
ne içişleri Komisyonunca da kabul olunduğu 
veçhile (özel pul) bastırılacağına dair olan yeni 
21 nei madde Komisyonumuzca da kabul edilmiş
tir. 

22 nei madde : (Tasarının 23 ncü maddesi): 
Tenzilâtlı maktu ücretlerin tasarıdaki (A), 

(B), (C), (D) ve (E) fıkralarında olduğu gibi 
geniş bir mikyasta kabulü Komisyonumuzca doğ
ru görülmiyerek bu tazminatın yeniden yapılan 
22 ııci maddenin (A) ve (B) fıkralarında sayı
lanlara münhasır olması kabul edilmiştir. 

(Tasarının 24 ncü maddesi). 
Postalarda peşin ücret esası kabul edilmiş ol

duğundan dairelerin maktu ücretlerinden bahis 
olan 24 ncü madde tayy edilmiştir. 

23 ncü madde : (Tasarının 25 nei maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
24 ncü madde : (Tasarının 26 ncı maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
25 nei madde : (Tasarının 27 nei maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
26 ncı madde : (Tasarının 28 nei maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
27 nei madde : (Tasarının 29 ncu maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
28 nei madde : (Tasarının 30 ncu maddesi) 
Tasarının matbu nüshasında bu maddenin 

başlığındaki (Yollanan) kelimesi (Yollama) ola
rak düzeltilmiştir. 

29 ncu madde : (Tasarının 31 nei maddesi) 
Tasarının 31 nei maddesindeki I I I ve IV ncü 

fıkraların yerleri değiştirilmiş ve maddede ifade 
düzeltilmesi yapılmıştır. 

30 ncu madde : (Tasarının 32 nei maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
31 nei madde : (Tasarının 33 ncü maddesi) 
Tasarıdaki 33 ncü maddenin I nei fıkrasının 

sonundaki (Bir kat olarak) kesilmesi tayyedil-
miştir. 

32 ve 33 ncü maddeler (Tasarının 34 ncü mad
desi) 

Tasarının 34 ncü maddesindeki (Acele işaretli 
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maddeler) e ait hüküm 32 nci madde ve (Çok 
yer tutan koliler) e ait hükümler de 33 ncü madde 
olarak kabul olunmak suretiyle 34 ncü madde ye
rine 32 ve 33 ncü maddeler 2 ayrı madde olarak 
yazılmışlardır. 

34 ncü madde : (Tasarının 35 nci maddesi) 
aynen kabul edilmiştr. 

35 nci madde : (Tasarının 36 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştr. 

36 nci madde : (Tasarının 37 nci maddesi) 
Bu maddc-rin başlığı değiştirilmiş ve maddede 

bâzı düzeltilmeler yapılmıştır. 
37 nci madde : (Tasarının 38 nci maddesi) 
Bu maddenin I I I ncü fıkrasındaki (veya) ke

limesi kaldırılmış ve bâzı düzeltmeler yapılmıştır. 
38 nci madde : (Tasarının 39 ncu ınaddeısi) 
Bu maddenin başlığı değiştirilmiş ve bâzı dü

zeltmeler yapılmıştır. 
39 ncu madde . (Tasarının 40 nci maddesi) 
Bu maddedeki (10 kiloyu) yerine (10 kilo

gramı) denilmiş ve bâzı düzeltmeler yapılmıştır. 
40 nci madde : (Tasarının 41 nci maddesi) 
Bu maddenin I nci fıkrasının sonundaki (Not 

veya kâğıt) kelimeleri tayyedilmiştir. 
41 nci madde : (Tasarının 42 nci maddesi) 
Bu maddenin (F) bendindeki kurtulmuş veya 

muhafaza edilmiş olanlar dışındaki ibaresi paran
tez içine alınmıştır. 

42 nci madde: (Tasarının 43 ncü maddesi) ay
nen kabul edilmiştir. 

43 ncü madde : (Tasarının 44 ncü maddesi) 
Başlıkta (Posta idaresi) yerine( P. T. T.) 

idaresi denilmiş ve maddede ifade düzeltmeleri 
yapılmıştır. 

44 ncü madde : (Tasarının 45 nci maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltilmesi yapılmıştır. 
45 nci madde : (Tasarının 46 nci maddesi) 
Bu maddenin II nci fıkrasındaki 3 kat ceza

lar 2 kat olarak kabul edilmiş ve bâzı düzelt
meler yapılmıştır. 

46 nci madde : (Tasarının 47 nci maddesi) 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

edilmiştir. 
47 nci madde : (Tasarının 48 nci maddesi) 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

edilmiştir. 
48 nci madde : (Tasarının 49 ncu maddesi) 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

edilmişti]', 

49 ncu madde : (Tasarının 50 nci maddesi) 
Bu maddede ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 
50 nci madde : (Tasarının 51 nci maddesi) 
Bu maddede ifade değiştirme ve düzeltme

leri yapılmıştır. 
51 nci madde : (Tasarının 52 nci maddesi) 
Bu maddedeki madde sayısında düzeltme ya

pılmıştır. 
52 nci madde : (Tasarının 53 ncü maddesi) 
Bu. maddede ifade düzeltmesi yapılmıştır. 
53 ncü madde : (Tasarmrn 54 ncü maddesi) 
(Posta idaresi) yerine (P. T. T. idaresi)-deni

lerek madde düzeltilmiştir. 
54 ncü madde : (Tasarının 55 nci maddesi) 
(Posta İdaresi) yerine (P. T. T. idaresi) de

nilerek madde düzeltilmiştir. 
55 nci madde : (Tasarının 56 nci maddesi) 
(Posta İdaresi) yerine (P. T. T. idaresi) de

nilerek madde düzeltilmiştir. 
56 nci madde : (Tasarının 57 nci maddesi). 
Adalet Komisyonunca yazılan 'metin kabul 

edilmiştir. 
57 nci madde : (Tasarının 58 nci maddesi). 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

(•>di]m iştir. 
58 nci madde : (Tasarının 59 ncu maddesi). 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

edilmiştir. 
59 ncu madde : (Tasarının 60 nci maddesi). 
Adalet Komisyonunca yazılan metin kabul 

edilmiştir. 
60 nci .madde : (Tasarının 61 nci maddesi). 

Aynen kabul edilmiştir. 
61 nci madde : (Tasarının 62 nci maddesi). 
Bu maddenin II nci fıkrasındaki (Hele) ke

limesi yetine (Bilhassa) kelimesi konulmuş ve 
ITT ncü fıkrasındaki (Zorla alınarak) tahin ye
rine (Mahkeme karariyle müsadere 'olunarak) 
hükmü konulmuştur. 

62 nci madde : 
Görevleri esnasında vahşi 'hayvanlara ve 

her türlü tehlike ihtimaline karşı kullanılmak 
üzere hat 'bakıcıları ile şehirlerarası •c/alışan sey
yar memur ve ulaklara silâh verilebileceğine 
dair' olan bu madde Komisyonumuzca yeniden 
konulmuştur. 

63 ncü madde : (Tasarının 63 ncü maddesi). 
Tasarının II nci fıkrasının sonundaki (öde

me şartlı postrestant maddeler 15 günden faz
la 'bekletilemez) ibaresi IV ncü fıkra olarak av-



nlmış, taşandaki IV ncü fıkra V nci fıkra ol
muş., tasarıdaki V nci fıkra da Komisyonumuz
ca yazılan V nci fıkranın metnine ithal edilmiş
tir. 

64 ncü madde : (Tasarının 64 ncü maddesi). 
Bu maddenin IV ncü fıkrasına. (Alıcıları 

ölmüş olan değerli ve değersiz koliler için gön
dericilerin istekleri sorulur) hükmü (A) bendi 
olarak ilâve edilmiş ve bu sebeple tasarıdaki 
bentlerin harf sıraları değiştirilmiştir. 

65 nci madde (Tasarının 65 nci maddesi) 
(Posta idaresi) yerine (P. T. T. İdaresi) de

nilerek madde düzeltilmiştir. 
66 nci madde : (Tasarının 66 nci maddesi) 
Bu maddenin ifade şekli değiştirilmiş ve dü

zeltilmiştir. 
67 nci madde : (Tasarının 67 nci maddesi) 
Tasarıdaki III ncü fıkranın snundaki (Bun

lar çıkıncaya kadar posta tüzük ve talimatları
nın bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri yü
rür) hükmü bu fıkradan çıkarılmış ve bu hu
susta geçici 2 m<i maddede gerekli hüküm ko
nulmuştur. 

68 nci madde : (Tasarının 68 nci maddesi) 
Taşandaki 68 nci maddede (376) sayılı Posta 

Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren (1145, 1212, 1320, 2298, 2721, 3108, 4133, 
4646 ve 4711) sayılı kanunların yürürlükten kal
dırıldıkları beyan olunmaktadır. Zikrolunan bu 
kanunlardan maada yine 376 sayılı Kanunun bâ
zı hükümlerini değiştiren (723, 899, 1172, 1404, 
2501, 2579 ve 5008) sayılı kanunların da yürür
lükten kaldırılmış olduklarını beyan etmek lü
zumlu görülmüş olduğundan 68 nci madde ile 
bu kanunların da kaldırıldığı tasrih edilmiştir. 

Tasarının 68 nci maddesinin sonunda (Bu 
kanuna uymayan diğer hükümlerin de kaldırıl
dığı) ifade olunmakta ise de içişleri Komisyonu

nun raporunda da beyan olunduğu üzere hü
kümleri yürürlükten kaldırılan kanunların ta
rih ve sayılarının sarahatle zikri ile iktifa olun
ması muvafık olacağı cihetle umumi ve müp
hem surette ilgaya taallûk eden bu ifade mad
de metninden çıkarılmıştır. 

Tasarıdaki geçici 1 nci madde : 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle bele

diyelerin posta maddeleri de peşin ücrete tâbi ol
mak esası kabul edilmiş olduğundan tasarıdaki 
geçici birinci madde tay edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesi (Geçici 1 nci 
madde) olarak kabul edilmiştir. 

67 nci maddenin I I I ncü fıkrasında sözü ge
çen tüzükler çıkıncaya kadar mevcut posta tüzük 
ve yönetmeliklerinin bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümlerinin yürüyeceğini ifade etmek maksa-
diyle tasarıya (Geçici 3 ncü maddenin) ilâvesi 
Komisyonumuzca muvafık görülmüştür. 

Yukarda beyan olunan değişiklikleri ve ilâ
veleri ihtiva etmek üzere Posta Kanunu tasarı
sı Komisyonumuzca yeniden yazılmıştır. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Sözcü 
Çoruh Niğde 

A. E. Ereni V. Sandal 
Kâtip 

Erzurum Ankara Aydm 
S. Altuğ 1. R. Ay aslı M. Aydın 

Çanakkale Edirne 
B. Gökçen M. E. Ağaoğullan 

Konya Kütahya Manisa 
R. Erel A. Bozbay Korgl. A. R. Artunkal 

Ordu Ordu 
Dr. V. Demir Amiral H. Gökdalay 

Samsun Sivas 
Y. Kalgay E. I§ık 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Posta Kanunu tasarısı 

Bölüm : i 

Genel hükümler 

Posta İdaresinin görevleri 

MADDE 1. — Posta İdaresi: 
A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, ga

zetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, her 
türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları tebliğ kâğıt
ları, ticaret eşyası örnekleri, küçük paketler, 
değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değer
siz posta kolileri- kabulü, nakli ve dağıtılması; 

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta 
bonolariyle posta ve telgraf havaleleri düzen-
elnmesi; 

C) Gazetelerle belli zamanlarda çıkan 
dergilere abone kaydı; 

D) Kişiler hesabına alacak tahsili; 
E) Gerektiğinde posta merkezlerine gös

terilmek üzere (kendini tanıtma kartı) veril-, 
mesi; 

II) imkân bulunan yerlerde demiryolları, 
denizyolları ve hava yolları iş alanları dışında 
kendi taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşınması; 

G) Posta çekleri ve posta biriktirme san
dığı işlemleri kurulması görevleri ile ödevlidir. 

Posta tekeli 

MADDE 2. — Posta idaresinin tekeli altın
da olan maddeler şunlardır: 

A) Açık ve kapalı mektuplar; 
B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde ya

zı bulunan kart lar; 
C) Beş kiloya kadar ağırlıktaki her türlü 

kapalı maddeler. 
Bu maddede (C) harfi altında yazılı kapa

lı maddeler, ambalajı kırılmadan veya yırtılma
dan açılamıyan veya ancak bir âlet ile açılabi-
len maddelerdir. 

M — 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞİ 

Posta Kanunu tasarm 

Bölüm : 1 

Genel hükümler 

P. T. T. İdaresinin görevleri 

MADDE 1. — P. T. T. idaresi: 
A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, ga

zetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitap
lar, her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, 
tebliğ kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, küçük 
paketler, değerli mektuplar ve kutular, değerli 
ve değersiz posta kolileri, kabul etmek, taşımak 
ve dağıtmak; 

B) Bedelleri postahanelerde ödenecek posta 
bonolariyle posta ve telgraf havaleleri düzenle
mek ; 

C) Gazetelerle belli zamanlarda çıkan 
dergilere abone kaydetmek; 

D) Kişiler hesabına alacak tahsil etmek; 
E) Gerektiğinde posta merkezlerine göste

rilmek üzere (Kendini tanıtma kartı) vermek; 
F) imkân bulunan yerlerde ve Dmiryolları 

Denizyolları ve Havayolları iş alanları dışında 
kendi taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşımak; 

G) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Ka
nununa tâbi olmak üzere posta biriktirme san
dıkları ve memurlar yardım sandığı kurmak 
görevleri ile ödevlidir. 

Posta tekeli 

MADDE 2. — P. T. T. idaresinin tekeli al
tında olan maddeler şunlardır: 

A) Açık ve kapalı mektuplar; 
B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yanı 

bulunan kartlar. 
Şu kadarki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışın

dadır: 
1. Postaca kabul edilmiyecek olan veya ka

bulü şarta bağlı bulunan maddeler; 
^2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili 

olarak beraberinde taşıdığı veya bir adamiyl© 
gönderdiği maddeler 

3. Kara, Deniz ve Hava Taşıma idarelerinin 
kendi işleri hakkında ve şekilleri arasında kendi 
araçlariyle taşıtacakları maddeler; 

4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin 



Htt. 

Tekel dışında bırakılanlar 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı maddeler pos
ta tekeli dışında bırakılmıştır: 

A) Postaca kabul edilemiyeeek olan veya 
kabulü şarta bağlı bulunan maddeler; 

B) Göndericinin kendi işiyle ilgili olarak 
beraberinde taşıdığı veya bir adamiyle gönder
diği maddeler; 

C) Kara, deniz ve hava taşıma kurumları
nın, kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında 
kendi araçlariyle taşıyacakları maddeler; 

D) Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçele
rin posta bulunmıyan ve işlemiyen yerleri ara
sında gönderilecek maddeler. 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

MADDE 4. — I - Mektuplar, kartlar, gaze
teler, basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, ticaret eşya
sı örnekleri ve küçük paketler taahhütlü olarak 
da kabul edilir. Taahhütlü maddeler ve değerli 
mektuplar ve kutular ile posta kolileri ödeme 
şartlı ve havaleler aklama, belgeli olarak dahi 
kabul olunur. 

II - Adressiz basılmış kâğıtlar, adressiz tica
ret eşyası örnekleri, posta araciyle abonman ola
rak gönderilen gazetelerle dergiler taahhütlü 
ve ödeme şartlı olarak gönderilemez. 

Konutta verilme, özel Ulak ile gönderilme 

MADDE 5. — I - Gönderenler taralından 
ayrıca ücreti verilirse değerli mektuplar r« 
kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve 
havaleler şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcı
larına konutlarında verilir. Alıcıların istekleri 
halinde de - ücreti bunlar tarafından verilmek 
şartiyle - sözü geçen maddelerle havaleler yine 
konutta verilir. 

II - Konutta verilmesi âdet olan maddeleri* 
değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değer
siz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti 
verilirse şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcı
larına özer ulak ile de gönderilir. 

tçiç. K. 

posta bulunmıyan ve işlemiyen yerleri arasında 
gönderilecek maddeler. 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

MADDE 3. — Ulaştırma Komisyonunun 3 ncÜ 
maddesi aynen kabul edilmiştir. (Aklama terimi 
yanma ibraname kelimesi eklendi) 

Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme 

MADDE 4. — Ulaştırma Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edümigtir. 



m. 
Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul 
şartlarım ve merkezlerin nnıflarini belirtme 

yetkisi 

MADDE 6. — Posta idaresi, posta ve telg
raf havaleleriyle değerli maddelerin, tahsil edi
lecek senetlerle çeklerin ve ödeme şartlı mad
delerin şıart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre 
değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta 
maddelerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul 
şartlarını ve abone kutuları bakımından mer
kezlerin sınıflarını belirtmeye yetkilidir. 

Posta servisini kurmak ve kısmak yetkisi 

MADDE 7. — Posta idaresi, lüzum göreceği 
yerlerde posta merkez ve şubeleri, pul satıcılık
ları, gezici postacılıklar ve acentalıklar kur
mak, uygun göreceği yerlere posta kutuları koy
mak ve bütün merkez şube ve acentalıklarmda 
ne türlü işlerin yapılacağını belirtmek, bunla
rı değiştirmek ve azaltmak ve gereken yerler 
arasında posta alınıp verilmesini sağlamak için 
belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin ver
mek, lüzum göreceği kurumlara veya memur
ları pul avansı vermek ve kendi araçları bulun-
mıyan bucak ve köy aeentalık ve pul satıcılıklar] 
ile posta bulunan en yakın yerler arasındaki 
alıp vermelerde mülkiye ve jandarma teşkille
rinden ve köy araçlarından faydalanmak ve 
açtığı merkez, şube, aeentalık ve pul satıcılık
larını kapamak yetkisindedir. 

Pullan ve postada kuttantlan değerli kâğıttan 
bastırmak ve sahsa çıkarmak yetkim, 

MADDE 8. — Posta idaresi, postaca alına
cak ücretleri gösteren pullar, kartlar, zarflar ve 
kuşaklar ve ücret ödeme makineleri için değerli 
fişler bastırmaya ve satışa çıkarmaya ve ücret 
ödeme makineleri kullanmaya ve kullandırmaya 
ve bunlardan kullanılmakta bulunanlar ile ile
ride kullanılacak olanların geçerlik sürelerini ve 
şartlarını belirtmiye ve ücret ödeme damgaları 
kullanmaya-ve bâzı kurumların reklâm için bas
tıracakları küçük etiketleri ayrıca ücret alarak 
posta maddeleri üzerine yapıştırmıya izinlidir. 

İçi*. K. 

Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şart
larını ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi 

MADDE 5\ — Ulaştırma Komisyonunun 5 nci 
maddesi ayneıj kabul edilmiştir. 

Posta servisini kurmak ve kısmak yetkisi 

MADDE 6.j — Ulaştırma Komisyonunun 6 nci 
maddesi ayneııj kabul edilmiştir. 

Pulları ve postada kullanılan değerli kâğıtları 
bastırma^, ve satışa çıkarmak yetkisi 

MADDE 7. ı— Ulaştırma Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen (kabul edilmiştir. 
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Pullan ve postada kullanılan değerli kâğıtları 
satmak hakkı 

MADDE 9. — Posta İdaresinin posta pulla-
riyle ücret alınmada kullanılan değerli kâğıtla
rın gerçek ve tüzel kişiler tarafından satılma
sını yasak etmiye hakkı vardır. 

Acentelere, gördükleri işin mahiyetine göre, 
idarece \belirtilecek miktarda bir ücret, pul satı
cılarına da yine idarece belirtilecek bir nispet 
dairesinde beyiye verilir. 

Yabancı memleketlerle anlaşmalar 

MADDE 10. — Hükümet Milletlerarası Pos
ta birliği esaslarına göre yabancı memleketlerle 
posta işlerini kurup düzenlemiye ve bu yolda 
özel sözleşme ve anlaşmalar yapmıya izinlidir. 

Ulaştırma sözleşmeleri 

MADDE 11. — Posta idaresi posta ulaştır
malarım düzenlemek için gerek gerçek ve tüzel 
kişilerle ve gerek deniz, kara ve hava ulaştırma 
idare ve ortaklariyle sözleşmeler yapabilir. 

İstasyon, tren ve vapurlarda posta işlerinin 
sağlanması 

MADDE 12. — Posta îdaresi demiryolu istas
yonlarında, tren ve vapurlarda posta işlerinin 
Devlet Demir ve Denizyolları İdareleri ve vapur 
sahipleriyle ortaklıklarının memurları tarafından 
görülmesi için bu idarelerle ve vapur sahipleri ve 
ortaklıklariyle sözleşmeler yapabilir. 

Tren ve vapurlarda posta taşınması 

MADDE 13. -— Devletin ve gerçek ve tüzel ki
şilerin demiryollariyle düzenli sefer yapan vapur 
idareleri, Posta İdaresinin taşımakla ödevli ol
duğu maddeleri ve eşyayı ve bunları götürmekle 
görevli olan posta memurlarını parasız taşırlar. 

Bu memurlarla beraberlerinde bulunan posta 
maddeleri ve eşyası için trenlerde bunları ala
bilecek ikinci mevki kompartıman veya özel böl
me ve vapurlarda aynı nitelikte kamara veya 
bölme yine parasız verilir. Posta İdaresinin 
kullanacağı kapalı veya memurlu kendi posta va
gonlarının çekilip götürülmeleri de parasız yapılır 

İçiş. K. 

Pullan ve postada kullanılan- değerli kâğıtları 
satmak hakkı 

MADDE 8. — Ulaştırma Komisyonunun 8 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerle anlaşmalar 

MADDE 9. — ulaştırma Komisyonunun 9 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma sözleşmeleri 

MADDE 30. — Ulaştırma Komisyonunun 10 
ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstasyon, tren ve vapurlarda posta işlerinin sağ
lanması 

MADDE 11. — Ulaştırma Komisyonunu A 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tren ve gemilerde posta taşınması 

MADDE 12. — Devlet Demir, Deniz ve Ha
vayolları idareleri ve taşıma ortaklıkları, P. T. 
T. idaresinin taşımakla ödevli olduğu maddeleri 
ve eşyayı ve bunları götürmekle görevli olanları 
bu işlerde kullanılan vasıtaları parasız taşımakla 
ödevlidir. 

Demiryolları İdare ve ortaklıkları P. T. f. 
İdaresine ait özel posta vagonlarını da bilûmum 
yolcu katarlarına parasız bağlayıp çekmek öde-
vindedirler. 

P. T. T. İdaresi, değerli olmîyan posta mad
delerini ve eşyasını, yanına kendi memurunu 
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Ekspreslerde yapılacak posta taşımaları için 
yapılacak sözleşmelere göre ücret verilir. 

Posta îdaresi, değerli olmıyan posta maddele
rini ve eşyasını, yanma kendi memurunu koyma
dan, bu idarelere vermek suretiyle dahi parasız 
taşıttırabilir. Bunlardan kaybolan ve hasara uğ
rayanların sahiplerine Posta idaresinin vermekle 
ödevli olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından 
Posta İdaresine ödenir. 

Posta memurları görevde bulunurken 

MADDE 14. — I : Postayı taşıyan memur 
ve dağıtmanlar resmî idareler, belediyeler ve or
taklıklar tarafından alman her türlü, ücretleri 
ve yolculuk ücretlerini, vermekten bağışıktırlar. 

II : Postanın kendi taşıtları da özel idare ve 
belediyelerce alman resimlerden bağışıktır. 

Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması 

MADDE 15. — Demir ve Denizyolları İdare
leri ve demiryolu ve gemi ortaklıkları ve sahip
leri tren ve gemilerin durdukları yerlerde pos
taların kolaylık ve çabuklukla boşaltılmasını ve 
son dakikaya kadar aynı çabuklukla yüklenmesini 
sağlıyacak tedbirleri Posta İdaresiyle birlikte 
alırlar. 

Yardım 

MADDE 16. —• Postaların yollarda bekleme
lerinde ve barındırma ve korunması gerektiğin
de ve bunlar için baş vurulduğunda ilgili Dev
let memurları ve hele polis ve jandarma ve köy 
ihtiyar kurulları mümkün olan yardımı yap
makla ödevlidirler. 

Posta gizliliği 

MADDE 17. —• Kendilerine posta servisinde 
bir iş verilmiş olanların belli kişilerin posta il
gilerini açığa vurmaları, kapalı mektupları aç
maları veya içlerinin ne olduğunu araştırmaları 
veya haberleşme kağıtlarındaki yazılar hakkın
da üçüncü kişilere bilgi vermeleri veyahut her 
hangi birine bunları yapmalarına meydan bı
rakmaları yasaktı ı\ 

İfi#. K. 

koymadan bu idarelere vermek suretiyle dahi ta
şıttırabilir. Bunlardan kaybolan ve hasara uğ-
rıyanların sahiplerine P. T. T. İdaresinin vermek
le ödevli olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından 
P. T. T. İdaresine Ödenir. 

Posta memurları görevde bulunurken 

MADDE 13. — I - Şehir içinde postayı taşı
yan memur ve dağıtıcılar resmî idareler, bele* 
diyeler ve ortaklıklar tarafından alman yolcu
luk ücretlerini ve her türlü vergi ve resimlerim 
vermekten muaftırlar. 

II - Postanın kendi taşıtları da özel idare ve 
belediyelerce alman resimlerden muaftırlar. 

Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması 

MADDE 14. — Ulaştırma Komisyonunun 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardım 

MADDE 15. — Ulaştırma Komisyonunun 15 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Posta gizliliği 

MADDE 16. — Ulaştırma Komisyonunun 16 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi 

MADDE 18. —* I - ilgililer aleyhine verilmiş 
mala elkoyma veya akçalı haciz kararları ha
linde posta^ idaresi, yazılı istek üzerine, değer
siz kolileri, değerli posta maddelerini, havale 
paralarını ve yürütülen hesaplardaki alacakları 
kanunla tâyin edilenlere verir. 

îlgili iflâs etmiş veya yargıç malların belir
tilmesini emir eylemişse Posta İdaresi öteki bü
tün posta maddelerini de verir. 

II - Resmî surette mal belirtilmesi halinde 
Posta idaresi, yazılı istek üzerine, yetkili maka
ma hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi ve
rir. 

III - Velilik ve vasilik altında bulunanların 
adlarına gelen bütün maddeler kanuna göre 
bunları almaya yetkili olanlara verilir. 

Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler ko
nutlarında bulunmazlarsa taahhütlü maddeler 
vo havale, koli, değerli mektup ve kutuların 
haber verme kâğıtları kendisiyle birlikte otu
ran ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş 
olan birine, bunların da bulunmamaları halinde 
ayni yerde oturan müdür, kâtip, mal sahibi gi-

- bi kimselere verilebilir. 
içlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda ve 

otellerde bulunanların adlarına gelen taahhütlü 
maddeler ve havale, koli ve değerli mektup ve 
kutuların haber verme kâğıtları bu kurumların 
müdürlerine veya bunların yazı ile gösterecek
leri memurlarına verilir. 

Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve has
tanelerdeki hastalara gelen bütün maddeler ile 
paralar bu kurumların müdürlerine veya bun
ların vekil olarak gösterecekleri memurlara ve
rilebilir. 

Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün 
maddeler ve paralar buna ait talimat gereğince 
verilir. 

Içis. K. 

Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi 

MADDE 17. — I - ilgililer aleyhine verilmiş 
mala el koyma veya akçalı haciz kararları halin
de P. T. T. idaresi, yazılı istek üzerin* değersiz 
kolileri, değerli posta maddelerini, havale para
larını ve yürütülen hesaplardaki alacakların ka
nunla tâyin edilenlere verir. 

ilgili iflâs etmiş veya yargıç malların belir
tilmesine emir vermişse P. T. T. idaresi öteki 
bütün posta maddelerini de verir. 

II - Resmî surette mal belirtilmesi halinde 
P. T. T. idaresi, yazılı istek üzerine, yetkili ma
kama hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi 
verir. 

III - Velilik ve vasilik altında bulunanların 
adlarına gelen bütün maddeler kanuna göre 
bunları almaya yetkili olanlara verilir. 

Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler ko
nutlarında bulunmazlarsa taahhütlü maddeler 
ve havale, koli, değerli mektup ve kutuların ha
ber verme kâğıtları kendisiyle birlikte oturan 
ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş olan 
birine, bunların da bulunmamaları halinde aynı 
yerde oturan müdür, kâtip, mal sahibi gibi 
kimselere verilebilir. 

içlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda 
ve otellerde bulunanların adlarına gelen taah
hütlü maddeler ve havale, koli ve değerli mek
tup ve kutuların haber verme kâğıtları bu ku
rumların müdürlerine veya bunların yazı ile 
gösterecekleri memularma verilir. 

Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve has
tanelerdeki hastalara gelen bütün maddeler ile 
paralar bu kurumların müdürlerine veya bun
ların vekil olarak gösterecekleri memurlara 
verilebilir. 

Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün mad
deler ve paralar Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlıkları arasında kararlaştırılacak esaslar 
dairesinde verilir. 

İV - Han ve apartmanlarda oturanlar cümle 
kapısı methalinde özel mektup kutuları bulund-
durmıya mecburdurlar. 

Böyle kutu huludurmıyanlara ait âdi mad
deler han ve apartmanların kapıcı veya odabaşı 
gibi daimî hizmetlilerine verilir. 
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Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 19. — I - Ücretler, resimler ve kam
biyo değerleri ile avans paralarda ve yürütülen 
hesaplarda yanlışlıklar olursa Posta idaresi ek
sik kalan paraları ister ve fazlasını geri verir. 
Ancak 25 kuruştan az olan paralar istek üzeri
ne geri verilir. 

II - Bir yıl içinde yazı ile yapılmayan istek
ler zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı hesabın 
yanlış yapıldığı tarihin ertesi gününden başlar. 

Damga Resmi ile öteki resim ve vergilerden ba-
ğışlılık 

MADDE 20. — P. T. T. idaresi tarafından 
posta maddelerinin ve paraların kabulünde ve
rilen makbuzlarla teslim veya ödenmede kulla
nılan haber verme kâğıtları, senetler, posta çek
leri, biriktirme sandığı cüzdanları, posta mad
delerine veya paralara ait olarak talimatları ge
reğince idare veya ilgililer tarafından dolduru
lan formüller, postaya verilen maddeler ile pa
ralar hakkındaki her türlü istek ve şikâyetleri 
bildiren yazılar, tazmin edilen maddelere ve 
havalelere ait senetler, posta maddeleriyle pa
ralar hakkında P. T. T. idaresince ilgililerden 
istenilen belge ve bildirimler, P. T. T. servisleri 
hakkında halk tarafından yapılabilecek teklif
ler ve bunların ilişikleri damga ve tayyare re-
simleriyle başka vergi ve resimlerden bağışık 
olduğu gibi posta maddeleri veya içlerinde bu 
maddeler bulunan çuval, sandık ve benzerleri 
rıhtım, iskele ve mururiye resimleriyle her tür
lü vergi ve resimlerden bağışıktır. 

Bölüm : II 

Ücretler 

Resmî posta maddelerinin ücretleri 

MADDE 21. — Genel Bütçeye giren daire
lerle katma ve özel bütçelerle idare olunan dai
relerden ve belediyelerden postaya verilen yurt 
içi âdi ve taahhütlü mktup, kart gazete ve der
giler, her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları ve 
örneklerle değerli mektup ve kutu, değerli ve 
değersiz posta kolilerinden ve bunlarla ilgili 

içiş. K. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

" MADDE 18. — Ulaştırma 'Komisyonunun IS 
nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 

Damga Resmi ile öteki resim ve. vergilerden ba
ğışıklık 

MADDE 19. — Ulaştırma Komisyonunun 19 
neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : I I 

Ücretler 

Resmî posta maddelerinin ücretleri 

MADDE 20. — Ulaştırma Komisyonunun 20 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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haber isteme, adres değiştirme, geri alma, baş
ka yere yollama, geri çevirme ve ardiye hizmet
lerinden tarifesinde yazılı ücretlerin tamam 
alınır. 

İstatistik esasına göre ücret 

MADDE 22. — Genel bütçeye girenlerle kat
ma bütçeli dairelerin ve isterlerse özel idareler
le belediyelerin yurt içi posta ücretleri bütçenin 
hazırlandığı yıldan bir evvelki yılda posta ve tel
graf ve telefon idaresince tutulmuş olan istatistik
lere dayanılarak yürürlükteki tarifeye göre mak
tu olarak almir. Daireler bu işe gerekli ödeneği 
her yıl bütçelerine koyacakları gibi özel idare
lerle belediyeler de bu iş için gereken ödeneği 
kendi bütçelerine koyarlar. 

Genel bütçe içinde veya katma bütçe ile ida
re edilmek üzere yeniden kurulacak dairelerin 
posta ücretleri bu dairelerin kuruluşundan son
raki ay veya aylar içinde Posta ve Telgraf ve 
Telefon İdaresince tutulacak istatistiklerin orta
lamalarına göre yıl içinde yine maktu olarak alı
nır. Bu hesap ertesi yıl için de esas tutulur. 

Maktu ücrete bağlı maddeler 

MADDE 23. — Posta İdaresinin istatistikle
rine göre aşağıdaki fıkralarda yazılı yurt içi 
posta maddelerinin bir yıllık ücretleri tutarının 
binde beşi her yıl ilgili daire bütçelerinden mak
tu olarak ödenir : 

A) Kızılay, Çocuk Esirgeme ve Türk Hava 
kurumları ve halkevleri ve halk odalarının 21 
nci maddede sayılan posta maddeleri; 

B) Askerî okullar, öksüz yatı 'okulları ve 
üarülşafaka öğrencileriyle onbaşıya kadar (on
başı beraber) asker ve jandarma eratının kendi 
baba, ana, büyükbaba, büyükana, karı, çocuk 
ve torunlarına, erkek ve kız kardeşlerine ve bun
ların çocuklarına, baba ve analarının erkek ve kız 
kardeşlerine - ve kaymbaba ve analarına gönde
recekleri ve bunların sözü geçen öğrencilerle era
ta yollıyacakları mektup ve kartlar; 

C) Fakir çocuklara parasız dağıtılmak üze
re Hükümet dairelerince gönderilecek kitaplar 
ve dergiler; 

D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
gönderilip doktorlar tarafından doldurularak 

33 — 
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özel pul 

MADDE 21. — Ulaştırma Komisyonunun 21 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tenzilâtlı maktu ücrete tâbi maddeler 

MADDE 22. ~- Ulaştırma Komisyonunun 22 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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postaya verilen ve bulaşıcı hastalıkları bildiren 
kartlar; 

E) Köyler için Başkentte çıkarılan ve adı 
Bakanlar Kurulunca seçilen bir gazete. 

Maktu ücretin ödenmesi 

MADDE 24. — Maktu ücret ödiyecek daire
ler posta ücretlerinin bir aylık tutarını her ay 
peşin olarak posta idaresine ödiyeceklerdir. 

Resmî ve indirilmiş ücretli posta maddelerinin 
hava ücretleri 

MADDE 25. — 21 ve 23 ncü maddelerde ya
zılı posta maddelerinin hava yoliyle gönderil
mek istenilenleri için hava taşıma ücreti tam 
olarak alınır. 

Cumhurbaşkanının pusta maddeleri 

MADDE 26. — Cumhurbaşkanı tarafından 
yurt içinde gönderilecek posta maddelerinden 
ücret alınmaz. 

fi er etlerin ödenmesi 

. MADDE 27. — I - Genel olarak ücretler çı
kış yerinde tamam ödenir. 

II - Âdi mektup ve kartlardan başka mad
delerin (her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, 
ticaret eşyası Örnekleri, küçük paketler) ücret
lerinin bir kısmı olsun çıkış yerinde peşin öden
melidir. Eksik ücretler alıcılarından ve gerek
tiğinde göndericilerinden iki kat olarak alınır. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 

MADDE 28. — 1 - Bir posta maddesi içinde 
gazete, basılmış kâğıtlar (Körlere mahsus ba
sılmış kâğıtlar katılmaz) iş kâğıtları ve ticaret 
eşyası örnekleri toplanabilir. Böyle bir madde
nin tamamı, içinde bulunanlardan ücreti en 
yüksek olanından sayılarak ona göre ücret alı
nır. 

II - içinde yukardaki birinci fıkrada sayılı 
maddelerin hepsi veya bir kısmı toplanan bir 
posta maddesinin ağırlığı iki kiloyu geçemiye-
ceği gibi bu maddelerden her birinin ağırlık ve 
büyüklüğü de bunlar için belirtilmiş olan ağır
lık ve büyüklüğü geçemez. 

içiş. K. 

Resmî ve indirilmiş ücretli posta maddelerinin 
hava ücretleri 

MADDE 23. — Ulaştırma Komisyonunun 23 
ncü maddesi avenen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının posta maddeleri 

MADDE 24. — Ulaştırma Komisyonunun 24 
ncü maddesi ayenen kabul edilmiştir. 

t) er etlerin ödenmesi 

MADDE 25. — Ulaştrma Komisyonunun 2ö 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 

MADDE 26. — Ulaştırma Komisyonunun 26 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geri alma, adres değiştirme, haber isteme 

MADDE 27. — Ulaştırma Komisyonunun 27 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geri alma, adres değiştirme, haber isteme 

MADDE 29. — I - Göndericiler, postaya ve
rilip alıcılarına henıiz verilmemiş olan madde
lerin ve paraların geri alınmasını veya başka 
birisine verilmesini veyahut başka bir yere yol
lanmasını isteyebilirler. G-erek bu istekler ve 
gerek posta maddeleri hakkındaki (Haber iste
me) 1er için ayrıca ücret alınır. 

II - Kanuni hükümler gereğince yetkili ma
kamlarca istenilmiş olan posta maddeleriyle pa
ralar göndericiler tarafından geri alınamaz ve 
göndtrici ve alıcılar tarafından adresleri değiş
tirilemez. 

Âdi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gönde
rilme ve tekrar yollanma ücretleri 

MADDE 30. —• Âdi ve taahhütlü haberleşme 
maddelerinin göndericilerine geri verilmesi ve-
yît alıcılarının yerlerini değiştirmeleri dolayı-
siyle, başka bir yere tekrar yollanması için ye
niden ücret alınmaz. Ancak tekrar yollama, üc
reti daha yüksek olan bir yere yapılırsa ücret 
farkı alınır. 

Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin ge
ri gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye 

ücreti 

MADDE 31. — I - Çıkış yerlerine geri çev
rilen veya başka yere tekrar gönderilen değer
li mektup ve kutulardan yalnız değerlendirme 
ücreti alınır. 

II - Değerli ve değersiz kolilerin tekrar yol
lanması ve geri gönderilmesi için yeniden ücret 
alınıp. 

III - Onbaşıya kadar olan (onbaşı beraber) 
asker ve jandarma eratına gönderilen değerli 
mektup ve kutulardan ikinci defa değerlendir
me ve değerli, değersiz posta kolilerinden tek
rar yollama, geri çevrilme, değerlendirme ve 
ardiye ücretleri alınmaz. 

IV - Posta İdaresinin göstereceği süre idin
de kolilerini almıyanlardan ardiye ücreti alınır. 
Kolisini alacak olanın kusuru olmamak şartiy-
1G gümrükleme işinin, veya öteki işlemlerin ya
pılması için geçecek günler hesaba katılmaz. 

Adi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gön
derilme ve tekrar yollanma ücretleri 

MADDE 28. — Ulaştırma Komisyonunun 28 
ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Değerli mektup ve kutularla posta kolilerine geri 
gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye ücreti 

MADDE 29. — Ulaştırma Komisyonunun 29 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen 
maddelerin ücretleri 

MADDE 30. — Ulaştırma Komisyonunun 30 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen 
maddelerin ücretleri 

MADD5 32. —• Göndericiler tarafından* geri 
alman veyahut zorlayıcı sebepler dolayısiyle 
yerlerine kadar götürülemiyerek göndericilere 
geri verilen her türlü posta maddleriyle hava
lelerin ücretleri geri verilmez. 

Zorlayıcı sebeplerle Hava yolundan gönderi-
lemiyerek başka taşıtlarla yollanan uçak mad
delerinin havaya ait ücretleri de geri verilmez. 

Postrestant 

MADDE 33. — I - Postrestant olarak gönde
rilen maddelerin postrestant ücreti çıkış yerin
de ödenmemiş ise gerek ilk gelişinde ve gerek 
tekrar gönderilişinde varış postanesince alıcı
dan ve çıkış yerine geri çevrilmesi halinde gön
dericiden bir kat olarak alınır. 

I I - Adlarma gelecek olan maddelerin sonra
dan kendi taraflarından alınmak üzere postane
lerde tutulmalarını yazı ile istiyenler postres
tant ücretini vermek ödevindedirler. 

I I I - Posta İdaresince çıkarılacak (Postres
tant. abonman kartları) nın yıllık abonman bede
lini ödiyenlerin adlarma bir yıl içinde gelecek 
postrestant maddelerden - bunların sayısı ne olur
sa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz. 

IV - Adlî tebliğler ve bedelleri tahsil oluna
cak senetletr postrestant olarak gönderilemez. 

V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamla
rı, takma adları ve sözleşilmiş işaretleri taşıyan 
maddeler postrestant olarak kabul edilmez. 

VI - Ergin olmıyanlarm adlarına gelecek 

İçiş. K. 

Postrestant 

MADDE 31. — 1 - Postrestant olarak gönde
rilen maddelerin postrestant "ücreti çıkış yerindj 
ödenmemiş ise gerek ilk gelişinde ve gerek tekrar 
gönderilişinde varış postanesince alıcıdan ve çıkış 
yerine geri verilmesi halinde göndericiden alınır. 

II - Adlarına gelecek olan maddelerin sonra
dan kendi taraflarından alınmak üzere postane
lerde tutulmalarını yazı ile istiyenler postrestant 
ücretini vermek ödevindedirler. 

III - P. T. T. İdaresince çıkarılacak (Post
restant abonman kartları) nm yıllık abonman be
delini ödiyenlerin adlarına bir yıl içinde gelecek 
posrestant maddelerden - bunların sayısı ne olur
sa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz. 

IV - Adlî tebliğler ve bedelleri tahsil olunacak 
senetler postrestant olarak gönderilemez. 

V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamları, 
takma adları ve sözleşilmiş işaretleri taşıyan mad
deler postrestant olarak kabul edilmez. 

VI - Reşit olmıyanlarm adlarma gelecek mad
deler ancak veli veya vasilerinin bu yolda vere
cekleri yazılı izini üzerine kendilerine verilir. 

Acele işaretli maddeler 

MADDE 32. — Ulaştırma Komisyonunun 32 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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maddeler ancak veli veya vasilerinin bu yolda 
verecekleri yazılı izini üzerine kendilerine verilir. 

Acele işaretli maddeler. Çok yer tutan koliler 

MADDE 34. — Posta maddeleri acele işare
tiyle kabul edilebilir. Çok yer tutan veya özel 
tedbirler alınmasını gerektiren koliler de ancak 
imkân halinde kabul olunabilir. 

ödeme şartlı maddeler 

MADDE 35. — I - Ödeme şartlı maddelerde ha
valeye ait olandan başka ücretletr gönderici tara
fından peşin ödenir. Havale ücreti tahsil edilen 
paranın içinden alınır. 

I I - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmıya-
caktır. 

I I I - Şart edilen bedel para olarak ödenebile
ceği gibi posta çekleri hesabından hesaba geçiril
me suretiyle de ödenebilir. 

Alacak tahsili 

MADDE 36. — I - içinde bedeli tahsil oluna
cak senetlerle başka değerli kâğıtlar bulunan 
mektuplardan veya âdi tahsil emirlerinden mek
tup târif-esi üzerinden alınacak âdi ücretlerle 
taahhüt ücretletri gönderici tarafından peşin ola
rak ödenir. 

I I - Alıcıdan tahsil olunacak paralar havale 
ile alacaklıya gönderilir veya alacaklının posta 
çekleri hesabına yatırılır. Havale veya para ya
tırma ücretiyle tahsil ücretleri tahsil olunan pa
ralardan çıkarılarak alınır. 

Havaleler 

MADDE 37. — Posta havalelerinin kuponu 
arkasına göndericinin alıcıya yazacağı yazılar 
için ayrıca ücret alınmaz. 

Posta çekleri 

MADDE 38. — I - Adına bir çek hesabının 
açılmasını istiyen kimse bu hesap için belirtile
cek en az parayı vermek ödevindedir. 

I I - Posta çekleri hesabındaki paralara faiz 
verilmez. 

III - Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret 

Çok yer tutan koliler 

MADDE 33. — Ulaştırma Komisyonunun 33 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ödeme şartlı maddeler 

MADDE 34. — Ulaştırma Komisyonunun 34 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Alacak tahsili 

MADDE 35. — Ulaştırma Komisyonunun 35 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Havale kuponlarının arkasına yazılacak yazılar 

MADDE 36. — Ulaştırma Komisyonunun 36 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Posta çekleri 

MADDE 37. — Ulaştırma Komisyonunun 37 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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veya resim alınmaz. 
IV - Para yatışma kâğıtlariyle ödeme havale

lerinin kuponları arkalarında göndericinin alı
cıya yazacağı yazılardan da ücret ve resim alın
maz. 

V - Posta çekleri düzenlendikleri günle be
raber iki ay içinde geçerler. Bu süre bitince ka
bulleri keşidecinin onayına bağlıdır. 

VI - Posta İdaresi belli paraları gösteren 
(Yolculuk posta çekleri) ni de çıkarabilir. Pos
ta çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden 
işlem görülmek, hesap sahibi olmıyanlar da çek 
karnelerinde yazılı paralarla posta ücretleri ta
rifesinde yazılı resmi vermek suretiyle (Yolcu
luk posta ç-ekleri) ni alabilirler. 

Tahsil ve ödeme emirlerinin hükümsüzlendirilmesi 
veya değiştirilmesi 

MADDE 39. —• Gönderici, tahsil ve ödemeye 
ait emirlerini ve çek hesabı sahibi de bu hesaba 
dair olan tebliğlerini - işlem tamamlanmamış 
oldukça ve buna ait ücreti vermek suretiyle - hü-
kümstizlendirir veya değiştirebilir. 

Bagaj taşınması 

MADDE 40. — I - Posta taşıtlariyle götürü
len yolcuların yiyecek ve içeceğiyle beraber on 
kiloyu geçmiyen el eşyası parasız taşınır. 

I I - 34, 41 ve 42 nci maddelerin hükümleri 
yolcuların bagaj taşınmalarına da uygulanır. 

Bölüm : III 

Yasaklar 

Posta maddeleri içine konulamıyacak şeyler 

MADDE 41. — I - Mektupların içine alıcı
sından veya bununla birlikte oturanlardan baş
kalarına yazılmış özel ve içinde bulunulan za
mana ait haberleşmeleri gösteren hiçbir mektup. 
not veya kâğıt konulamaz. 

I I - Gerek posta idaresi ve gerek kişiler ve 
taşıma kurumları tarafından taşman paketlerin 
veyahut ticaret eşyası örnekleri ve gazeteler ile 
öteki basılmış kâğıtlar ve iş kâğıtlarının içleri
ne açık olsa bile mektuplar veya bu mahiyette 

îçjjj. K. 

Tahsil ve ödeme emirlerinin hükümsüzlendirilmesi 
veya değiştirilmesi 

MADDE 38. — Ulaştırma Komisyonunun 38 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bagaj taşınması 

MADDE 39. — Ulaştırma Komisyonunun 39 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : O 
Yasaklar 

Posta maddeleri içine konulamıyalcak şeyler 

MADDE 40. — Ulaştırma Komisyonunun 40 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kâğıtlar konulamıyacağı gibi bunların içlerine, 
zarf ve kuşakları üzerine haberleşmeye ait işa
retler veya yazılar yazılamaz. 

Posta ile gönderilmesi yasak maddeler 

MADDE 42. — I - Aşağıda gösterilen mad
delerin posta ile gönderilmesi yasaktır: 

A) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları 
dolayısiyle kişileri tehlikeye düşürebilecek, pos
ta maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek 
parlayıp alevlenebilecek veya patlıyabilecek ve 
bunlara benzer tehlikeli maddeler; 

B) Afyon, morfin, kokain ve başka uyuş
turucu maddeler; (Ancak tıbbi veya fennî bir 
amaçla gönderildikleri ve göndericilerinin bu gi
bi yollamalara izinli bulundukları resmî belge
lerle belirtilirse bunlar posta kolileri veya de
ğerli kutular içinde kabul edilip gönderilirler). 

C) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici 
adresler veya yasak lâkap, unvan ve deyimler ya
zılı maddeler; 

D) Üzerinde genel edep ve töreye uymıyan 
veya güvenliği bozucu ve bir suç yapılmasını teş
vik edici işaret, resim veya yazılar taşıyan mad
deler; 

E) Kanun, tüzük ve kararlarla alınması, 
satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak 
edilen her türlü maddeler; 

F) Canlı ve kurutulmuş veya muhafaza 
edilmiş olanlar dışındaki cansız hayvanlar ve bö
cekler; (Ancak arı, ipek böceği ve sülüklerle 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım bakanlıkların
ca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri ön
lenmiş bulunan canlı böcekler kabul olunur.) 

II - Bundan başka: 
A) Kapalı mektuplardan başka haberleşme 

maddeleri içine posta pulları ve posta bonoları 
ve her türlü âdi ve taahhütlü posta maddeleriy
le değersiz koliler ve değerli kutular içine bank
not, kâğıt para veya elinde bulunduranın fay-

. dalanabileceği her türlü değerli kâğıtlar konul
ması; 

B) Değerli kolilerden veya kutulardan baş
ka maddelerin içlerine madenî paralar ve işlen-

• miş veya işlenmemiş platin, altın, gümüş ile de
ğerli taşlar ve mücevherler ve bu gibi değerli 
maddeler l onulması dahi yasaktır. 

tçiş. K. 

Posta İle gönderilmesi yasak maddeler 

MADDE 41. — Ulaştırma Komisyonunun 41 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yolcuları tedirgin edenler 

MADDE 43. — Hal ve hareketleriyle başka 
yolcuları tedirgin edenler veya bunlar için teh
likeli olan kimseler idarenin malı olan taşıtlar
la taşınmazlar ve yolda böyle hali görülenler de 
indirilirler. 

Posta İdaresinin kabulüne ödevti olmadığı mad
deler 

MADDE 44. — Gayet kolay kırılabilen ve
ya eksik ambalaj edilen veya tabiatları gere
ğince kolayca bozulabilecek veya hasara uğrı-
yabilecek maddeleri kabule posta idaresi ödev
li değildir. 

Yasak maddelere çıkış yerinde 
lemler 

uygulana&aRi i§-

MADDE 45. — I - Posta merkezleri, içlerin
de yasak maddeler bulunduğu zan olunan pos
ta maddelerinin açılıp içlerinin gösterilmesini 
göndericilerden isterler. Gönderici buna razı 
olmazsa bu gibi maddeler kabul edilmez. 

I I - Yoklanılnıasma razı olunan maddelerin 
içinde 41 nci maddede ve 42 nci maddenin birin
ci fıkrasının A, C, F harflerinde ve ikinci fık
rasında yazılı şeyler görülürse kabul olunmaz. 

42 nci maddenin birinci fıkrasının B, D, E 
harflerinde yazılı maddeler görülürse bunlar 
zorla alınarak yok edilir veya ilgili makama 
verilir. 

Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak iş
lemler 

MADDE 46. — I - içinde 41 ve 42 nci mad
delerde sayılan yasaklardan biri bulunduğu se
zilen yurt içi ve dışı posta maddelerinin açıl
ması varış postanesince sahiplerine teklif olu
nur. Bunların razı olmaları halinde gelen mad
deler postanece teşkil edilecek bir kurul tara
fından kendi önlerinde açılır; razı olmazlarsa 
yurf içi maddeler yine bu kurulca doğrudan doğ
ruya açılır ve içlerinde yasak bulunmıyanlar sa
hiplerine verilir. Açılmasına razı olunmıyan ya
bancı yerlerden gelmiş maddeler çıkış yerlerine 
geri gönderilir. 

41 nci maddede yazılı yasaklara rastlanırsa 

îçiç. K. 

Yolcuları tedirgin edenler 

MADDE 42. — Ulaştırma Komisyonunun 42 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

P. T. T. İdaresinin kabulüne ödevli olmadığı 
maddeler 

MADDE 48. — Ulaştırma Komisyonunun 43 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yasak- maddelere çıkış yerinde uygulanacak 
işlemler 

MADDE 44. — Ulaştırma Komisyonunun 44 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak 
işlemler 

MADDE 45. — Ulaştırma Komisyonunun 45 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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bu türlü yazılar bulunan kâğıtlardan ve kapalı 
mektuplardan ağırlıklarına göre iki kat mektup 
ücreti alınır. 

Tahta, kumaş ve benzerleri üzerinde bulunan 
haberleşmeye ait yazılar için, 20 gramlık bir mek
tup kadar oldukça, ağırlığa bakılmıyarak âdi bir 
mektubun iki katı nispetinde ücret alınır. 

11. Yurt içi ve dışı posta maddelerinden 
42 nci maddenin birinci fıkrasının (A) harfinde 
yazılı tehlikeli maddelerle (F) harfinde yazılı 
hayvan ve böcekler çıkarsa bunlar, kanun ve tü
zük hükümleri engel olmadıkça, sahiplerine ve
rilir; ötekileri yok edilir veya ilgili makama ve
rilir. 

Sözü geçen posta maddeleri içinde 42 nci mad
denin birine fıkrasının (B), (D) ve (E) harfle
rinde yazılı yasaklara tesadüf edilirse bunlar alı
narak yok edilir veya ilgili makamlara verilir. 

Yurt içi âdi veya taahhütlü haberleşme mad
delerinden veya değersiz posta kolilerin
den 42 nci maddenin ikinci fıkrasının 
(A) harfinde yazılı değerli kâğıtlar çı
karsa değerlerine göre değerlendirme ücreti üç 
kat alınarak sahiplerine verilir. Yabancı memle
ketlerden gelmiş kapalı taahhütlü mektuplardan 
başka posta maddelerinden çıkacak değerli kâ
ğıtlar, değerlendirme ücreti bir kat alındıktan 
sonra alıcılarına, verilir. 

Değerli koliler ve kutular ayrık olmak üzere 
açılan yurt içi posta maddeleri içinden 42 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının (B) harfinde yazılı 
şeyler çıkarsa posta veya gümrük memurları ta
rafından biçilecek değerlerine göre değerlendir
me ücretleri üç kat alınarak sahiplerine verilir. 
Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden 
gelen haberleşme maddeleri, değerli mektuplar 
ve değersiz koliler içinde tesadüf edilirse biçile
cek değerlerine göre değerlendirme ücreti bir kat 
alınarak sahiplerine verilir. 

42 nci maddenin birinci fıkrasının (C) har
finde yazılı adresleri taşıyan maddeler nerede 
görülürse görülsün yollanmaz ve dağıtılmaz. Bu 
türlü maddelerden üzerlerinde hakaret ve tezyif 
edici adresler bulunanları göndericiye geri veri
lir; gönderen belli değilse alıkonulur. 

Üzerlerinde yasak lâkap, unvan ve deyimler 
yazılı maddeler de geri gönderilir veya yok edilir. 

Sözü geçen 42 nci maddenin birinci fıkrası-
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nın (A), (B), (D-, (E) ve (F) harflerinde ya
zılı yasakları taşıdıkları ara merkezlerince anlaşı
lan posta maddeleri alıkonıüarak yok edilir veya 
ilgili makamlara verilir. 

Bölüm : IV 

Sorum 

Sorum • 

MADDE 47. — I - Posta İdaresi, üzerine al
dığı hizmetlerden ve posta ve telgraf havalele
ri, alacak tahgili, posta çekleri hesabı ve ödeme 
şartlı maddeler ve başka işlemler dolayısiyle 
kendisine geçen paralardan ancak bu kanunda 
belirtildiği kadar sorumludur. 

Tl - Zarar posta servisinden dolayı Milletler
arası posta sözleşmesi hükümlerine göre sorum 
kabul etmemiş olan yabancı bir memlekette ol
duğu veya Türkiye toprakları dışında olup da 
posta idaresi tarafından ilgili özel yabancı ku
rumlar aleyhine dâva açılmadan bu zararın 
ödenmesi mümkün olamadığı takdirde Posta İda
resi sorumdan kurtulur. • 

III - Posta İdaresi kanuni hükümler gere
ğince ilgili makamlara verdiği posta maddele
riyle paralar için sorumlu değildir. 

Baş vurma hakki ve zaman aşımı 

MADDE 48. — I - Posta maddeleriyle para
lar için Posta İdaresinden her hangi bir istek
te bulunmak hakkı bir yıl sonunda zaman aşı
mına uğrar. 

II - Tazminat verilmesini istemek ve bu taz
minatı almak hakkı göndericinindir. Gönderici 
isterse tazminat alıcıya verilir. 

III - Zaman aşımı, posta maddeleriyle para
ların postaya verildiği tarihin ertesi gününden 
başlar. Bu süre posta merkez veya makamların
dan birine veya mahkemeye madde hakkında 
baş vurmakla kesilir. Baş vurma üzerine yapı
lan inceleme ve araştırmaların sonunun ilgili
lere bildirildiği tarihte yeni süre başlar. Bu su
ra yeni bir baş vurma ile bir daha kesilemez. 

tçîş. K. 

Bölüm : IV 

Sorum 

MADDE 4Ç). — Ulaştırma Komisyonunun 46 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başvufona hakkı ve zaman açımı 

MADDE 47. — Ulaştırma Komisyonunun 47 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması 

MADDE 49. — Tazminat verilmesine dair 
olan isteklerin sonuçlandırılması işi zarar veya 
hasarın meydana çıkmasından ve yapılan ince
leme ve araştırmaların tazminat verilmesini is-
tiyeni ilgilendiren cihetlerinin belirtilmesin
den başlıyarak üç aydan fazla geciktirilemez. 

Gerek tazminat verilmesini mümkün kılacak 
araştırma ve soruşturmaların gecikmesinden ve 
gerek zarar veya hasarın meydana gelmesinin 
zorlayıcı sebeplere dayandığı noktasında anlaş
mazlık çıkacak olursa ilgili mahkemenin hük
müne uyulur. 

Tazminatın verilmesi kararlaştıktan sonra 
gönderici bunu iki yıl içinde isteyip alabilir. 
tki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edil
mez. 

Sorumdan kurtulma 

MADDE 50. — I - Aşağıdaki hallerde posta 
idaresi sorumdan* kurtulur: 

A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden 
veya gönderenin kusurundan ileri gelirse; 

B) Zarar ve hasar o maddenin tabiatı ge
reğinden bulunursa; 

C) Gönderilen maddenin içinde yasak şey 
varsa; 

D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belge
lerin elden çıkması yüzünden gönderilen madde
lerin ve paraların sahibine verildiğini ispat müm
kün olmuyorsa; 

E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde 
değerli birşey bulunmadığı veya gönderilen mad
deye dolanla gerçek değerinden fazla değer gös
terildiği anlaşılırsa. 

I I - içlerinde tabiat ve mahiyetleri bakımın
dan hasar (Kırılma, bozulma, kokma..) tehlike
sine kuvvetle mâruz eşya bulunan posta madde
lerinde zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olu
nur. 

Gönderme sırasında, alınacak özel bir tedbir 
için, fazla ücret alınmış olursa posta idaresi yi
ne sorumludur. 

I I I - Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul 

tçiş. K. 

Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması 

MADDE 48. — Tazminat verilmesine dair 
olan istekler, zarar veya hasarın idarece kesin 
olarak anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır. 

Tazminat verilip verilenıiyeceğini gerekti
recek araştırma ve soruşturmalar üç ay içinde 
belirtilemediği takdirde P. T. T. idaresi gönde
riciye, haklı olmadığı meydana çıkınca geri ver
mek şartiyle, tazminatı öder. 

Gerek tazminat verilmesini mümkün kılacak 
araştırma ve soruşturmaların gecikmesinden ve 
gerek zarar veya Hasarın meydana gelmesinin 
zorlayıcı sebeplere dayandığı noktasında anlaş
mazlık çıkacak olursa ilgili mahkemenin hük
müne uyulur. 

Tazminatın verilmesi kararlaştıktan sonra 
gönderici bunu iki yıl içinde isteyip alabilir. 
iki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edil
mez. 

Sorumdan kurtulma 

MADDE 49. — I - Aşağıdaki hallerde P. T. 
T. idaresi sorumdan kurtulur: 

A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden ve
ya gönderenin kusurundan ileri gelirse; 

B) Zarar ve hasar o maddenin tabiatı ge
reğinden bulunursa; 

C) Gönderilen maddenin içinde yasak şey
ler varsa; 

D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve bel
gelerin elden çıkması yüzünden gönderilen mad
delerin ve paraların sahibine verildiğini ispatı 
mümkün olamıyorsa ve sorumda başjka suretle 
sabit olmuyorsa; 

E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde 
değerli bir şey bulunmadığı ve gönderilen mad
deye hile ile gerçek değerinden fazla değer gös
terildiği anlaşılırsa. 

II - Tabiat ve mahiyetleri bakımından ha
sar (kırılma, bozulma, kopma) tehlikesi kuv
vetli bulunan maddelerde, zararın bu yüzden 
ileri geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sı
rasında, alınacak özel bir tedbir için fazla üc
ret alınmış olursa P. T. T. idaresi yine sorum
ludur. 

III - Hak sahipleri tarafından itirazsız ka-
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edilen posta maddelerinden posta idaresi sorum
lu değildir. 

Tazminat 

MADDE 51. — 1 - Posta idaresi haberleşme 
maddelerinin taahhütlü olmıyanları için tazminat 
vermez. 

I I - Taahhütlü olarak gönderilen bir madde
nin kaybı halinde posta.idaresince 10 lira tazmi
nat verilir. 

I I I - Değersiz bir posta kolisinin kaybolma
sı, çalınması veya hasarı halinde posta idaresi 
kolinin postaya verildiği yerdeki ve zamandaki 
gerçek değerini ve hasar halinde uğradığı zarar 
derecesini göz önüne alarak: 

5 kilo kadar olan kolilerde (5 kilo dâhil) 10 
lirayı, 

10 kiloya kadar olan kolilerde (10 kilo dâhil) 
15 lirayı, 

20 kiloya kadar olan kolilerde (20 kilo dâhil) 
20 lirayı, 

40 kiloya kadar olan kolilerde (40 kilo dâhil) 
25 lirayı geçmemek üzere tazminat verir. 

IV - Değerli bir mektup veya kutu ile değer
li bir kolinin kaybolması, çalınması veya hasarı 
halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartiy-
le, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat ve
rilir. 

Ancak posta idaresi gönderilen posta madde
si içindeki eşyanın postaya verildiği zaman kon
muş olan değerden daha az değerde olduğunu 
ispat ederse bu eşyanın gerçek değerine göre 
tazminat verilir. 

Kaybolan maddede kanun yollariyle hüküm-
süzlendirilmesi mümkün olan kâğıtlar bulunu
yorsa Posta İdaresinin bu kâğıtları hükümsüz-
lendirmek yoluna gidebilmesi için sahibinin 
bunlara koydurduğu değere kadar olan hakla
rını Posta İdaresine bırakması lâzımdır. 

V - Posta İdaresi, yukarda 3 ve 4 ncü fık
ralarda gösterilen tazminattan başka, değerlen
dirme ücreti dışında kalan posta ücretlerini de 
geri verir. 

VI - Tazminat verildikten sonra bulunan 
maddeler, verilen tazminat geri alınarak sahi
bine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerin
de geri alınacak tazminat bu eksiklik ve bozuk
luk nispetlerinde azaltılır. 

44 — 
îçiş. K. 

bul. edilen posta maddelerinden P. T. T. idaresi 
sorumlu değildir. 

Tazminat 

MADDE 50. — Ulaştırma Komisyonunun 
50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 



— 46 
Hü. 

* Maddenin bulunduğu, yazı ile haber veril
diği tarihten başlıyarak üç ay içinde ilgili ge
lip bunu almazsa bütün hakları Posta İdaresine 
geçer. 

Şu kadarki bulunan maddede bir eksiklik 
veya bozukluk bulunmaz ve buna değerinden 
fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa 
Posta idaresi genel hükümlere dayanarak bu 
fazlanın geri verilmesini ilgiliden istiyebilir. 

Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi 

MADDE 52. — Yukardaki maddede yazılı 
tazminatı istemeden ölenlerin bu isteme hakları 
48 nci maddede yazılı süre içinde yapılmak şar-
tiyle mirasçılarına geçer. 

Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar 
için sorum 

MADDE 53. — I - ödeme şartlı maddelerin 
kaybolması, çalınması veya hasarı halinde Pos
ta İdaresi bu maddelerin ödeme şartlı olmıyan-
ları derecesinde sorumludur. 

Tahsili şart edilen para miktarı (değer ko
nulma) sayılmaz. 

II - Posta İdaresi tahsil emrine dair olan 
belgelerin kaybından, bunlar değerli olarak ka
bul edilmemişse, bir taahhütlü mektup kaybı 
derecesinde sorumludur. 

III - Posta İdaresi şart edilen bedelden ve 
tahsil olunacak paralardan, bunlara ait mad-, 
delerin alıcılarına tesliminden sonra sorumlu 
olur. ödeme şartlı maddeler veya tahsil emrine 
ait belgeler bedelleri alınmadan verildiği ve alı
cıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de bedel
lerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde 
dahi Posta İdaresi yine hak sahiplerine karşı 
şart edilen bedel ile tahsil olunacak paralardan 
sorumlu olur. 

IV - Posta İdaresi göndericilere ve hesap sa
hiplerine karşı havale paralarından ve başka su
retlerle yatırılan paralardan ve yapılan hesap 
devirlerinden ödeme yapılmcıya veya hesapların 
alacak kaydı işlenineeye kadar sorumlu olduğu 
gibi çek hesabı sahibinin alacağından dolayı da 
sorumludur. 

V - Posta çeklerinin kaybından ve her ne su-
retlet olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri 

lçi$. K. 

Tazminat isteme hakkının mirasçıları geçmesi 

MADDE 51. — Ulaştırma Komisyonunun 
51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme şartı maddelerle postaya verilen paralar 
için sorum 

MADDE 52. — Ulaştırma Komisyonunun 
52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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gelen zararlardan çek sahipleri sorumludur. An
cak üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kulla
nılması üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba ge
çirilmelerde ve hesaptan hesaba devirlerde Posta 
İdaresi memurlarının suç ortaklığı veya ağır ku
surları da bulunduğu anlaşılırsa Posta idaresi 
dahi soruma katılır. 

Yolcu taşımalarında sorum 

MADDE 54. — Yolcu taşımalarında kaza 
olursa Posta idaresi, yolculara veya mirasçılarına 
karşı, genel hükümlere göre sorumludur. 

Bagaj taşınmalarında sorum 

MADDE 55. — Bagaj taşınmaları için Posta 
İdaresinin sorumu, değersiz koliler için belirti
len miktarın yarısı kadardır. 

Üçüncü kişiler aleyhine başvurma. Tazminatın 
ödenmesi 

MADDE 56. — I - Posta İdaresi tarafından 
tazminat isteklerinin sonuçlandırılması idarenin 
üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını kaldır
maz. 

I I - idarenin göndericilere vermekle ödevli 
olduğu tazminat bedellerini her zaman için sebep 
olanlardan almıya hakkı vardır. 

Göndericiler tazminat istemezler veya bu hak
larını herhangi bir suretle kaybederlerse kusurlu
lardan alınan paralar, istemeleri beklenmeksizin, 
kendilerine geri verilir. 

Bölüm : V 

Cem hükümleri 

Ücret ödeme formül ve makinelerinin izinsiz kul
lanılması 

MADDE 57. — 9 ncu maddede yazılı yasak-
iığa aykırı olarak; posta pullariyle ücret alınmak
ta kullanılan değerli kâğıtları satanlardan bir 
liradan on liraya kadar ve izinsiz olarak ücret 
ödeme makineleri alanlardan 50 liraya kadar 
hafif ve bunları yine izinsiz olarak satan ve kul
lananlardan 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası, alınır. 

tçiç. K. 

Yolcu taşınmalarında sorum 

MADDE 53. — Ulaştırma Komisyonunun 
53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bagaj taşınmalarında sorum 

MADDE 54. — Ulaştırma Komisyonunun 
54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü kişiler aleyhine baş vurma 
Tazminatın ödenmesi 

MADDE 55. — Ulaştırma Komisyonunun 
55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : V 

Ceza hükümleri 

Pul, değerli kâğıt ve ücret ödeme makinelerinin 
izinsiz kullanılması 

MADDE 56. — 8 nci maddede yazılı yasaya 
aykırı olarak posta pullariyle ücret alınmakta 
kullanılan değerli kâğıtları satanlardan 1 lira
dan 10 liraya kadar ve izinsiz olarak ücret öde
me makineleri alanlardan 50 liraya kadar ha
fif ve bunları yine izinsiz olarak satan ve kul
lananlardan 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 



— 47 
Hü. 

Posta levazımının benzerinin yapılması 

MADDE 58. — I - Posta İdaresinden izin 
almadan postada kullanılan pulların ve ücret 
Ödeme formülleriyle mühürlerin benzerini ya
pana 200 lira kadar hafif para cezası verilir. 
Ancak bu yapılışta pul, formül ve mühürleri 
kullanıp faydalanmak gibi dolan amacı varsa 
Ceza Kanununun pul ve damgaları taklit ve 
tağyir edenler hakkındaki hükümleri uygula

nıl". 
II - İzin almadan posta kutulariyle abone 

kutularının ve bunlara ait anahtarların benze
rini yapan veya bunları kullanan veya taşıtlara 
posta taşıtları imiş gibi şekil veren veya bunları 
kullanan kişiye 200 liraya kadar hafif para ce
zası verilir. 

Tehlikeli maddelerin posta ile gönderimesi 

MADDE 49. — Tehlikeli oldukları için pos
taca kabulü yasak olan maddeleri postaneye 
verenlerden 10 liradan 500 liraya kadar ağır pa
ra cezası alınır. Bu maddeler posta servisinde 
bir zarara sıebep olmuşsa bu zarar ve ziyan da 
kendilerine ayrıca ödettirilir. 

Posta tekelini bozma 

MADDE 60. — I - Posta tekeli altında bulu
nan maddeleri kaçak olarak götüren veya pos
ta götürenlere verip gönderen, başka başka ki
şilerin adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir 
araya toplayıp yollayan veya başka suretlerle 
posta tekelini bozan, izinli olmaksızın Posta 
idaresinin taşıtlariyle parasız yolculuk eden, 
hakkı olmaksızın indirilmiş posta tarifesinden 
faydalanmaya kalkışan kişi 50 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

n - Bu sebeplerle verilmemiş olan posta üc
retleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tu
tana verilir. 

Ceaa Kanunu hükümlerinin uygulanması 

MADDE 61. — Bu kanunda yazılı olmıyan 
ve cezayı gerektiren haller hakkında Türk Ce
za Kanunu hükümleriyle diğer genel hükümler 
uygulanır, 

İçiş. K. 

Posta levazımının benzerinin yapılması 

MADDE 57. — I - P. T. T. İdaresinden izin 
almadan postada kullanılan pulların ve ücret 
ödeme formülleriyle mühürleri benzerini yapa
na 200 liraya kadar hafif para cezası verilir. 
Ancak bu yapılışta pul, formül ve mühürleri 
kullanıp faydalanmak gibi sahtecilik amacı var
sa Ceza Kanununun pul ve damgaları taklit ve 
tağyir edenler hakkındaki hükümleri uygula
nır. 

I I - izin almadan posta kutulariyle abone ku
tularının ve bunlara ait anahtarların benzerini 
yapan veya bunları kullanan veya taşıtlara 
pasta taşıtları imiş gibi şekil veren veya bunları 
kullanan kişiye iki yüz liraya kadar hafif, para 
cezası verilir. 

* 
Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi 

MADDE 58. — Ulaştırma Komisyonunun 58 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Posta Tekelini bozma 

MADDE 59. — I - Posta Tekeli altında bulu
nan maddeleri kaçak olarak götüren veya posta 
götürenlere verip ggönderen, başka kişilerin ad
larına olan tekele bağlı maddeleri bir araya top
layıp yollıyan veya başka suretlerle posta teke
lini bozan, izinli olmaksızın P. T. T. idaresinin 
taşıtlariyle parasız yolculuk eden, hakkı olmak
sızın indirilmiş posta tarifesinden faydalanmaya 
kalkışan kişi 50 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. 

I I - Bu sebeplerle verilmemiş olan posta üc
retleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tu
tana verilir. 

Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması 

MADDE 60. — Ulaştırma Komisyonunun 60 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 



— 48 
Hü. 

Kanuni ödevler ve yartltmlar 

MADDE 62. — I - Posta memurları bu ka
nunla yasak edilen eylem ve hareketleri araş
tırmak ödevindedirler. 

II - Devlet memurları ve hele kolluk ve 
Gümrük memurları ödevlerini yaptıkları sıra
da bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araş
tırıp meydana çıkarmakla ödevlidirler. 

III - Kanunsuz bir şekilde posta işletmesine 
kalkışanların, gerekirse, taşıtları da aorla alı
narak bu işi yapmaları önlenir. 

Bölüm : VI 

Türlü hükümUr 

Elde kalan maddeler ve havaleler 

MADDE 63. — I - Her ne sebeple olursa ol
sun alıcılarına verilememiş olan maddeler hak
kında aşağıda görüldüğü üzere işlem yapılır: 

A) Adres bırakmaksızın başka yere giden 
veya bilinemiyen alıcılara ait olan veya bunlar 
tarafından kabul edilmiyen âdi ve taahhütlü ha
berleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutu
lar ve havaleler hemen çıkış yerlerine geri gön
derilirler ; 

B) Alıcıları ölmüş olup bir hafta içinde 
mirasçıları tarafından kabul edilmiyen âdi ve 
taahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerle
rine geri gönderilirler; 

Alıcıları ölmüş olan değerli mektfl̂ ? ve ku
tular ve değerli ve değersiz koliler ve havale
ler için göndericilerin ne istedikleri sorulur. 

C) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için 
rerilemiyen taahhütlü haberleşme madderiyle 

îçiş. K. 

Kanuni ödevler ve yardımlar 

MADDE 61. — I - Posta memurları bu ka
nunla yasak edilen -eylem ve hareketleri araştır
mak ödevindedirler. 

n - Devlet memurları ve hele kolluk Y« 
gümrük memurları ödevlerini yaptıkları sırada 
bu kanunda gösterilen yasak 'eylemleri araştırıp 
meydana çıkarmakla ödevlidirler. 

III - Kanunsuz bir şekilde posta işletmesine 
kalkışanların, gerekirse, taşıtları da mahkeme 
karariyle alınarak bu işi yapmaları önlenir. 

Bölüm : VI 

Türlü hükümler 

Elde kalan maddeler ve havaleler 

MADDE 62. — Görevleri esnasında vahşi 
hayvanlara ve her türlü tehlike ihtimaline karşı 
kullanılmak üzere hat bekçileriyle şehirlerarası 
çalışan seyyar memur ve ulaklara silâh verile
bilir. 

MADDE 63. — Ulaştırma Komisyonunun 62 
nci maddesi 63 ncü madde olarak kabul, edil
miştir. 
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değerli mektup ve kutular bir hafta sonra çıkış 
yerlerine geri gönderilirler; 

D) Alıcıları postaneye çağrılan değerli 
mektup ve kutular geldikleri tarihten başlıya
rak 15 gün içinde alınmazlarsa yine çıkış yerle
rine geri gönderilirler; 

E) Alıcıları konutlarında bulunmıyan ha
valelerle çağrı üzerine; postaneden almmıyan 
havaleler de geldikleri tarihten başlıyarak bir 

ay sonra çıkış yerlerine geri yollanırlar. 
I I - Postrestant işaretiyle gelen veya sak

lanmaları alıcılar tarafından yazı ile istenilen 
âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle de
ğerli mektup ve kutular ve havaleler sahiple
ri tarafından alınmak üzere iki ay bekletilir. Bu 
süre geçtikten sonra çıkış yerlerine geri gönde-

, rilirler. 
I I I - ödeme şartlı postrestant maddeler 15 

günden fazla bekletilemez. 
I I I - Abone kutularına ait posta maddeleri 

kutu kira süresinin bitmesine kadar alınmazsa 
çıkış yerlerine geri gönderilirler. Ancak kayıtlı 
maddeler ve havaleler bir ay içinde alınmazlarsa 
geri gönderilirler; 

IV - Çıkış yerine geri gelen posta maddelerin
den gönderecileri belli olanlar merkezce sahiple
rine verileceği gibi belli olmıyanlar da bunlar 
tarafından aranmaları beklenerek âdiler üç ay, 
taahhütlülerle değerli mektup ve kutular bir yıl 
saklanır ve kayıt edileceği listelerle postane için
de ilân edilir. Bu sürelerin sonunda sahipleri 
çıkmıyanlar Posta İdaresince tâyin edilecek ÖZGI 
kurullar tarafından açılır ve içlerinden sahipleri 
anlaşılabilenler kendilerine verilir; sahipleri an-
laşüamıyanlar ve bir değeri olmıyanlar yakılır. 

V - Açılan maddelerin içlerinden değerli şey
ler çıkarsa bunlar satılır ve bedelleri, gerekirse, 
postaca alman ücret ve resimler alındıktan sonra, 
sahiplerinin aramaları beklenerek ik yıl saklanır. 
Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan paralar ida
reye gelir kayıt edilir. 

Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü edi
len yasaklar çıkarsa bunlar hakkında bildirilen 
bölümde yazılı hükümler uygulanır. 

Sahipleri bulunmıyan havale bedelleri, hava
lenin verildiği tarihten başlıyarak üç yıl saklanır. 
Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan havale para
ları da yine idareye gelir kayıt edilir. 
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Elde kalan posta kolileri 

MADDE 64. — I - Göndericiler, kolilerinin 
alıcılarına verilememesi halinde bunlara uygula
nacak işlemi yollama kâğıtlarının arkasında ve 
koliler üzerinde göstermelidirler. 

Göndericiler tarafından bu yapılmadığı ve 
koliler de alıcılara verilemediği veya gönderici
lerin yollama kâğıtları ve koliler üzerindeki is
tekleri yerine getirilem ediği takdirde koliler elde 
kalmış sayılır. 

II - Geldikleri alıcılarına haber yerme kâğıdı 
gönderilmek suretiyle bildirilen posta kolileri, 
haber verildiği tarihin ertesi gününden başlıya-
rak bir ay içinde sahipleri tarafından alınmak 
üzere belirtilir. Bu süre içinde almmıyacağı bil
dirilen koliler bu tarihde, alıcılarına haber veri-
lemiyen veya haber verildiği halde almmıyan ko
liler de bir ayın sonunda elde kalmış sayılır. 

I I I - Postrestant işaretiyle gelen veya saklan
maları alıcıları tarafından yazı ile istenilen pos
ta kolileri geldikleri tarihten başlıyarak iki ay 
içinde alınmazlarsa elde kalmış sayılırlar. Bu sü
re ödeme şartlı koliler için 15 gündür. 

IV - Yukardaki fıkralar hükümlerine göre 
elde kalmış sayılan pn-sta kolileri aşağıda yazılı 
işlemlere bağlı tutu Hırlar : 

A) Göndericiler tarafından terkedilmiş ve
ya Kendi hesaplarına satılmaları istenilmiş olan 
koliler varış yerlerinde usulüne göre satılır; 

B) Bozulabilecek veya çürüyebilecek mad
deler varış merkezlerince göndericileri hesabı
na satılabilir. Bununla beraber içlerinde yakın 
zamanda bozulacağından veya çürüyeceğinden 
korkulan maddeler bulunan koliler varış yerle
rinde elde kalmış sayılmadan önce ve hattâ or
ta merkezlerce dahi göndericileri hesabına ola
rak satılabilir; 

O) Yukardaki A ve B harflerinde yazılı 
olanlar dışında kalan koliler çıkış merkezlerine 
gönderilir ve göndericilerine haber verilir. Ha
ber vermek mümkün olamazsa kolinin geri gel
diği postanede ilân edilir. Üç aylık süre içinde 
aranmıyanlar çıkış merkezlerinin bağlı olduk
ları başmüdürlüğe gönderilerek orada içlerinde
ki eşya bir komisyon tarafından belirtilir. Be
lirtilen şeyler para ise aynen, değilse artırma 
ve eksiltme komisyonunca satılarak bedelleri, 

tçiş. K. 

Elde kalan posta kolileri 

MADDE 64. — Ulaştırma Komisyonunun 63 
ncü maddesi 64 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 
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postaca alınan ücret ve resimleri çıkarıldıktan 
sonra, göndericilerinin hesaplarına emanet ola
rak saklanır. 

Bu maddelerin postaya verildikleri tarihin 
ertesi gününden başlıyarak üç yıl içinde sahip
leri tarafından istenmiyen bedelleri idareye ge
lir kayıt edilir. Ancak idareye terkedilen mad
delerin satışından elde edilen paralar için üç se
ne beklenmez. 

V - îdareye terkedilen kolilerden dolayı gön
dericilerden ardiye ve saire ücretleri istenilmez. 
Elde kalarak satılan kolilerin satışından elde 
edilen paralar göndericiler tarafından alınma
dıkça bunlardan da eksik kalmış ücret ve resim
ler aranmaz. 

Posta İdaresine geçen paralar 

MADDE 65. — I - Posta İdaresince alınıp 
her hangi bir sebeple sahiplerine verilemiyen pa
ralarla tahsil ve ödeme servislerinin elinde ka
lan paralar üç yıla kadar sahiplerinin emrinde 
tutulur. Bu süre paraların postaya verildiğinin 
ertesi gününden başlar. Bu süre sonunda aran-
mıyan paralar Posta idaresine gelir kayıt edilir. 

II - Sahibi yahut kanuni mirasçısı buluna-
mıyan çek hesapları son kayıttan bir yıl sonra 
idarece kapatılır. Bu suretle kapatılan çek he
sabındaki alacak üç yıl içinde sahibinin emrin
de kalır. Bu süre son kaydın deftere geçirilme
sinden başlar. Bu sürenin sonunda alınmıyan 
paralar Posta İdaresine gelir kayıt edilir. 

Posta eşyasının açılıp yoklanamıyacağı 

MADDE 66. — Taşman posta maddeleri 
Posta İdaresinin yetkili memurlarından başka 
hiç kimse tarafından alıkonulamaz, açılamaz ve 
yoklanamaz. 

Bölüm : VII 

Son hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

MADDE 67. — I - Yabancı memleketlerle 
olan genel ve özel sözleşme ve anlaşmalarda 
ve bunlarla ilgili kanun ve tüzüklerde başka 

İçiş. K. 

P. T. T. İdaresine geçen paralar 

MADDE 65. — Ulaştırma Komisyonunun 64 
ncü maddesi 65 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Postaların açılıp yoklanamıyacağı 

MADDE 66. — Uulaştırma Komisyonunun 65 
iici maddesi 66 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Bölüm : VII 

Son hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

MADDE 67. — Ulaştırma Komisyonunun 66 
ncı maddesi 67 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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türlü gösterilmedikçe bu kanun hükümleri Mil
letlerarasındaki posta işlerinde de uygulanır. 

II - Posta İşletmelerine ait olup bu kanun
da veya posta tüzükleriyle talimatlarında açık
lanmamış olan hususlarda Milletlerarası sözleş
me ve anlaşmalar ve bunların tüzükleri hüküm
leri uygulanır. 

III - Bu kanun hükümlerinin uygulanışını 
ve emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çı
karılır. Bunlar çıkıncıya kadar posta tüzük ve 
talimatlarının bu kanuna aykırı olmyan hüküm
leri yürür. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 68. — 376 sayı ve 26 Kasım 1339 ta
rihli Posta Kanunu ile buna ek olan 1145 sayı 
2.3 Haziran 1927, 1212 sayı 5 Mart 1928, 1320 
sayı 28 Mayıs 1928, 2298 sayı 11, Haziran 1933, 
2721 sayı 25 Mayıs 1935, 3108 sayı 5 Şubat 1937, 
4133 sayı 3 Aralık 1941, 4646 sayı 5 Ağustos 
1944, 4711 sayı ve 6 Nisan 1945 tarihli kanunlar 
ve bu kanuna uymıyan diğer hükümler kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1947 yılı sonuna ka
dar her yılbaşından önce bütçe durumuna göre 
21 nci maddede yazılı posta maddelerine ve 
hizmetlerine ait ücretlerin yüzde ellisinin alın
masına Bakanlar Kurulunca karar' verilebilir. 
Bu yolda verilecek karar, katma bütçeli ve özel 
idarelerle belediyelerin ve Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasiyle Toprak Mahsulleri Ofisi
nin posta maddelerine ve hizmetlerine de uy
gulanıl1. 

Böyle bir kararla ücret alınmasından çıka
cak para kesirleri on paraya çıkarılır. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Olağanüstü hallerin 
süresince posta maddelerinden alınacak olan Sa-^ 
vunma Vergisi 20 nci madde hükmüne girmez. 

Yürürlüğe girme 

MADDE 69. — Bu Kanun hükümleri yayım 
tarihinden üç ay sonra yürür. 

52 — 
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Kaldırılan kanunlar 
MADDE 68. — 376 sayılı ve 26 Kasım 133) 

tarihli Posta Kanunu ile bunun ekleri olan 1145 
sayı 23 Haziran 1927, 1312 sayı 5 Mart 1928, 
1320 sayı 28 Mayıs 1928, 2298 sayı 11 Haziran 
1933, 2721 sayı 25 Mayıs 1935, 3108 sayı 5 Şu
bat 1937, 4133 sayı 3 Aralık 1941, 4646 sayı 5 
Ağustos 1944, 5711 sayı 6 Nisan 1945 ve 5008 sayı 
17 Şubat 1947 tarihli kanunlar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ulaştırma Komisyo
nunun geçici birinci maddesi ayenen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 66 nci maddenin III 
ncü fıkrasında sözü geçen tüzükler çıkıncaya ka
dar mevcut posta tüzük ve yönetmeliklerinin bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri yürür. 

Yürürlüğe girme 

MADDE 69. — Ulaştırma Komisyonunun 68 
nci maddesi 69 ncu madde olarak kabul edilmiş
tir. 
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Hükümlerin yürütülmesi 

MADDE 70. — Bu Kanun hükümlerini Ada
let ve Ulaştırma Bakanları yürütürler. 

7 . VI . 1945 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Suad H, Vrgüplü 
Ulaştırma Bakanı 

A. F. Cibttoy 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

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. Karadtni* 

îeiş. K. 

Hükümlerin yürütülmesi 

MADDE 70. — Ulaştırma Komisyonunun 69 
ncu maddesi 70 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEGÎŞTÎRlŞl 

Posta Kanunu tasarısı 

Bölüm : I 
Genel hükümler 

P. T. T. İdaresinin görevleri 
BlRÎNCÎ MADDE — P. T. T. İdaresi: 
A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazetelerle belli zamanlarda çıkan der

giler, kitaplar, her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, tebliğ kâğıtları, ticaret eş
yası örnekleri, küçük paketler, değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz 
posta kolileri, kabul etmek, taşımak ve dağıtmak; 

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf hava
leleri düzenlemek; 

C) Gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergilere abone kaydetmek; 
D) Kişiler hesabına alacak tahsil etmek; 
E) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere (Kimlik kartı) ver

mek; 
F) îmkân bulunan yerlerde ve Demiryolları, Denizyolları ve Havayolları iş 

alanları dışmda kendi taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşımak; 
G) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her 

türlü işleri yapmak üzere (Posta Biriktirme Sandığı) kurmak görevleri ile ödev
lidir. 

Posta tekeli 
İKİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresinin tekeli altında olan maddeler şunlar

dır : 
A) Açık ve kapalı mektuplar; 
B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar; 
Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır : 
1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan madde

ler; 
2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya 

bir adamiyle gönderdiği maddeler; 
3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri 

arasında kendi araçlariyle taşıtacakları maddeler; 
4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmıyan ve işlemiyen 

yerleri arasında gönderilecek maddeler. 

' ' ; Posta maddelerinin yollanma şekilleri 
ÜÇÜNCÜ MADDE — I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar 

basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri ve küçük paketler taahhüt-
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lü olarak da kabul edilir. Taahhütlü maddeler ve değerli mektuplar ve kutular ile 
posta kolileri ödeme şartlı ve havaleler ihbarnameli olarak dahi kabul olunur. 

I I - Adressiz basılmış kâğıtlar, adressiz ticaret eşyası örnekleri, posta araciy-
le abonman olarak, gönderilen gazetelerle dergiler taahhütlü ve ödeme şartlı ola
rak gönderilemez. 

Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme 
DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Gönderenler tarafından ayrıca ücreti verilirse 

değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler şeh
rin dağıtma çevresi içindeki alıcılarına konutlarında verilir. Alıcıların istekleri 
halinde de ücreti bunlar tarafmdan verilmek şartiyle sözü geçen maddelerle hava
leler yine konutta verilir. 

P. T. T. İdaresi imkân bulduğu yerlerde bu maddeleri hususi ücret almadan da
hi alıcılarının konutlarma gönderebilir. 

I I - Konutta verilmesi âdet olan maddelerle değerli mektuplar ve kutular, de
ğerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti verilirse şehrin dağıt
ma çevresi içindeki alıcılarına özel ulakla da gönderilir. 

Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartlarım ve merkezlerin sınıfla
rım belirtme yetkisi 

BEŞİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresi, posta ve telgraf havaleleriyle değerli 
, maddelerin, tahsil edilecek senetlerle çeklerin ve ödeme şartlı maddelerin şart edile
cek- bedellerinin ihtiyaca göre değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta madde
lerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul şartlarını ve abone kutuları bakımından 
merkezlerin sınıflarını belirtmeye yetkilidir. 

Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve müstahdemlere ücret vermek 
yetkisi 

ALTINCI MADDE — I - P. T. T. idaresi, lüzum göreceği yerlerde posta merkez 
ve şubeleri, bir memur veya dağıtıcı yahut bakıcı tarafından mahdut işlemler jay-
pılacak küçük şubeler, pul satıcılıkları, acentalıklar, (özel kişiler veya dağıtı
cılardan vücuda getirilecek) gezici postacılıklar kurmak, bakıcıları tevziat işle
rinde çalıştırmak, uygun göreceği yerlere posta kutuları koymak ve bütün merkez, 
şube ve acentalıklarda ne türlü işlerin yapılabileceğini belirtmek, bunları değiştir- * 
mek ve azaltmak ve gereken yerler arasında posta almıp verilmesini sağlamak için 
belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin vermek, lüzum göreceği kurumlara 
veya memurlara (Satışları için beyiye de vermek şartiyle) pul avansı vermek ve 
kendi araçları bulunmıyan bucak ve köy acentalık ve pul satıcılıkları ile posta bu
lunan en yakın yerler arasındaki alıp vermelerde mülkiye ve jandarma teşkillerin
den ve kendi rızalariyle köy araçlarından faydalanmak ve açtığı merkez, şube 
acentalık ve pul satıcılıkları ile gezici postacılıkları kaldırmak yetkisindedir. 

Bu fıkra mucibince küçük şubelerde çalıştırılacak olanlarla acentalar görevleri
nin yapılmasında P. T. T. Memurları gibi sorumludurlar. 

I I - Tam ve yarım kanuni tatil günlerinde aktif servislerde çalıştırılacak P. T. 
T. Memur ve müstahdemlerine Genel îdare Encümenince tesbit edilecek'^miktarda 
munzam mesai ücreti ve paralı servislerde çalıştırılacak olanlara da yine Genel 
îdare Encümenince tesbit edilecek ve maaşlarının % 50 sini geçmiyecek derecede 
kasa1 tazminatı verilir. 
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Pulları ve postada kullanılan değerli kâğıtları bastırmak ve satışa çıkarmak 

yetkisi 
YEDİNCİ; MADDE — P. T. T. idaresi, postaca j alınacak ücretleri gösteren 

pullar, kartlar, zarflar ve kuşaklar ve ücret ödeme makineleri için değerli fişler 
bastırmaya ve satışa çıkarmaya ve sayaçlı, damgalı ücret ödeme makineleri ile 
pul ve kartpostal verme makineleri kullanmaya ve Çullandırmaya ve bunlardan 
kullanılmakta bulunanlar ile ilerde kullanılacak olanların geçerlik sürelerini ve 
şartlarını belirtmeye ve ücret ödeme damgaları kullanmaya ve her türlü müraselât 
ile posta vasıtalarında, binalarında, pul karnelerinde ve sair neşriyatında ücret 
mukabili ilânlar yapmaya ve bâzı kurumların reklâm için bastıracakları küçük 
etiketleri ayrıca ücret alarak posta maddeleri üzerine yapıştırmaya ve bastıraca
ğı pullardan münasip görülecek yerlere her yıl Gen^l İdare Encümenince tesbit 
edilecek miktarı geçmemek üzere, armağan vermeye izinlidir. 

Pulları ve postada kullanılan değerli kâğıtları satmak hakkı 
SEKİZİNCİ MADDE — Posta pullariyle ücre t alınmada kullanılan değerli 

kâğıtlar P . T. T. İdaresinin izni olmadıkça satılamaz. 
Acentalara gördükleri işin mahiyetine göre, idarece belirtilecek miktarda bir 

ücret ve pul satıcılarına da yine idarece belirtilecek bir nispet dairesinde beyiye 
verilir. 

Yabancı memleketlerle anlaşmalar 
DOKUZUNCU MADDE — Hükümet Milletlerarası Posta Birliği esasları

na göre yabancı memleketlerle posta işlerini kurup düzenlemeye ve bu yolda özel 
sözleşme ve anlaşmalar yapmaya izinlidir. (Hükümet teklifinin 10 ncıı maddesi 
aynen). 

Ulaştırma sözleşmeleri 
ONUNCU MADDE — P. T. T. İdaresi posta ulaştırmalarını düzenlemek 

için gerçek ve tüzel kişilerle ve taşıma ortaklıklariyleı sözleşmeler yapabilir. 

İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağlanması 
ON BİRİNCİ MADDE — P. T. T. İdaresi demiryolu istasyonunda, tren ve 

gemilerde posta işlerinin Devlet Demir ve Denizyolları idareleri ve gemi sahiple
riyle ortaklıklarının memurları tarafından görülmesi için bu idarelerle ve gemi 
sahipleri ve ortaklıklariyle sözleşmeler yapabilir. 

Tren ve rjemüerde posta taşınması 
ON İKİNCİ MADDE — Devlet Demir, Deniz ye Havayolları idareleri ve 

taşıma ortaklıkları P . T. T. idaresinin taşımakla ödevli olduğu maddeleri ve eş
yayı ve bunları götürmekle görevli olanları t aş ımaca ödevlidirler. Demiryolları 
idare ve ortaklıkları P. T. T. idaresine ait özel posta vagonlarını da yolcu ka
tarlarına bağlayıp çekmek ödevindedirler. Bunlarm taşınmasına ait ücretlerin 
miktarlaiiyle taşıma, ödeme tarz ve şekilleri ve diğe£ hususlar P . T. T. idaresiyle 
ilgili idareler arasında yapılacak ve Ulaştırma Bakanlığınca onanacak anlaşmalar
la tesbit edilir. 

P . T. T. idaresi, değerli olmıyan posta maddelerini v eşyasını yanma kendi me-



murunu koymadan, bu idarelere vermek suretiyle dahi taşıttırabilir. Bunlardan 
kaybolan ve hasara uğrıyanlarm sahiplerine P. T. T. İdaresinin vermekle ödevli 
olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından P. T. T. idaresine ödenir. 

Şehir içi posta taşımalarındaki muafiyetler 
ON ÜÇÜNCÜ MADDDE — I - Şehir içinde postayı taşıyan memur ve dağıtı

cılar; resmî idareler, belediyeler ve ortaklıklar tarafmdan alınan yolculuk ücretle
rini ve bu ücretlere zammolunan vergi ve resimleri vermekten muaftırlar. 

I I - Pastanın kendi taşıtları da özel idare ve belediyelerce alman resimlerden 
muaftır. 

Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idareleri ve 

demiryolu ve gemi ortaklıkları ve sahipleri tren, gemi ve uçakların durdukları 
yerlerde postaların kolaylık ve çabuklukla boşaltılmasını ve son dakikaya kadar 
aynı çabuklukla yüklenmesini sağlıyacak esasları P. T. T. İdaresiyle birlikte tes-
bit ederler. 

Postaya yardım, 
ON BEŞİNCİ MADDE — Postaların yollarda beklemelerinde ve barındırma 

ve korunma ve kurtarılması gerektiğinde ve bunlar için baş vurulduğunda veya 
haber alındığında polis ve jandarma ve köy ihtiyar kurullariyle askerî, mülki 
devlet memurları her türlü yardımı yapmakla ödevlidirler. 

Posta gizliliği 
ON ALTINCI MADDE — Kendilerine posta servisinde bir iş verilmiş olan

ların, belli kişilerin posta münasebetlerini açığa vurmaları, kapalı mektupları aç
maları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazılar 
hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri veyahut her hangi birinin bunları yap
masına meydan bırakmaları yasaktır. 

Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi 
ON YEDİNCİ MADDE — I - İlgililer aleyhine verilmiş mala el koyma veya 

akçalı haciz kararları halinde P. T. T. İdaresi, yazıjı istek üzerine değersiz kolile
ri, değrli posta maddelerini, havale paralarını ve yürütülen hesaplardaki alacakla^ 
rı kanımla tâyin edilenlere verir. 

İlgili, iflâs etmiş veya yargıç, malların belirtilmesine emir verilmişse P. T. T. 
İdaresi öteki bütün posta maddelerini de verir. 

I I - Resmî surette mal belirtilmesi halinde P. T. T. İdaresi, yazılı istek üzerine, 
yetkili makama hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi verir. 

I I I - Velilik ve vasilik altında bulunanların adlarına gelen bütün maddeler 
kanuna göre bunları almaya yetkili olanlara verilir. » 

Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler konutlarında bulunmazlarsa taahhüt
lü maddeler ve havale, koli, değerli mektup ve kutuların haber verme kâğıtları 
kendisiyle birlikte oturan ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş olan birine, 
bunların da bulunamamaları halinde aynı yerde oturan müdür, kâtip, mal sahibi 
gibi kimselere verilebilir. 



İçlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda ve otellerde bulunanların adlarına 
gelen taahhütlü maddeler ve havale, koli ve değerli mektup ve kutuların haber 
verme kâğıtları ve kurumların müdürlerine veya bunların yazı ile gösterecekle
ri memurlarına verilir. 

Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve hastanelerdeki hastalara gelen bütün 
maddeler ve paralar bu kurumların müdürlerine veya bunların vekil olarak gös
terecekleri memurlara verilebilir. 

Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün madeler ve paralar Ulaştırma ve Mil
lî Savunma Bakanlıkları arasında kararlaştırılan esaslar dairesinde verilir. 

IV - Büyük ticaret hanlariyle kapıcı veya odabaşısı bulunan apartmanlarda 
oturanlar cümle kapısı methalinde özel mektup kutuları bulundurmaya mecbur
durlar. 

Böyle kutu bulundurmıyanlara ait âdi maddeler han ve apartmanların kapıcı 
veya odabaşı gibi daimî hizmetlilerine verilir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — I - Ücretler, resimler ve kambiyo değerleri 

ile avans paralarda ve yürütülen hesaplarda yanlışlıklar olursa P. T. T. İdaresi 
eksik kalan paraları ister ve fazlasını geri verir. Ancak 25 kuruştan az olan para
lar istek üzerine geri verilir. 

I I - Bir yıl içinde yazı ile yapılmıyan istekler zaman aşımma uğrar. Zaman 
aşımı hesabın yanlış yapıldığı tarihin ertesi gününden başlar. 

Damga Resmi ile diğer resim ve vergilerden muaflık 
ON DOKUZUNCU MADDE — P. T. T. İdaresi tarafından posta maddeleri

nin ve paraların kabulünde verilen makbuzlarla, teslim veya ödemede kullanılan 
haber verme kâğıtları, senetler, posta çekleri, biriktirme sandığı cüzdanları, pos
ta maddelerine veya paralara ait olarak talimatları gereğince idare veya ilgililer 
tarafından doldurulan formüller, postaya verilen maddeler ile paralar hakkındaki her 
türlü istek ve şikâyetleri bildiren yazılar, tazmin edilen maddelere ve havalelere 
ait senetler, posta maddeleriyle paralar hakkında P. T. T. İdaresince ilgililerden 
istenilen belge ve bildirimler, P. T. T. Servisleri hakkında halk tarafından yapı
labilecek teklifler ve bunların ilişikleri ve posta vasıtasiyle yapılan ilânlar, 
Damga Resmi ile her türlü vergi ve resimden muaf olduğu gibi posta maddeleri 
veya içlerinde bu maddelerin bulunduğu çuval, sandık ve benzerleri rıhtım, iske
le ve Müruriye resimleri ile özel idare ve belediyelerce alman diğer her türlü ver
gi ve resimlerden muaftır. 

Bölüm : II 
Ücretler 

Resmî Posta maddelerinin ücretleri 
YİRMİNCİ MADDE — Genel Bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli 

dairelerden ve belediyelerden ve bunlara bağlı idare ve kurumlardan postaya ve
rilen her türlü posta maddelerinden ve bunların ilgili posta ve ardiye hizmetlerin
den tarifesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak alınır. 



özel pul 
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — P . T. T. İşletme Genel Müdürlüğü yukardaki mad

dede yazılı posta maddeleriyle hizmetlerinde kullanılmak üzere özel pullar bastı
rır. Bu pullar resmî olmıyan madde ve hizmetlerde kullanılmaz. 

Tenzilâtlı maktu ücrete tâbi maddeler 
YÎRMİ İKİNC1 MADDDE — *A) Askerî okullar, öksüz yatı okulları ve Da-

rüşşa'faka öğrencileri ile onbaşıya kadar (onbaşı dâhil) asker ve jandarma eratı
nın gönderecekleri 100 grama kadar ağırlıktaki yurt içi âdi mektup ve kartlarla 
aile ve akrabaları tarafından sözü geçen öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağırlı
ğa kadar olan âdi mektup ve kart lar; 

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilip doktorlar jtarafmdan 
doldurularak postaya verilen ve bulaşıcı hastalıkları bildiren âdi kart lar; 

Tam ücretin binde beşi nispetinde ücrete tâbi tutulur. Bu tenzilâtlı ücretler her 
beş yılda bir P . T. T. İdaresince tutulacak istatistiklerle tesbit edilir ve yıllık mik- * 
t a r lan her yıl başında ilgili Bakanlıklar bütçelerinden ödenir. 

Resmî ve tenzilâtlı ücretli posta maddelerinin uçak ücretleri 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 20 ve 22 nci maddelerde yazılı posta maddeleri 

havayolu ile gönderilmek istenilirse uçak ücreti tam olarak alınır. 

Cumhurbaşkanının göndereceği posta maddeleri 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşkanı tarafından yurt içinde 

gönderilecek posta maddelerinden ücret alınmaz. 

'Ücretlerin ödenmesi 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — I - Genel olarak ücretler çıkış yerinde tam 

Ödenir. 
Ancak : 
A) Ücretleri eksik verilen veya hiç verilmiyen âdi mektuplarla; cevapsız 

kart lar; 
B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kâğıtlar, iş 

kâğıtları, ticaret eşyası Örnekleri ve küçük paketler de kabul edilir. 
I I - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler alıcılarından ve gerektiğin

de göndericilerinden iki kat olarak alınır. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 
YİRMİ ALTINCI MADDE — I - Bir posta maddesi içinde gazete, dergi-

kitap basılmış kâğıtlar (Körlere mahsus basılmış kâğıtlar hariç) iş kâğıtları ve 
ticaret eşyası örnekleri toplanabilir. Böyle bir araya toplanarak gönderilen bir 
posta maddesinin tamamının ücreti, içinde bulunanlardan ücreti en yüksek olana 
göre alınır. 

I I - İçinde yukardaki birinci fıkrada sayılı maddelerin hepsi veya bir kısmı 
toplanan bir posta maddesinin ağırlığı iki kilogramı geçmiyeceği gibi bu mad
delerden her birinin ağırlık ve büyüklüğü de bunlar için belirtilmiş olan ağırlık 
ve büyüklüğü geçemez. 
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Geri alma, adres değiştirme, haber isteme 

YİRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — I - Göndericiler, postaya verilip alıcılarına 
henüz verilmemiş olan maddelerin ve paraların geri alınmasını veya başka birisi
ne verilmesini veyahut başka bir yere yollamlmasnıı istiyebilirler. Gerek bu 
istekler ve gerek posta maddeleri hakkındaki (Haber isteme) 1er için ayrıca ücret 
alınır. 

II - Kanuni hükümler gereğince yetkili makamlar tarafından istenilmiş olan 
posta maddeleriyle paralar göndericiler tarafından geri alınamaz ve bunların ad
resleri gönderici ve alıcılar tarfmdan değiştirilemez. 

Adi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gönderilme ve tekrar yollanma ücretleri 
YÎRİMj SEKİZİNCİ MADDE — Âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleri

nin göndericilerine geri verilmesi veya alıcılarının yerlerini değiştirmeleri dola-
yısiyle, başka bir yere tekrar yollanması için yeniden ücret alınmaz. Ancak tek-

•rar yollama, ücreti daha yüksek olan bir yere yapılırsa ücret farkı alınır. 

Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin geri gönderilmesi ve tekrar yol
lanması ve ardiye ücreti 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — I - Çıkış yerlerine geri çevrilen veya 
başka yere tekrar gönderilen değerli mektup ve kutulardan yalnız değerlendirme 
ücreti alınır. 

II - Değerli ve değersiz kolilerin tekrar yollanması ve geri gönderilmesi için 
yeniden ücret alınır. 

III - Posta İdaresinin göstereceği süre içinde kolilerini almıyanlardan tarife
sine göre ardiye ücreti alınır. Kolisini alacak olanın kusuru olmamak şartiyle 
gümrükleme işinin veya diğer işlemlerin yapılması için geçecek günler hesaba 
katılmaz. 

IV - Onbaşıya kadar olan (Onbaşı dâhil) asker ve jandarma eratına gönderi
len değerli mektup ve kutulardan ikinci defa değerlendirme ve değerli, değersiz 
posta kolilerinden tekrar yollama, geri çevirme, değerlendirme ve ardiye ücret
leri alınmaz. 

Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen maddelerin ücretleri 
OTUZUNCU MADDE — Geziciler tarafından geri alman veyahut zorlayıcı 

sebepler dolayısiyle yerlerine kadar götürülemiyerek göndericilere geri verilen 
her türlü posta maddeleriyle havalelerin ücretleri geri verilmez. 

Zorlayıcı sebeplerle hava yolundan gönderilemiyerek başka taşıtlarla yollanan 
maddelerin havaya ait ücretleri de geri verilmez. 

Postrestant 
OTUZ BlRÎNCİ MADDE — I - Posrestant olarak gönderilen maddelerin 

postrestant ücreti çıkış yerinde Ödenmemiş ise gerek ük gelişinde ve gerek tekrar 
gönderilişinde varış postanesince alıcıdan ve çıkış yerine geri çevrilmesi halinde 
göndericiden alınır. 

I I - Adlarına gelecek olan maddelerin sonradan kendi taraflarından alınmak 
üzere postanelerde tutulmalarını yazı ile istiyenler postrestant ücretini vermeye 
mecburdurlar. 
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I I I - P . T. T. İdaresince çıkarılacak (Postrestant abonman kartları) nın yıl

lık abonman bedelini ödiyenlerin adlarına bir yıl içinde gelecek postrestant mad
delerden - bunların sayısı ne olursa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz. 

I V - Adlî tebliğler ve bedelleri tahsil olunacak senetleri postrestant olarak g'ön-
derilemez. * 

V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamları, takma adları ve sözleşilmiş işa
retleri taşıyan maddeler postrestant olarak kabul edilmez. 

V I - Reşit olmıyanlarm adlarına gelecek maddeler ancak veli veya vasilerinin 
bu yolda verecekleri yazılı izin üzerine kendilerine verilir. 

Acele işaretli maddeler 
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Posta maddeleri acele işaretiyle kabul edilebilir. 

Bunlar için ayrıca ücret alınır. 

Çok yer tutan koliler 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Çok yer tutan veya özel tedbirler alınmasını 

gerektiren koliler ancak imkân dâhilinde ve ayrıca ücret alınarak kabul edilir. 

Ödeme şartlı maddeler 
i% OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Ödeme şartlı maddelerde havaleye ait, 

olandan başka ücretler gönderici tarafından peşin ödenir. Havale ücreti tahsil 
edilen paranın içinden alınır. 

I I - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmıyacaktır. 
I I I - Şart edilen bedel para olarak ödenebileceği gibi posta çekleri hesabından 

hesaba geçirilme suretiyle de ödenebilir. (Hükümet teklifinin 35 nci maddesi 
aynen). 

Alacak tahsili 
OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — I - içinde bedeli tahsil olunacak senetlerle baş

ka değerli kâğıtlar bulunan mektuplardan veya âdi tahsil emirlerinden mektup ta
rifesi üzerinden almacak âdi ücretlerle taahhüt ücretleri' gönderici tarafından pe
şin olarak ödenir. 

I I - Alıcıdan tahsil olunacak paralar havale ile alacaklıya gönderilir veya ala
caklının posta çekleri hesabına yatırılır. Havale veya para yatırma ücretiyle tah
sil ücretleri tahsil olunan paralardan çıkarılarak alımı*. (Hükümet teklif inin, 36 
ncı maddesi aynen). 

M avale kuponlarının arkasına yazılacak yazılar 
OTUZ ALTINCI MADDE — Posta havalelerinin kuponları arkasına gönde

ricinin alıcıya yazacağı yazılar için ayrıca ücret alınmaz. 

Posta çekleri 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — I - Adına bir çek hesabının açılmasını isti-

yen kimse bu hesap için belirtilecek en az parayı vermeye mecburdur. 
II - Posta çekleri hesabındaki paralara faiz verilmez. 
m - Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret alınmaz. 
IV - Para yatırma kâğıtları ile ödeme havalelerinin kuponları arkalarında 
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göndericinin alıcıya yazacağı yazılardan de ücret alınmaz. 

V - Posta çekleri düzenlendikleri günle beraber iki ay içinde muteberdir. Bu 
süre bitince kabulleri keşidecinin onamasına bağlıdır. 

VI - P. T. T. idaresi belli paraları gösteren (Yolculuk posta çekleri) ni de 
çıkarabilir. Posta çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden işlem görülmek, 
hesap sahibi olmıyanlar da çek karnelerinde yazılı paralarla posta ücretleri tari
fesinde yazılı ücreti vermek suretiyle (Yolculuk posta çekleri)ııi alabilirler. 

Tahsil ve ödeme emirlerinin değiştirilmesi veya iptali 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Gönderici, tahsil ve ödemeye ait emirlerini 

ve çek hesabı sahibi de bu hesaba dair olan tebliğlerini işlem tamamlanmamış 
olmak ve buna ait ücret de verilmek şartiyle değiştirilebileceği gibi iptal dahi ede
bilir. 

Bagaj taşıması 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — I - Posta taşıtlariyle götürülen yolcula

rın yiyecek ve içeceği ile beraber 10 kilogramı geçmiyen el eşyası parasız taşınır. 
I I - 33, 40 ve 41 nci maddelerin hükümleri yolcuların bagaj taşınmalarına da 

uygulanır. 

Bölüm : III 
Yasaklar 

Posta maddeleri içine konulamıyacak şeyler 
KIRKINCI MADDE — I - Mektupların içine alıcısından veya bununla bir

likte oturanlardan başkalarına yazılmış özel ve içinde bulunan zamana ait ha
berleşmeleri gösteren hiçbir mektup konulamaz. 

I I - Gerek P. T. T. idaresi ve gerek kişiler ve taşıma kurumları tarafından 
taşınan paketlerin veyahut ticaret eşyası örnekleri ve gazeteler ile her türlü ba
sılmış kâğıtlar ve iş kâğıtlarının içlerine açık olsa bile mektup veya bu mahiyette 
kâğıtlar konulamıyacağı gibi bunlarm içlerine zarf ve kuşakları üzerine hberleş-
meye ait işaretler veya yazılar yazılamaz. 

Posta ile gönderilmesi yasak maddeler 
KIRK BlRlNCl MADDE — I - Aşağıda gösterilen maddelerin posta ile 

gönderilmesi yasaktır: 
a) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısiyle kişileri tehlikeye düşü

rebilecek, posta maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek, parlayıp alevlenebi
lecek veya patlıyabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler; 

b) Afyon, morfin, kokain ve benzerleri başka uyuşturucu maddeler; 
(Ancak tıbbi veya fennî bir amaçla gönderildikleri ve göndericilerinin bu gi

bi yollamalara izinli bulundukları resmî belgelerle belirtilirse bunlar posta koli
leri veya değerli kutular içinde kabul edilip gönderilirler.) 

c) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici adresler veya yasak lâkap, unvan 
ve deyimler yazılı maddeler; 

d) Üzerlerinde genel edep ve töreye uymıyan veya güvenliği bozucu ve bir 
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suç yapılmasını teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan maddeler; 

e) Kanun, tüzük ve kararlarla alınması; satılması, taşınması veya elden ele 
geçmesi yasak edilen her türlü maddeler; 

f) Canlı ve (Kurutulmuş veya muhafaza edilmiş olanlar dışındaki) cansız 
hayvanlar ve böcekler; (Ancak arı, ipek böceği ve sülüklerle Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri ön
lenmiş bulunan canlı böcekler kabul olunur.) 

I I - Bundan başka : 
A) Kapalı mektuplardan başka haberleşme maddeleri içine posta pulları ve 

posta bonoları ve her türlü âdi ve taahhütlü posta maddeleriyle değersiz koliler 
ve değerli kutular içine banknot, kâğıt para veya elinde .bulunduranın faydala
nabileceği her türlü değerli kâğıtlar konulması; 

B) Değerli kolilerden veya kutulardan başka maddelerin içlerine madenî pa
ralar ve işlenmiş veya işlenmemiş platin; altın, gümüş ile değerli taşlar ve mücev
herler ve bu gibi değerli maddeler konulması dahi yasaktır. 

Yolcuları tedirgin edenler 
KIRK IKÎNCÎ MADDE — Hal ve hareketleriyle başka yolcuları tedirgin 

edenler veya bunlar için tehlikeli olan kimseler idarenin malı olan taşıtlarla ta
şınmazlar ve yolda böyle hali görülenler de indirilirler. (Hükümetin teklifinin 
43 ncü maddesi aynen). 

P. T. T. İdaresinin kabule mecbur olduğu maddeler 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gayet kolay kırılabilen veya eksik ambalaj 

edilen veya tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara uğrıyabile-
cek maddeleri kabule P . T. T. idaresi mecbur değildir. 

Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak işlemler 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — I - Posta merkezleri, içlerinde yasak 

maddeler bulunduğu zannolunan posta maddelerinin açılıp içlerinin gösterilmesini 
göndericilerden isterler. Gönderici buna razı olmazsa bu gibi maddeler kabul edil
mez. Aricak gösterilmek istenilmiyen şeylerin bu kanunun 41 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı şeyler olduğu hissedilirse bunları havi olan 
madde bir tutanakla ilgili makama tevdi olunur. 

I I - Yoklanılmasma razı olunan maddelerin içinde 40 nci maddede ' ve 41 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının A, G-, F bentlerinde ve ikinci fıkrasında yazılı şeyler gö
rülürse kabul olunmaz. 

41 nci maddenin 1 nci fıkrasının B, D, E bentlerinde yazılı maddeler görü
lürse bunlar müsadere olunarak yok edilir, veya ilgili makama verilir. 

Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak işlemler 
K I R K B E Ş İ N C İ MADDE 1. — I - içinde 40 ve 41 nci maddelerde sayılan 

yasak şeylerden biri bulunduğu sezilen yurt içi ve dışı posta maddelerinin açılması 
varış postanesince alıcılarına teklif olunur. Bunların razi olmaları halinde gelen 
maddeler postanece teşkil edilecek bir kurul tarafından kendi önlerinde açılır; 
razı olmazlarsa yurt içinden gönderilmiş maddeler yine bu kurulca doğrudan 
doğruya açılır ve içlerinde yasak bulunmıyanlar alıcılarına verilir. Açılmasına ra
zı olunmıyan yabancı yerlerden gelmiş maddeler çıkış yerlerine geri gönderilir. 
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40 ncı maddede yazılı yasaklara rastlanırsa bu türlü yazılar bulunan kâğıtlar

dan ve kapalı mektuplardan ağırlıklarına göre iki kat mektup ücreti alınır. 
Tahta, kumaş ve benzerleri üzerüıde bulunan haberleşmeye ait yazılar için, âdi 

bir mektubun iki katı nispetinde ücret alınır. 
I I - Yurt içi ve dışı posta maddelerinden 41 nci maddenin 1 nci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı tehlikeli maddeler (E) bendinde yazılı hayvan ve böcekler çıakrsa 
bunlar, kanun ve tüzük hükümleri engel olmadıkça, alıcılarına verilir, ötekileri 
yok edilir veya ilgili makama verilir. *»~** 

•Sözü geçen posta maddeleri içinde 41 nci maddenin 1 nci fıkrasının B, D, ve E 
bentlerinde yazılı yasaklara tesadüf edilirse bunlar alınarak yok edilir veya ilgili 
makamlara verilir. 

Yurt içi âdi veya taahhütlü haberleşme maddelerinden veya değersiz posta ko
lilerinden 41 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendinde yazılı değerli kâğıtlar çı
karsa değerlerine göre değerlendirme ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. 
Yabancı memleketlerden gelmiş kapalı taahhütlü mektuplardan başka değersiz pos
ta maddelerinden çıkacak değerli kâğıtlar, değerlendirme ücreti alındıktan son
ra alıcılarına verilir. 

Değerli koliler ve kutular ayrık olmak üzere açılan yurt içi posta maddeleri 
içinden 41 nci maddenin I I nci fıkrasının (B) bendinde yazılı şeyler çıkarsa posta ve
ya gümrük memurları tarafından biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti iki 
kat alınarak alıcılarına verilir. Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden 
gelen haberleşme maddeleri, değerli mektuplar ve değersiz koliler içinde tesadüf 
edilirse biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti alınarak alıcılarına veri
lir. 

41 nci maddenin 1 nci fıkrasının (C) bendinde yazılı adresleri taşıyan mad
deler nerede görülürse görülsün yollanamaz ve dağıtılamaz. Bu türlü maddeler
den üzerlerinde hakaret ve tezyif edici adresler bulunanları göndericiye geri ve
rilir; gönderen belli değilse yok edilir. 

Üzerlerinde yasak lâkap, unvan ve deyimler yazılı maddelerde geri gönderilir 
veya yok edilir. 

Sözü geçen 41 nci maddenin 1 nci fıkrasının A. B. D. E ve F bentlerinde yazı
lı yasak şeyleri taşıdıkları ara merkezlerince anlaşılan posta maddeleri alıkonu-
larak yok edilir veya ilgili makamlara verilir. 

Bölüm : IV 
Sorum 

KIRKALTINCI MADDE — I - P . T. T. idaresi, üzerine aldığı görevleri 
kanun dairesinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, alacak tahsili, posta 
çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil ettiği 
paralardan ancak bu kanunda tâyin edilen hadler dâhilinde sorumludur. 

I I - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya 
uzlaşmalara göre sorum kabul eden bir memlekette vukua geldiği takdirde P . T. 
T. idaresi ilgili yabancı memleketin vereceği tazminat derecesinde sorumludur. 

I I I - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya uz
laşmalara göre sorum kabul etmiyen yabancı bir memlekette vukua geldiği veya 
Türkiye toprakları dışında olup da P . T. T. idaresi tarafından ilgili özel nakliye 
teşebbüsleri aleyhine dâva açılmadan bu zararın ödenmesi mümkün olmadığı tak-
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dirde P. T. T. İdaresi sorumdan kurtulur. Bu halde gönderici isterse P. T. T. ida
resi dâva hakkını kendisine devreder. 

IV - P. T. T. idaresi kanuni hükümler gereğince yetkili makamlara verdiği 
maddelerle paralar için de sorumlu değildir. 

Baş vurma hakkı ve zaman aşımı 
KIRK YEDlNCl MADDE — I - P. T. T. idaresinden her hangi bir talepte 

bulunmak, idarenin sorumlu olduğu hallerde dâva etmek hakkı göndericinindir. 
Gönderici bu hakkmı alıcıya devredebilir. 

I I - Bu kanunda hilâfına hüküm yoksa talep ve dâva hakkı bir yıl sonunda 
zaman aşımına uğrar. 

I I I - Zaman aşımı posta ile gönderilen maddelerin ve paraların postaya veril
diği tarihin ertesi günü başlar. 

Bu süre posta merke'z veya makamlarından birine yahut mahkeme veya icra
ya müracaatla kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve araştırmaların so
nunun ilgililere bildirildiği tarihte yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir baş vur
ma ile tekrar kesilmez. 

IV - Mahkeme veya icraya müracaat edildiği ilgili P. T. T. idaresine tebliğ 
edilen hallerde idare buna ait evrak ve vesikaları ihtilâfın halline kadar muhafaza
ya mecburdur. 

V - P. T. T. idaresi ihtilâf mevzuu ile ilgili olmıyan posta servisine ait evrakı 
iki yıldan fazla müddetle muhafazaya mecbur değildir. 

Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması 
KIRK SEKlZlNCl MADDE — Tazminat verilmesine dair olan istekler zarar 

veya hasarın idarece kesin olarak anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır. 
Tazminat verilip verilmiyeceğini gerektirecek araştırma ve soruşturmalar altı 

ay içinde bitirilmediği takdirde P. T. T. idaresi gönderinciye, haklı olmadığı an
laşıldığında geri vermek şartiyle, tazminatı öder. idare lüzum gördüğü takdirde 
tazminatı ödemeden evvel kanuni teminat istiyebilir. 

Tazminat verilmesi kararlaştırıldıktan sonra gönderici bunu iki yıl içinde iste
yip alabilir, iki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edilmez. 

Sorumdan kurtulma 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki hallerde P. T. T. idaresi so

rumdan kurtulur : 
A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden veya göndericinin kusurundan ileri 

gelirse; 
B) Zarar ve hasar o maddenin tabiati gereğinden bulunursa; 
C) Gönderilen maddenin içinde yasak şeyler varsa; 
D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden gön

derilen maddelerin ve paraların sahibine verildiğini ispat mümkün olamıyorsa ve 
sorum da başka suretle tesbit olunamıyorsa; 

E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde değerli bir şey bulunmadığı veya 
gönderilen maddeye hile ile gerçek değerinden fazla gösterildiği anlaşılırsa; 

I I - Tabiat ve mahiyetleri bakımından hasar (kırılma, bozulma, kokma) tehli
kesi kuvvetli bulunan maddelerde, zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olunur. An
cak, gönderme sırasında alınacak özel bir tedbir için, fazla ücret alınmış olursa P. 
T. T. idaresi yine sorumludur. 



- 6 6 -
I I I - Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul eiüen posta maddelerinden P. T. 

T. idaresi sorumlu değildir. 

Tazminat 
ELLÎNCÎ MADDE — P. T. T. idaresi haberleşme maddelerinin taahhütlü ol-

mıyanları için tazminat vermez. 
I I - Taahhütlü olarak'gönderilen bir maddenin kaybı halinde P. T. T. İdare

since 10 lira tazminat verilir. 
I I I - Değersiz bir posta kolisinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde 

P. T. T. İdaresi kolinin postaya verildiği yerdeki ye zamandaki gerçek değerini . 
ve hasar halinde uğradığı zarar derecesini göz önüpe alarak : 

5 kilograma kadar olan kolilerde (5 kilogram dâhil) 10 lirayı 
10 kilograma kadar olan kolilerde (10 kilogram! dâhil) 15 lirayı 
20 kilograma kadar olan kolilerde (20 kilogram^ dâhil) 20 lirayı 
40 kilograma kadar olan kolilerde (40 kilogram dâhil) 25 lirayı geçmemek üze

re tazminat verir. 
IV - Değerli bir mektup veya kutu ile değerli bir kolinin kaybolması, çalın

ması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartiyle, hasar veya 
eksiklik derecesinde tazminat verilir. 

Ancak, P. T. T. İdaresi gönderilen posta maddesi içindeki eşyanın postaya ve
rildiği zaman konmuş olan değerden daha az değerde olduğunu ispat ederse bu 
eşyanın gerçek değerine göre tazminat verilir. 

Kaybolan maddede kanun yollariyle hükümsüzlendirilmesi mümkün olan kâ
ğıtlar bulunuyorsa P. T. T. İdaresinin bu kâğıtları hükümsüzlendirmek yoluna 
gidebilmesi için sahibinin bunlara koydurduğu değere kadar olan haklarını P. T. 
T. İdaresine bırakması lâzımdır. 

V - P. T. T. idaresi büsbütün kaybolma, çalınma veya hasara uğrama halinde, 
yukarda I I I ve IV ncü fıkralarda gösterilen tazminattan başka değrelendirme üc
reti dışmda kalan posta ücretlerini de geri verir. 

VI - Tazminat verildikten sonra bulunan maddjeler, verilen tazminat geri alı
narak sahibine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde geri alınacak tazmi
nat bu eksiklik ve bozukluk nispetlerinde azaltılır, 

Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlıyarak üç ay içinde 
ilgili gelip bunu almazsa bütün hakları P. T. T. İdaresine geçer. 

Şu kadar ki, bulunan maddede bir eksiklik veya bozukluk bulunmaz ve buna 
değerinden fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa P. T. T. İdaresi genel 
hükümlere dayanarak bu fazlanın geri verilmesini! ilgiliden istiyebilir. 

Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yukardaki maddede yazılı tazminatı istemeden 

ölenlerin bu isteme hakları 47 nci maddede yazılı süre içinde yapılmak şartiyle 
mirasçılarına geçer. 

ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum 
ELLl İKİNCİ MADDE — I - ödeme şartlı! maddelerin kaybolması, çalın

ması veya hasarı halinde P. T. T. idaresi bu maddelerin ödeme şartlı olmıyanları 
derecesinde sorumludur. 

Tahsili şart edilen para miktarı (değer konulma!) sayılmaz. 
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I I - P. T. T. İdaresi tahsil emrine dâhil olan belgelerin kaybından, bunlar de

ğerli olarak kabul edilmemişse, bir taahhütlü mektup kaybı derecesinde sorumlu
dur. 

I I I - P. T. T. idaresi şart edilen bedelden ve tahsil olunacak paralardan, bunla
ra ait maddelerin alıcılarına tesliminden sonra sorumlu olur. ödeme şartlı mad
deler veya tahsil emrine ait belgeler bedelleri alınmadan verildiği ve alıcıdan bu 
maddeleri ne geri almak, ne de bedellerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdir
de dahi P. T. T. idaresi yine hak sahiplerine karşı şart edilen bedel ile tahsil olu
nacak paralardan sorumlu olur. 

IV - P. T. T. idaresi göndericilere ve hesap sahiplerine karşı havale parala
rından ve başka suretlerle yatırılan paralardan ve yapılan hesap devirlerinden 
ödeme yapılıncaya veya hesapların alacak kaydı işleninceye kadar sorumlu oldu
ğu gibi çek hesabı sahibinin alacağından dolayı da sorumludur. 

V - Posta çeklerinin kaybmdan ve her ne suretle olursa olsun kötüye kulla
nılmasından ileri gelen zararlardan çek sahipleri sorumludur. Ancak üçüncü bir 
kişi tarafından çekin kötüye kullanılması üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba 
geçirilmelerde ve hesaptan hesaba devirlerde posta idaresi memurlarının suç or
taklığı veya ağır kusurları da bulunduğu anlaşılırsa P. T. T. idaresi dahi soruma 
katılır. 

Yolcu taşınmalarında sorum 
ELLİ ÜZÜNCÜ MADDE — Yolcu taşınmalarında kaza olursa P. T. T. ida

resi, yolculara veya mirasçılarına karşı, genel hükümlere göre sorumludur. 

Bagaj taşınmalarında sorum 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bagaj taşınmaları için P. T. T. idaresinin 

sorumu değersiz koliler için belirtilen miktarın yarısı kadardır. 

Üçsncü kişiler aleyhine baş vurma, tazminatın ödenmesi 
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — I - P. T. T. idaresi tarafından tazminat istekle

rinin sonuçlandırılması, idarenin üçüncü kişiler aleyhine baş vurma hakkını kal
dırmaz. 

I I - idarenin göndericilere vermekle ödevli olduğu tazminat bedellerini her 
zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır. 

Göndericiler tazminat istemezler veya bu haklarını her hangi bir suretle kaybe
derlerse kusurlulardan alman paralar, istemeleri beklenmeksizin, kendilerine 
geri verilir. 

Bölüm : V 
Ceza hükümleri 

Pul, değerli kâğıt ve ücret Ödeme makinalarının izinsiz kullanılması 
ELLl ALTINCI MADDE — 8 nci maddede yazılı yasaklığa aykırı olarak 

posta pullariyle ücret alınmakta kullanılan değerli kâğıtlar satanlardan 3 liradan 
30 liraya kadar hafif ve 7 nci maddede yazılı ücret alma makinalarını izinsiz satan 
ve kullananlardan 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 
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Posta levazımının benzerinin yapılması 

E L L İ Y E D l N C l MADDE — I - Posta İdaresinin izin almadan postada kulla-
nılan pulların ve ücret ödeme formülleriyle mühürlerin benzerlerini yapanlara 
200 liraya kadar hafif para cezası verilir. Ancak bu yapılışta pul, formül ve mü
hürleri kullanıp faydalanmak gibi bir suç kastı varsa Ceza Kanununun pul ve 
damgaları taklit ve tağyir edenler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

I I - izin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları açacak anah
tarları yapan veya bunları kullananlardan veya taşıtlara posta taşıtları şeklini 
veren ve bunları kullananlardan iki yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi 
ELLİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan 

maddeleri posta ile gönderenlerden hukuki ve cezaya ait umumi hükümler mahfuz 
olmak üzere mücerret bu fiilden dolayı 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Posta tekelini bozma 
E L L İ DOKUZUNCU MADDE — I - A) Posta tekeli .altında bulunan mad

deleri kaçak olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderenler: 
B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir araya toplayıp pos

ta ile yollıyanlar; 
C) 22 nci madde hükmünü ihlâl edenler; 
50 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 
I I - Bu sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alınıp dörtte üçü 

kaçağı tutana verilir. 

Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması 
ALTMIŞINCI MADDE — Bu kanunda yazılı olmıyan ve cezayı gerektiren 

haller hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleriyle diğer genel hükümler uygulanır. 
(Hükümetin teklifinin 61 nci maddesi aynen). 

Kanuni ödevler ve yardımlar 
ALTMIŞ B l R l N C l MADDE — I - Posta memurları bu kanunla yasak edilen 

eylem ve hareketleri araştırmak ödevinde dirler. 
I I - Devlet memurları ve bilhassa kolluk ve gümrük memurları ödevlerini yap

tıkları sırada bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araştırır meydana çıkarmak
la ödevlidirler. 

I I I - Kanunsuz bir şekilde posta işletmesine kalkışanların gerekirse taşıtları 
da mahkeme karariyle müsadere olunarak bu işi yapmaları önlenir. 

Silah taşıma yetkisi 
ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — Görevleri arasında vahşi hayvanlara ve her 

türlü tehlike ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat bakıcılariyle şehirler arası ça
lışan seyyar memur ve ulaklara silâh verilebilir. 
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Bölüm : 6 

Türlü hükümler 

Elde halan maddeler ve havaleler 
ALTMIŞ ÜÇNCÜ MADDE — I - Her ne sebeple olursa olsun alıcılarına ve

rilememiş olan maddeler hakkında' aşağıda yazıldığı gibi işlem yapılır. 
A) Adres bırakmaksızın başka yeregiden veya bulunamıyan alıcılara ait olan 

veya bunlar tarafından kabul edilemiyen âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriy
le değerli mektup ve kutular ve havalelerhemen çlkış yerlerine geri gönderilir. 

B ) Alıcılar ölmüş olup 15 gün içinde mirasçılar tarafmdan kabul edilmiyen 
âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerlerine geri gönderilir. 

Alçıları ölmüş olan değerli mektup ve kutular ve havaleler için göndericilerin 
istekleri sorulur. 

C) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için verilemiyen taahhütlü haberleşme 
maddeleriyle değerli mektup ve kutular bir hafta sonra çıkış yerlerine geri gön
derilir. 

D) Alıcıları postaneye çağırılan değerli mektup ve kutular geldikleri tarihten 
başlıyarak 15 gün için de alınmazlarsa yine çıkış yerlerine geri gönderilir. 

E) Alçıları konutlarında bulunmıyan havalelerle çağrı üzerine postaneden 
alınmıyan havaleler de geldikleri tarihten başlıyarak bir ay sonra çıkış yerlerine 
geri yollanır. 

I I - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcılar tarafmdan yazı ile 
istenilen âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve 
havaleler sahipleri tarafından alınmak üzere iki ay bekletilir. Bu süre geçtikten 
sonra çıkış yerlerine geri gönderilir. 

I I I - Abone kutularına ait posta maddeleri kutu kira süresinin bitmesine kadar 
alınmazsa çıkış yerlerine geri gönderilir. Ancak kayıtlı maddeler ve havaleler bir 
ay içinde alınmazlarsa geri gönderilir. 

IV - ödeme şartlı postrestant maddeler 15 gün fazla bekletilemez; 
V - Çıkış yerine geri gelen posta maddelerinden göndericileri belli olanlar mer

kezce sahiplerine verileceği gibi belli olmıyanlar da bunlar tarafından aranmaları 
beklenerek âdiler 3 ay taahhütlülerle değerli mektup ve kutular bir yıl saklanır 
ve kayıt edileceği listelerle postane içinde ilân edilir. Bu sürelerin sonunda sahip
leri çıkmıyanlar P . T. T. idaresince tâyin edilecek özel kurullar tarafından açılır. 
ve içlerinden sahipleri anlaşılabilenler kendilerine verilir; sahipleri anlaşılamıyan-
lar ve bir değeri olmıyanlar yakılır. Değerli olanlar satılır ve bedelleri, gerekirse 
postaca alınan ücret ve resimler alındıktan sonra sahiplerinin aramaları beklene
rek iki yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan paralar idareye gelir kay
dedilir. 

Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü edilen yasaklar çıkarsa bunlar hak
kında bildirilen bölümde yazılı hükümler uygulanır. 

Gröndericileri bulunmıyan havale bedelleri havalenin verildiği tarihten başlıya
rak üç yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan havale paraları da yine 

. idareye gelir kaydedilir. 

Elde kalan posta kolileri 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDDE — I - Göndericiler kolilerinin alıcıları

na verilmemesi halinde bunlara uygulanacak işlemi yollama kâğıtlarının arka
sında ve koliler üzerinde göstermelidirler. 
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Göndericiler tarafından bu yapılmadığı ve koliler de alıcılara verilemediği ve

ya göndericilerin yollama kâğıtları ve koliler üzerindeki istekleri yerine getirile-
mediği takdirde koliler elde kalmış sayılır. 

I I - Geldikleri alıcılarına haber verme kâğıdı gönderilmek suretiyle bildiri
len posta kolileri, haber verildiği tarihin ertesi gününden başlıyarak bir ay içinde 
sahipleri tarafından alınmak üzere bekletilir. 

Bu süre içinde almmıvacağı bildirilen koliler bu tarihte, alıcılarına haber ve-
rilemiyen veya haber verildiği halde almmıyaıı koliler de bir ayın sonunda elde 
kalmış sayılır. 

I I I - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları tarafından yazı 
ile istenilen posta kolileri geldikleri tarihten başlıyarak iki ay içinde alınmazlarsa 
elde kalmış sayılır. 

I I ve I I I ııcü fıkralardaki süreler ödeme şartlı koliler için 15 gündür. 
IV - Yukardaki fıkralar hükümlerine göre elde kalmış sayılan posta kolileri 

aşağıda yazılı işlemlere tâbi tutulur : 
A) Alçıları ölmüş olan değerli ve değersiz koliler için göndericilerin istekleri 

sorulur. 
B) Göndericiler tarafından terkedilmiş veya kendi hesaplarına satılmaları iste

nilmiş olan koliler varış yerlerinde satılır. 
C) Bozulabilecek veya çürüyebilecek maddeler varış merkezlerince gönderici

leri hesabına satılıabilir. Bununla beraber içlerinde yakın zamanda bozulacağın
dan veya çürüyeceğinden korkulan maddeler bulunan kpliler varış yerlerinde elde 
kalmış sayılmadan önce ve hattâ orta merkezlerce dahi göndericileri hesabına 
olarak satılabilir. 

D) Yukardaki (A), (B), ve (C) bentlerinde yazılı olanlar dışında kalan koli
ler çıkış merkezlerine geri gönderilir ve göndericilerine! haber verilir Haber ver
mek mümkün olmazsa kolinin geri geldiği, postanede ilân edilir. Üç aylık süre 
içinde aranmıyanlar çıkış merkezlerinin bağlı oldukları başmüdürlüğe gönderile
rek orada içlerindeki eşya bir homisyon tarafından belirtilir. Belirtilen şeyler para 
ise aynen, değilse satılarak bedelleri, postaca alman ücret ve resimler çıkarıldıktan 
sonra göndericilerinin hesaplanma emanet olarak saklanır. 

Bu maddelerin postaya verildikleri tarihin ertesi gününden başlıyarak üç yıl 
içindo sahipleri tarafından istenmiyen bedelleri idareye gelir kaydedi]ir. Ancak 
idareye terkedilen maddelerin satışından elde edilen paralar için üç sene beklen
mez. 

V - İdareye terkedilen kolilerden dolayı göndericilerden ardiye ve saire ücret
leri istenilmez. Elde kalarak satılan kolilerin satışından elde edilen paralar gön
dericiler taraf nidan alınmadıkça bunlardan da eksik kalmış ücret ve resimler aran
maz. 

P. T. T. İdaresine geçen paralar 
ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — P. T. T. idaresince alınıp her hangi bir se

beple sahiplerine verilemiyen paralarla tahsil ve ödeme servislerinin elinde kalan 
paralar üç yıla kadar sahiplerinin emrinde tutulur. Bu süre paraların postaya veril
diğinin ertesi gününden başlar. Bu süre sonunda araınmıyan paralar P . T. T. 
İdaresine gelir kaydedilir. 

I I - Sahibi yahut kanuni mirasçısı bulunmıyan çek hesapları son kayıttan bir 
yıl sonra idarece kapatılır. Bu suretle kapatılan çek hesabındaki alacak üç yıl 
içinde sahibinin emrinde kalır. Bu süre son kaydın deftere geçirilmesinden baş
lar. Bu sürenin sonunda alınmıyan paralar P . T. T. idaresine gelir kaydedilir. 
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Postaların açılıp yoklanamıyacağı 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Taşınan postalar P. T. T. idaresinin yetkili 
memurlarından başka hiçbir kimse tarafından alıkonulamaz, açılamaz ve yoklana-
maz. 

Bölüm : VII -
Son hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — I - Yabancı memleketlerle olan genel ve 

özel sözleşme ve anlaşmalarda ve bunlarla ilgili kanun ve tüzüklerde başka türlü 
gösterilmedikçe bu kanun hükümleri milletlerarasındaki posta işlerinde de uygu
lanır, 

I I - Posta işlemlerine ait olup bu kanunda veya posta tüzükleriyle yönetme
liklerinde açıklanmamış olan hususlarda milletlerarası sözleşme ve anlaşmalar ve 
bunların tüzüklerinin hükümleri uygulanır. 

I I I - Bu kanun hükümlerinin uygulanışını ve emrettiği işleri belirtmek üzere 
tüzükler çıkarılır. 

Kaldırılan kanunlar 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 376 sayılı ve 26 Kasım 1339 tarihli Posta 

Kanunu ile bunun ekleri olan 723 sayı 25 Ocak 1926, 899 sayı 1 Haziran 1926, 1145 
sayı 23 Haziran 1927, 1172 sayı 25 haziran 1927, 1212 sayı 5 Mart 1928,1320 sayı 
28 Mayıs 1928, 1404 sayı 6 Mart 1929, 2298 sayı 14 Haziran 1933, 2501 sayı 10 Ha
ziran 1934, 2597 sayı 5 Temmuz 1934, 2721 sayı 25 Mayıs 1935, 3108 sayı 5 Şubat 
1937, 4133 sayı 3 Aralık 1941, 4646 sayı 5 Ağustos 1944, 4711 sayı 6 Nisan 1945 
ve 5008 sayı ve 19 Şubat 1947 tarihli kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GrEÇÎCl MADDE 1, — Olağanüstü hallerin süresince posta maddelerinden 
alınacak olan Savunma Vergisi 19 ncu madde hükmüne girmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 67 nci maddenin 3 ncü fıkrasında sözü geçen tüzükler 
çıkıncaya kadar mevcut posta tüzük ve yönetmeliklerinin bu kanuna aykırı olmı-
yan hükümleri yürür. 

Yürürlüğe girme 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun hükümleri yayımı tarihin

den üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 
YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Adalet ve Ulaştırma B*-

kanları yürütür. 





S. Sayısı: 201 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /695) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1519 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanbğına 

Muhtaç, çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı ve 8 . VII" . 1948 tarihli 
Kanunun 3 nncü maddesinin değiştirilmesine dair olup Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 2.11.1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulduğunu -saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş Günaltay 

GEREKÇE - - . . . - , 

1948 - 1949 Ekim yılında, kışın erken gelmesi ve uzun sürmesi buna inzinıamen yaz mevsiminde do 
kuraklığın devamı yurdumuz çiftçilerini mühim bir tohumluk ihtiyacı karşısında bırakmıştır. 

Bu durum karşsmda 5254 sayılı Kanunla Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığı, emrine açmış olduğu 
1949 senesine ait altı milyon liralık kredi kullanıldığı gibi 1950 senesine ait altı milyon liralık krediye 
mahsuben Toprak Mahsulleri Ofisinden ödünç hububat alınmak suretiyle bu krediden ceman 37 565 
ton tohumluk tahsis ve tevzi imkânı hâsıl olmuştur. 

İhtiyaç bununla da tamamen karşılanmadığından Ziraat Bankasından sağlanan 40 000 000 lira
lık krediyle banka mevzuatına göre 105 502 ton tobubat tahsis ve bu seneki tahsis miktarı bu suretle 
143 067 tona iblâğ edilmiştir. (61 vilâyete) 

Güz mevsiminin ekime müsait gitmesi ve tohumsuz çiftçilere Hükümetin tam zamanında tohumlu
ğunu yetştirmesi sayesinde bu sene kışlık zeriyat sahası normal hadde yükselmiş ve İlkbaharda bu 
miktarın daha fazla yükseleceği kuvvetle ümit edilmekte bulunmuştur. 

Kuraktan zarar gören Karadeniz Bölgesi çiftçilerinin yazlık mısır, fasulye, yayla bölgesinin yaz
lık buğday-, arpa tohumluğu için istekler devam etmekte ve bunların karşılanması zaruri görülmek
tedir. 

Yukarda arzedildiği veçhile Tarım Bakanlığı emrine bu iş için açılmış olan krediler, olağanüstü 
durum dolayısiyle tamamen sarfedilmiş olduğundan önümüzdeki 1950 yılı ilk ve sonbahar tohumluk 
ihtiyacını karşılamak üzere mutlak surette yeni kr-jdiye ihtiyaç vardır. 

Bunun için 5254 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı emrine açılmış olan yıllık 6 milyonluk kredi 
haddinin 10 milyon liraya, 18 000 000 liralık kredinin ise 30 000 000 liraya iblâğına zaruret hâa?l 
olmuş keza bu yıl kredi temininde uğranılan zorluk dolayısiyle icabında ertesi yıl kullanılmasını müm
kün kılacak bir hükme de ihtiyaç duyulmuştur. İlişikte sunulan tasarı 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmünün yeni ihtiyaca göre değiştirilmesini sağamak üzere hazırlanmış bulunmakta ve 
çiftçimiz için azımsanamıyaeak faydalar temin ede -eği umulmaktadır. 



— 2 — 
Tarım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu \ 9 . II . 1950 

Esas No. 1/695 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilme
si hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 2 . II . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan ve Komisyonumuza gönderilen kanun tasa
rısı Tarım Bakanlığı Tarım Genel Müdürü ha
zır bulunduğu halde incelendi: 

Geçen yılın Sonbahar ekiminin birçok yerle
rimizde mevsimin müsaadesizliğinden yapıla
maması ve Yaz mevsiminin de kurak gitmesi 
çiftçilerimizi tohumluğa muhtaç bir duruma 
koymuştur. 5254 sayılı Kanunla Ziraat Bakansı-
nm Tarım Bakanlığı emrine tohumluk için aç
mış olduğu altı milyon liralık kredi tamamen 
kullanıldığı gibi ayrıca Toprak Mahsulleri Ofi
sinden ödünç olarak alman altı milyon liralık 
tohukluk da sarfedildiği halde yine ihtiyaç kar
şılanamamış ve sonunda Ziraat Bankasından 
kırk milyon liralık kredi sağlanmak suretiyle 
ihtiyaç önlenmiştir. 

Bu durum karşısında 5254 sayılı Kanunla 
Tarım Bakanlığı emrine açılmış olan altı milyon 
liralık kredinin olağanüstü hallerde ihtiyacı 
karşılamayacağı aşikârdır. 

Bu sebepten bunun on milyon liraya iblâğı 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun üçüncü madde
sinin değiştirilmesine dair Tarım Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 3 . I I . 1950 tarihli 
ve 71/1519 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan Kanun tasarısı Tarım Komisyonu rapo-

hususundaki Hükümet tasarısmnı Komisyonu
muz da memnunlukla karşılamaktadır. 

Ancak 5254 sayılı Kanunun '11 nci maddesi
ne göre bu kanunun uygulanmasına ilişkin iş
lemlerle ilgili bütün kâğıtlar her türlü resim ve 
harçtan muaf olduğu halde tohumluk alımları
nın borsa ücretinden muaf tutulmasını Komis
yonumuz uygun bulmıyarak kanunun 11 nci 
maddesini ona göre değiştirmiştir. 

Havalelerine; göre Bütçe Komisyonuna gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu . 
Başkanı Y. Sözcü Sözcü Kâtip 

Manisa Manisa Bursa 
Y. Özey Y. özey A. Duru 

Aydın Çorum 
N. Göktepe E". Alpsar 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Denizli Denizli Eskişehir 

K. C. öncel Dr. B. -Uz E. Sazak 
Maraş Siird Sivas 

A. Yaycıoğlu A. R. Esen t. M. Uğur 
Kocaeli 

F. Balkan 

riyle birlikte Komisyonumuza havale buyurul-
makla Tarım Bakanı Cavit Oral Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hamid Pekcan ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

5254 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, Ziraat 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 23 . II 1950 

Esas No. 1/695 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

( S «a.vı r : 201 ) 
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Bankasının Tarım Bakanlığı emrine yıllık mik
tarı altı milyon lirayı geçmemek üzere % 6 
faizli tohumluk kredisi açacağını, bu krediden 
bir yılda kullanılanı, altı milyondan aşağı oldu
ğu takdirde artanı ertesi yıl için tahsis edilecek 
olan altı milyona eklenerek kullanılabilmek ve 
fakat daha ertesi yıla devredilmemek kayıt ve 
şartiyle kredinin bakiyesinin faizler hariç on 
sekiz milyonu geçemiyeceği hükmünü koymuş 
bulunmaktadır. 

1948 - 1949 Ekim yılında, Kışın erken gel
mesi, uzun sürmesi ve Yaz mevsiminin de kurak 

. geçmesi 1949 - 1950 yılı için çiftçiyi fazla bir 
tohumluk ihtiyaciyle karşı karşıya bırakmış ve 
Hükümet, imkânlarını kullanarak bu ihtiyacı 
gidermek maksadiyle evvelâ altı milyonluk kre
di yetkisi ile Toprak Mahsulleri Ofisinden 37565 
ton tohumluk temin ve tevzi etmiştir. İhtiyacın 
fazlalığı karşısında bu miktarın kifayetsizliği 
görüldüğünden bankaca tahsis olunan para ile 
daha 105 502 ton tedarik edilmek suretiyle ce
man 143 037 ton tohumluk dağıtılarak çiftçinin 
kışlık ekimi karşılanmış ve Güz mevsiminin mü
sait gitmesi sayesinde ekim durumunu memnu
niyet verici bir şekilde gerçekleştirmek imkânı 
da sağlanmıştır. 

Bu yıl 6 milyonluk kredi yetkisinden sonra 
bankaca daha 40 milyon lira temin edilmiş ise 
de bu paranın bir kısmının bilâhara Marşal 
yardımından gelen zirai alât ve makinelerinin 
bankada toplanmış bulunan satış bedelleriyle 
karşılanmış olan tevdiattan ve 30 milyon lirası 
da doğrudan doğruya banka kaynaklarından 
değil ancak reeskont mukabili ve Eylül 1950 de 
tasfiye edilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasından temin edildiği anlaşılmıştır. 

Şu hale göre bankanın gerek normal ve gerek
se böyle olağanüstü vaziyetleri kendi bünyesin
den karşılıyabilmesi için banka sermayesini artır
ma yolunda her yıl bütçesiyle yapılmakta olan 
tediyelerin daha ziyade genişletilmesi ve bu su
retle memleketin günden güne büyüyen kredi 
ihtiyaçlarının, bugünkü kredi sahaları aleyhine 

olmamak üzere teminini kolaylaştıracak imkân
lar sağlanması bir kere daha belirmiş bulunmak
tadır. 

Bu tasarı ile 5254 sayılı Kanundaki 6 mil-
jon liralık yetkinin 10 milyona ve 18 milyonluk 
üç senelik kredinin de 30 milyona çıkarılması ve 
10 milyonluk kredi kullanıldığı yıl yetmediği tak
dirde Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yıl kre
disinden de kullanılabilmesi istenilmektedir. 

Bir taraftan kuraktan zarar gören Karadeniz 
Bölgesi ile yayla mıntakalarının yazlık tohum
luk ihtiyaçlarını temin etmek ve bir taraftan da 
memleketimizde vukuuna raslanan kuraklık ha
diseleriyle zaman zaman beliren bu ihtiyacı, za
ruretlerine göre karşılamak imkânlarını elde et
mek üzere yapılan bu teklif Komisyonumuzca da 
yerinde görülmüştür. 

Tarım Komisyonunca 5254 sayılı Kanunun 
11 nci maddesiyle tesis edilen ve kanunun uygu
lanmasına ilişkin işlemlerle ilgili kâğıtların her 
türlü resim ve harçtan muaflığı hakkındaki hük
me tohumluk alımlarının borsa ücretinden mu
aflığının da eklenmesi uygun görülmüş ve Ko
misyonumuz da buna katılmıştır. 

Tasarıda şekle ait bir değişiklik yapmak su
retiyle, Tarım Komisyonu metni ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
R. Erten M. Akalın F. öymen 
Ankara Ankara Aydın 
M. Eriş C. Gölet Gl. R. Alpman 
Diyarbakır Erzincan İsparta -

C. Ekin N.Pekcan K. Turan 
İstanbul İzmir Kastamonu 
İV. Amaç A. înan T. Coşkan 

Kırklareli Malatya Manisa 
Korgl. K. Doğan M. S. Eti F. Kurdoğlu 

Ordu Urfa 
/ / . Yalman A. Akan 

( S. Sayısı : 201) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı ve S • VII . 1948 tarihli Ka
nunim 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VI1 . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 neü maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

(Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak 
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ta
rım Bakanlığı emrine yıllık miktarı on milyon 
lirayı geçmemek üzere '% 6 faizli tohumluk kre
disi açar. Bu krediden bir yılda kullanılan, on 
milyondan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi 
yıl için tahsis edilecek olan 10 milyona eklene
rek kullanılabilmek ve fakat daha ertesi yıla 
devredilmemek kayıt ve şartiyle kredinin baki
yesi faizler hariç 30 nylyonu geçmez. 

Her yıl açılan kredi o yılın ihtiyacını kar-
şılıyamadığı takdirde Bakanlar Kurulu kara-
riyle ertesi yılın kredisi kullanılabilir.) 

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

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları yü
rütür. 

Başbakan 
S. Gilnaltay 

Devlet Bakanı 
Dışişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

iV. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad girmen 

İçişleri Bakanı 
E. Eıişirgil 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı re 8 . VII . 1948 tarihli Ka
nunun 3 ncü ve 11 nci maddelm'inin değiştiril

mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. •--• Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun o ncü ve 11 nci 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde -3. — (Birinci maddede yazılı mak
sadı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı 
on milyon lirayı geçmemek üzere % 6 faizli to
humluk kredisi açar. 

Bu krediden bir yılda kullanılanı, İÜ milyon
dan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi yıl içm 
tahsis edilecek olan 10 milyona eklenerek kulla
nılabilmek ve fakat daha 'ertesi yıla devredilme
mek kayıl ve şartiyle kredinin bakiyesi faizler 
hariç 30 milyonu geçmez. Her yıl açılan kredi 
o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdirde Ba
kanlar Kurlu karariyle ertesi yılın kredisi kulla
nılabilir.) 

Madde 11. —• (Bu Kanunun uygulanması
na ilişkin işlemlerle ilgili bütün kâğıtlar her türlü 
resim ve harçtan ve tohumluk alımları borsa üc
retinden muaftır. 

Beşinci madde gereğince alınacak zincirleme 
kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 tarihli 
ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişen 50 nci maddesinin üçün
cü fıkrası hükümleri uvgulamr.) 

MADDE 2. 
aynen. 

MADDE 3. 
av nen. 

Hükümetin 2 nci maddesi 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

S. Sayısı : 201 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÎRİŞÎ 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı ve 8 . VII . 1948 tarihli Ka
mımın 3 ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesine 

dair Kanım tasarısı 

MADDE 1. — Muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci maddede yazılı maksadı sağlamak 
için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tarım 
Bakanlığı emrine yıllık miktarı 10 milyon lira
yı geçmemek üzere % 6 faizli tohumluk kredisi 
açar. 

Bu krediden bir yılda kullanılanı on milyon
dan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi yıl için 
tahsis edilecek olan on milyona eklenerek kul
lanılabilmek ve fakat daha ertesi yıla devredil
memek kayıt ve şartiyle kredinin bakiyesi faiz
ler hariç otuz milyonu geçemez. Her yıl açılan 
kredi o yılın ihtiyacını karşılıyamadığı takdir
de Bakanlar Kurulu karariyle ertesi yılm kre
disi kullanılabilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler
le ilgili bütün kâğıtlar her türlü resim ve harç
tan ve tohumluk alımları borsa ücretinden mu
aftı*. 

Beşinci madde gereğince alınacak zincirle
me kefalet senetleri hakkında 4 . VI . 1937 ta
rihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun değişen 50 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Ç S. Sayısı : 201) 
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Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır % 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Maliye Bakanı 
1. )B. Akkal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

-*•»• 
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S. Sayısı: 202 
Marshall Plânı (Avruptö Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde 
elde edilecek yardımların bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şek

line ilişik Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/680) 

T. C. 
Ba§bakanhk 24.1.1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü \ '' ' 

Sayı : 71 - 1501, 6-242 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 18 .1.1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Marshall Plânının - Avrupa Kalkınma Pragramı - çerçeyesi dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından memleketmize yapılan ve yapılacak vasıtalı veya vasıtasız yardımlar 5253 sayılı Kanunla 
onanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik İşbirliği Anlaş
masına», 5282 sayılı Kanunla onanan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin ajanı 
olarak hareket eden Export - Import Bank arasında 30 milyon dolarlık kredi Anlaşmasına, 5252 sa
yılı Kanunla onanan «Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi» ne istinat etmektedir. Programın tat
biki ileri safhalara girdikçe munzam anlaşmalar akdi zarureti hâsıl olmaktadır. Nitekim 30 milyon 
dolarlık krediyi 38 milyon dolara iblâğ eden ve 5359 sayılı Kanunla onanan Anlaşma ve 5358 sayılı 
Kanunla onanan Avrupa Memleketleri arasmda ödeme ve takas Anlaşması, bu Anlaşmanın geçici 
olarak uygulanmasına dair Protokol, Paris'te 16 Ekim 1948 de imza edilen Avrupalılararası Tediye ve 
Takas Anlaşmasına ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında 
yapılan Anlaşma aktedilmiştir. 

Bu zarureti takdir buyurun Büyük Millet Meclisi 5436 sayılı Kanunla Hükümete bilâhara tasvi
bine arzedilmek üzere derhal meriyete girecek anlaşmalar akdi yetkisi vermiştir. Bu yetkiye isti
naden Hükümet, Amerika Birleşik Devletleriyle 1948 - 1949 devresinde diğer katılan memleketlere 
verdiğimiz safi tiraj haklarının kullanılmıyan kısımlarının Türk lirası karşılıklarının Merkez Banka
sında Hususi bir hesaba alınması, 1949 - 1950 devresinde diğer katılan memleketler tarafından Tür
kiye 'ye verilen gayrisafi tiraj hakları Türk lirası mukabillerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kasında, iki hususi hesaba yatırılması hakkında mektup teatisi suretiyle üd Anlaşma akdedildiği gibi 
diğer katılan memleketlerle de 1940 - 1950 devresi için Avrupalılararası Tediye ve Takas Anlaşması 
aktedilmiştir. 

Marshall Puanının tatbik mevkiine girdiği 3 Nisan 1948 den 30 Haziran 1950 ye kadar m#m-
leketimizin vasıtalı ve vasıtasız yardımlardan istifade etmesi takarrür eden miktar 163,3 milyon 
dolar yani 461 355 160 Türk lirasıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu yardım programının 30 
Haziran 1952 de sona ermesini derpiş ettiğine göre yardım miktarının çok daha yüksek miktar-
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lara baliğ olacağı muhakkaktır. Bu jardınım çok büyük bir kısmı Devlet daire ve müesseselerîn-
ce ve bakiyesi de ticari sektörce kullanılmaktadır. Bu kadar büyük rakamlara baliğ olan bir yar
dımın bütçe hesaplarına intikal ettirilmesi hususunun bir kanunla tâyin ve tesbiti zaruri bulun
maktadır. Bu bakımdan aşağıdaki şekilde hareket e tmâün muvafık olacağı düşünülmek
tedir. 

1. Genel Bütçe ve katma bütçeli idareler tarafından kullanılan yardımlar alâkalı bütçelere 
irat ve masraf kaydedilmek suretiyle bütçe hesaplarına intikal ettirilecektir. 

2. Ekonomi kurumları tarafından kullanılan kısımlar ise yine bütçe hesapları kanaliyle mez
kûr teşekküllerin sermayelerine eklenecektir. Bu usulün Devlet Ekonomi kurumlarının istifade 
ettikleri yardım miktarmca Hazineye borçlanmaları şekline tercih sebebi bu teşekküllerin mem
leket iktisadiyatında oynadıkları çok mühim rolü zorlaştıracak bir yükle tahmil edilmemeleri kay-
gusudur. 

3. Gerek özel teşebbüsler ve gerek Zirai Donatım kurumu tarafından getirilerek çiftçiye satı
lacak tarım alet vç makineleriyle tamir işlerindekuUamlan diğer maddeler bedellerinin bütçe ve 
Hazine hesaplarına intikali konusunda 5282 sayılı Kanunla vaz 'edilmiş olan prensip aynen muha
faza edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Dış Yardım Kanununun icabatmdan olarak 5436 sayılı Kanunla 
verilen yetkiye dayanılarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerikan Büyük Elçiliği arasında teati edilen 
mektuplara göre tiraj hakkı şeklinde istifade edilen yardımların Türk Lirası karşılıklarının Mer
kez Bankasında hususi bir hesaba yatırılması lâzımdır. Bâzı daire ve müesseselerimizin malî vazi
yetleri bu karşılıkları temine müsait olmadığından kendilerine bu maksat için Hazinece avans ve
rilmesi muvafık görülmüştür. 

Bâzı daireler ve Devlet Ekonomi kurumları memleketin ihtiyaçlarını gidermek için Marşhall 
Pılânı çerçevesi dâhilinde bâzı maddeler getirerek piyasaya satılmaktadırlar. Bu mallar bedelleri
nin Hazineye intikali tabiî olduğundan 5282 sayılı Kanunun 3. neti maddesinin (B) fıkrası ile 
Petrol Ofisi için vaz'edilmiş olan prensipin diğer daire ve müesseselere de teşmili uygun görül
müştür. 

Yukarıdaki fıkrada tebarüz ettirildiği veçhile tiraj haklarının Türk lirası karşılıklarının Hazi
nece Merkez Bankasında hususi bir hesaba yatırılması anlaşma hükümleri icabatmdan olduğundan 
bu hakların satıcı suretiyle elde edilen Türk liralarının da Hazine emrine amade tutulması tabiidir. 

5436 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak akdedilerek ödeme ve Takas Anlaşmaları ge
reğince verilecek tiraj haklarının 5256 sayılı Kanunla kabul edilen esaslar dairesinde finanse edil
mesine devam edilmesi uygun görülmüştür. 

5282 sayılı Kanunun işbu tasarı hükümlerin;-"» aykırı maddelerinin kaldırılması uygun olur, 

( S. Sayıu : 202 ) 
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Bütçe Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. t/680 
Karar No. 72 

23 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Progra
mı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardım
ların Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekli
ne dair Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 14 . I . 1950 tarihli ve 6/242 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale buyurulmakla Ma
liye Bakanı İsmail Rüştü Aksal hazır olduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Adı geçen plânın tatbike konduğu 3 Nisan 
1948 tarihinden Haziran 1950 sonuna kadar 
Türkiye'nin bu yardımlardan istifade etmesi 
kararlaştırılan miktar 163 küsur milyon dolara 
yani 461 milyon üç yüz küsur bin liraya var
maktadır. Yardım programının 30 Haziran 1952 
de sona ereceği derpiş edilmekte bulunması iti
bariyle, bu tarihe kadar yardımın daha da ar
tacağına ve bu yardımların Bütçe ve Hazine ile 
doğrudan doğruya ilgisi bulunduğuna göre Büt
çe ve Hazine hesaplarına ne suretle intikal ede
ceklerinin kanuni bir usule bağlanması gerek
tiği cihetle tasarının bu hususu tesbit etmek 
üzere hazırlandığı anlaşılmış ve Komisyonumuz
ca da yerinde görülmüştür. 

Marshall yardımından temin edilen parala
rın bir kısmının karşılığı bundan istifade eden 
daire ve müess&eelerce Türk parası olarak Meri 
kez Bankasına yatırılması gerekmektedir. Kar
şılığı Türk parası olarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırılması lâzımgelmiyen 
kısımlar ise bütçelerde şu şekilde muameleye 
tâbi tutulacaklardır: 

1. Genel Bütçeye dâhil dairelerin kullan
dıkları yardımlar, genel bütçeye gelir ve gider, 

2. Katma ve özel bütçeli idarelerin kullan
dıkları yardımlar, genel bütçeye gelir ve bu ida

relere yardım olarak gider, 
3. Devlet Ekonomi Kurumlarının kullana

cakları yardımlar, genel bütçeye gelir ve bu ku
rumların sermayesine ilâve edilmek üzere gi
der, 

4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
kullandığı yardımlar, genel bütçeye gelir ve 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne yardım faslına gider, 
olarak kaydedileceklerdir ki tasarının birinci 
maddesiyle bu hususlar temin edilmektedir. 

Tasarının ikinci maddesiyle; birinci maddede 
gösterilen daire ve kurumların mukabili Türk 
lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yatırmaya mecbur olduğu yardımlardan 
kendi taraflarından karşılanamıyan kısmının Ha
zinece sağlanacağına dair bir hükmü muhtevi bu
lunmaktadır. 

Bu iki madde vuzuhu temin bakımlarından 
yeniden yazılmış ve diğer maddeler ayniyle ka
bul edilmiştir. Bu suretle hazırlanan Kanun ta
sarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 

R. Erten M. Akalın F. öymen 
Ankara Ankara Aydın 
M. Eriş C. Gölet E. Alpman 

Diyarbakır Erzincan İsparta 
C. Ekin N. Pekcm K. Turan 
İstanbul îzmir Kastamonu 
E. Amaç A. İnan T. Coşkan 
Kırklareli Malatya Manisa 

İKorgl. K. Boğan H. S. Eti F. Kurdoğht 
Ordu Urfa 

B. Yalman A. Akan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uarshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 5252 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi» ve 
5253 sayılı Kanunla onanan «Türkiye Cumhuri
yetiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Ekonomik îş Birliği Anlaşması» ve bu anlaşma
lar çerçevesi dâhilinde, 5436 sayılı Kanunla ve
rilen yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve akde
dilecek diğer anlaşmalar icabatmdan olarak 
Türkiye'ye yapılacak yardımlar bütçe ve Ha
zine hesaplariyle ilgili kurumlar hesaplarına 
aşağıdaki şekilde intikal ettirilir: 

a) Genel Bütçeye dâhil dairelerin Türk li
rası mukabilini ödemeksizin kullandıkları yar
dımlar her malî yıl nihayetinde bütçeye gelir 
ve gider kaydolunur. 

b) Katma ve özel bütçeli idarelerin Türk 
lirası mukabilini ödemeksizin kullandıkları yar
dımlar her malî yıl nihayetinde genel bütçeye 
bir taraftan gelir, diğer taraftan bu idarelere 
yardım olmak üzere gider ve kendi bütçelerine-
dc gelir ve gider kaydolunur. 

c) Devlet Ekonomi kurumlarının Türk lira
sı bedelini ödemeksizin kullandıkları yardımlar 
her malî yıl nihayetinde genel bütçeye bir ta
raftan gelir, diğer taraftan bu kurumların ser
mayesine ilâve edilmek üzere gider kaydolu
nur. 

d) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
Türk lirası mukabilini ödemeksizin kullandığı 
yardımlar her malî yıl nihayetinde genel bütçe
ye gelir ve işletmeler Bakanlığı bütçesinin Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım fas
lına gider kaydolunur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTtRlŞt 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınması Programı) 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik tş Birliği Sözleşmesi» ve 
5253 sayılı Kanunla onanan «Türkiye Cumhuriye
ti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekono
mik iş Birliği Anlaşması» ve bu anlaşmalar çer
çevesi dâhilinde 5436 sayılı Kanunla verilen 
yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve akdedilecek 
diğer anlaşmalar gereğince dolar olarak Türki
ye'ye yapılacak yardımların karşılığı Türk lira
ları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
açılacak karşılık hesaplarına yatırılmıyacak 
olan kısımlariyle karşılığı Türk liraları ve bu 
kanunun ikinci maddesi hükmünce Hazine ta
rafından sağlanacak adı geçen Bankanın karşı
lık hesaplarına yatırılması lâzımgelen kısımla
rı Bütçe ve Hazine hesaplarına aşağıdaki şekil
de intikal ettirilir. 

a) Genel Bütçeye dâhil dairelerin karşılık
sız olarak veya karşılığı ikinci madde hükmün
ce temin edilerek kullandıkları yardımlar her 
malî yıl nihayetinde bütçeye gelir ve gider kay
dolunur. 

b) Katma ve özel bütçeli idarelerin karşı
lıksız olarak veya karşılığı ikinci madde hük
münce temin edilerek kullandıkları yardımlar 
her malî yıl nihayetinde genel bütçeye bir ta
raftan gelir, diğer taraftan bu idarelere yardım 
olmak üzere gider ve kendi bütçelerine de gelir 
ve gider kaydolunur; 

c) Devlet ekonomi kurumlarının karşılık
sız olarak veya karşılığı ikinci madde hükmün
ce temin edilerek kullandıkları yardımlar her
in alî yıl nihayetinde genel bütçeye bir taraftan 
gelir, diğer taraftan bu kurumların sermayesi
ne ilâve edilmek üzere gider kaydolunur. 

d) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
karşılıksız olarak veya karşılığı ikinci madde 
hükmünce temin edilerek kullandığı yardımlar 
he rmalî yıl nihayetinde genel bütçeye gelir ve 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne yardım faslına gider kay
dolunur. 
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MADDE 2. — Birinci maddede mezkûr an
laşmalar gereeğince mukabili olan Türk lirala
rının T. C. Merkez Bankasında açılan hesaplara 
yatırılması suretiyle istimali gerektiği halde ay
nı maddenin a, b, c ve d fıkralarına tevfikan 
bedeli yatırılmaksızın kullanılan yardımlar için 
Hazine ilgili daire, idare ve kurumlara gerekli 
avansı verebilir. Bu avanslardan kapatılmıyan 
kısımların mahsup tarzı ayrı bir kanunla tâyin 
ediliî. 

MADDE 3. —• Birinci maddede bahsi geçen 
anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Devlet
lerinden temin edilecek kredilerle gerek özel 
teşebbüsler, gerek Zirai Donatım Kurumu tara
fından getirilerek çiftçiye satılacak tarım alet 
ve makinelerinin ve tamir işlerinde kullanılan 
diğer maddelerin bedelleri tahsil edildikçe T. C. 
Ziraat Bankasına tevdi edilir. Bu suretle tevdi 
edilen mebaliğ her malî yıl sonunda gelir bütçe
sine gelir ve Maliye Bakanlığı bütçesine öde
nek kaydedilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası sermayesine ilâve edilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede mezkûr an
laşmalar çerçevesi dâhilinde temin edilen yardım
larla bedeli mukabilinde satılmak, üzere Devlet 
daireleri ve kurumları tarafından ithal edilen 
mallar için Amerikan İktisadi İşbirliği İdaresin
ce ödenen dolarların Türk lirası mukabilleri bu 
malların Türkiye'ye girmesini takibeden 15 gün 
içinde ithalâtçı daire ve kurumlar tarafından 
Hazine hesabıcârisine yatırılır. 

MADDE 5. — T. C. Merkez Bankası sattığı 
tiraj hakları mukabilinde tahsil ettiği Türk lira
larını Hazine emrine âmâde tutar. 

MADDE 6. — Birinci madde zikri geçen an
laşmalar gereğince akdedilecek ödeme ve Takas 
anlaşmalarının icabettireceği ödemeler Maliye 
Bakanlığı ile T. C. Merkez Bankası arasında 
17 . V I . 1948 tarihinde akdedilen ve 5256 sayılı 
Kanunla onanan sözleşmeye göre yapılır ve 
Hazinenin bu suretle doğacak borcu mütaakıp 
yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tediye olu
nur. 

MADDE 7. — Birinci maddede zikredilen 
anlaşmalar gereğince temin edilen yardımlar-

( S. Sa 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı anlaş
malar gereğince karşılığı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatırılması gereken yardım
lardan, aynı maddenin a, b, c ve d fıkralarında 
yazılı daire ve kurumlarca kullanıldığı halde 
mukabili Türk liraları bu daire ve kurumlarca 
karşılanamıyan kısımlar Hazinece avans suretiy
le temin olunur. 

Bu avansların tasfiye tarzı ayrı bir kanunla 
tesbit edilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir* 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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dan borç olarak tahakkuk eden miktarlar Dev
let borcu kaydedilir. Bu borcun taksit ve Hak
leri her yıl Devlet Borçlan Bütçesine konulacak 
ödeneklerle ödenir. 

MADDE 8. — 5282 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
4 neti maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. —. 
yürürlüğe girer. 

MADDU 10. 
yürütür. 

Başbakan 
S. Günaltay 

Bu kanun vavımı tarihinde 

Bu kannu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad girmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişir yıl 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
#. Adatan 

Devlet Bakanı 
O. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çaktr 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam Sa. ve So. Y. Bakanı 
Vedat Dicleli Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

Dr. K. Satır Reşat 8. Sirer 
İşletmeler Bakam 

M. Birsel 

B. K. 

MADDE 8. --- Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 neu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 



S. Sayısı: 204 
işçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa

rısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /712) 

T. e. 
Başbakanlık 16.11.1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/1541 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Çalışma Bakanlığınca hazırlanan Ve Bakanlar Kurulu
nun 13. I I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

İş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak üzere 4792 sa
yılı Kuruluş Kanuniyle vücuda getirilen (işçi Sigortaları Kurumu) 1 Ocak 1946 tarihinden beri 
faaliyette bulunmakta ve bu büyük işi başarmak hususunda âzami gayretler sarfetmektedir. 

Ancak 4 yıla yaklaşan tatbikat süresinde kurum önemli güçlüklerle karşılaşmış ve bilhassa 
memleketimizde yep yeni bir mevzu olan îşçi Sigortaları işlerinde lâzımgelen teknik bilgi ile mü
cehhez memurları bulmak ve kendilerini kuruma bağlamak hususunda zorluklar çekmiştir. 

3008 sayılı îş Kanununun VII nci faslı hükümleriyle esasları konulmuş olan îşçi Sigortaların
dan iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları kolları 1 Temmuz 1946 tarihinden beri 
uygulanmaktadır. T. B. M. M. ince 2 . VI . 1949 gününde kabul edilmiş bulunan (İhtiyarlık Si
gortası Kanunu) da 1 . IV . 1950 tarihinde tamamen uygulanmaya başlanacaktır. Ayrıca iş haya
tında çalışanların hastalık hallerinde gerekli sosyal yardımları sağlıyacak olan (Hastalık Sigortası 
Kanun tasarısı) da halen B. M. M. inde incelenmektedir. 

Yurdumuzdaki sosyal ilerleme hamlesine muvazi olarak kurum teşkilâtı gittikçe gelişmekte ol
duğundan kıymetli memurlara olan ihtiyaç daha fazla artmış ve binnetice bunlara tanınmış olan 
hakların benzer müesseselere göre ayarlanması ve kurum memurlariyle yönetim kurulunun görev
lerinin de yeniden tesbiti lâzımgelmiştir. 

İlişik olarak sunulan tasarı bu ihtiyaç ve zaruretleri gidermek üzere hazırlanmıştır. 
Bu suretle 4792 sayılı Kanunun 11 nci maddesi değiştirilmekte ve aynı kanuna iki madde ek

lenmektedir. 
Madde 1 : 4792 sayılı Kanunun değiştirilen maddelerini göstermektedir: 
Birinci madde : Kurumun evvelce tesbit edilmiş bulunan hukuki durumu aynen muhafaza 

edilmekle beraber bünyesinde sosyal, ve malî niteliklerin mevcudiyeti dolayısiyle bu tâbirler bün
ye tarifine ithal olunmuş ve madde .ona göre kaleme alınmıştır. 

Üçüncü madde : Son yıllarda kurumun kuruluşuna birçok sağlık müessseeleri katılarak genel 
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müdürlükçe işletilmeye başlandığından, genel müdürlük kuruluşunu belirten bu maddeye sağlık 
müesseselerinin de ilâvesi uygun görülmüştür. 

Beşinci madde : Genel Müdürün mahkemelerle adalet ve idare makamlarına karşı kurumu 
temsil yetkisi mutlak bir prensip olarak kabul olunmakla beraber tatbikatta bu temsilin her za
man ve her yerde kullanılmasının doğurduğu güçlükler dolayısiyle, yardımcılarının da merkez ve 
bölgelerde, şube veya acentalık müdürlerinin ise, verilecek yetki nispetinde kendi bölgelerinde 
Genel Müdürlüğün kanuni mümessili olarak mahkemelerle adalet ve idare makamlarına karşı ku
rumu temsil etmeleri düşünülmüştür. 

Sekizinci madde : Kurum memurlarına evvelce aynı madde ile verilmiş olan yetkilerden baş
ka îş Kanununun 55, 56 ve 58 nci maddelerine dayanılarak çıkarılmış bulunan tüzükler hüküm
lerine uymıyan halleri de tesbit yetkisi verilmekte ve aynı zamanda durumu ilgili mercilere bildir
me ödevi tahmil edilmektedir. îş yerlerinin sağlık ve iş emniyeti bakımından almış oldukları 
tedbirlerin iş kazaları, meslek hastalıkları ve diğer hastalıkların doğuşunda Önemli tesirleri aşi
kâr olduğundan kontrol yetkisinin kurum müfettişleri tarafından da icabı hale göre kullanılması 
zaruri görülmektedir. 

Onuncu madde : Yönetim kurulunun terekküp tarzını, başkan ve üyelerin seçilme şeklini, 
Hükümetçe tâyin edilecek başkan ve üyelerin haiz olmaları lâzım gelen vasıflarını, toplanma ve oy 
nisabını ihtiyaçlara göre yeniden tâyin etmektedir. Bundan başka yönetim kurulu üyelerinin 
toplantılara muntazaman devamlarını sağlamak gayesiyle bir ayda mazeretsiz olarak iki defadan 
faz^ı toplantıya katılmıyan üyeler hakkında başkanın karariyle ücretlerinden kesinti yapılacağı 
da hükme bağlanmıştır. 

On birinci madde : Maddenin bugünkü şeklinde mevcut (A) ve (G) fıkraları yeni metinle kal
dırılmakta, (B, C, D, E, F, H, î) fıkraları sırasiyle (A, C, Ç, D, E, F, G) fıkraları altında ve bâzı 
ibare ve kelimeler ilâvesiyle aynen muhafaza edilmekte, ayrıca (B), (H), (I) ve (.1) fıkraları ile 
yönetim kuruluna yeni görevler verilmektedir. 

On üçüncü madde : Kurumun uygulamakla görevli olduğu sigorta kolları çoğaldığından bilan
çonun Nisan'dan önce yetiştirilmesi mümkün görülmemekte ve bu itibarla genel kurulun Haziran 
ayı sonuna kadar toplantıya çağırılabileceğini derpiş etmektedir. 

On dördüncü madde : Mevcut (B) fıkrası hükmü, değiştirilen 11 nci maddenin (Ç) fıkrasiyle 
yönetim kurulunun görev ve yetkileri meyanma alındığından ve son fıkraya da lüzum görülme
diğinden madde metninden çıkarılmaktadır. 

On altıncı madde : 13 ncü maddede geuel kurul, toplantısı Haziran ayma alınmış bulunduğun
dan denetleme raporunun da Mayıs ayı içinde Çalışma Bakanlığına sunulması uygun görülmüş
tür. 

Yirminci madde : Yedek akçelerin Millî Bankalarda Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 
tahvillere yatırılması hususları aynen muhafaza edilmekle beraber, 5417 sayılı îhtayarlık Sigor
tası Kânununun 31 nci maddesiyle de kabul olunduğu veçhile, gayrimenkullere de yatırılması uy
gun mütalâa edilmiştir. 

4792 sayılı Kanuna eklenen maddelere gelince: 
Madde 2 : işçi Sigortaları Kurumunun hekimleriyle sağlık kurulları tarafından verilecek ra

porların resmî mahiyeti haiz bulunacağını ifade etmektedir. 
Madde 3 : Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 23 .II. 1950 

Esas No. 1/722 
Esas No. 1/712 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurum karariyle Meclise tevdi olunan ve Baş
kanlıkça 17 . II . 1950 tarih ve 1/722 numara ile 
Komisyonumuza havale Duyurulan 4792 sayılı 
İşçi Sigortaları Kurumu Kanunun an bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasa
rısı Çalışma Bakanlığı temsilcisi ve îşçî Sigorta
ları Genel Müdürü huzurlariyle Komisyonumuz
da incelendi, 

Dört sene zarfında; iş kazalariyle meslek has
talığı ve analık sigortaları zamanında kurulmuş 
olan bu müessese faaliyete başladıktan bu ana 
kadar, İhtiyarlık Sigortası, Hastalık ve Analık 
Sigortası, İş kazalarının tadili gibi kanunlar ile ye
ni yeni ödev] er yükletilmiş sosyal bir müessese bu
lunması itibariyle gerek teşkilâtın idare âmir ve 
memurları ve müstahdemleri ve gerekse genel ve 
yönetim kurulları vazife ve salâhiyet cihetinden 
teşkilâtının ve- salâhiyetlerinin genişletilmesiyle 
vazifelerinde muvaffak olabilecekleri kanaat ve 
neticesine varılmıştır. 

Bu sebeple maddelerinde gerekçeleri yazıla
cağı veçhile bâzı değişikliklerin yapılması hem 
dört senelik tecrübelerin verdiği neticeler ve hem 
de işin çoğalması bakımından yerinde görül
müştür. 

Madde 1 : Hükümetin uygulanmakta olan 
kanunun birinci maddesinin son fıkrasına «tüzel 
kişilikte sosyal ve malî bir Devlet kurumudur» 
cümlesinin ilâvesi suretiyle tadil teklifi; 

Müessesenin aslen sosyal olması ve vazifesinin 
de bu çerçeve içinde malî muamelâtı ifaya tabiî 
olarak yetkili bulunması cihetinden böyle bir ta
dil ile kabulünde faide mülâhaza edilmediğin
den bu maddenin tadil teklifi kabul edilmemiştir. 

Madde 3 : Bu madde kurumun bünye
sini tebarüz ettirmekte olması ve son çıka
rılan kanunlar ile birçok sağlık müesseselerinin 
dahi bünyeye ithal edilmesi sebebiyle yürürlük
te bulunan maddeye «Sağlık müesseselerinden» 
ibaresinin ilâvesiyle tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Kurumun hariçte temsil yetkisini 

gösteren yürürlükteki maddeye «İlgili kanunlar 
hükümlerine göre» cümlesinin ilâvesiyle Genel 
Müdürün temsil hakkı açıklandığı gibi; merkez ve 
bölgelerde Genel Müdür yardımcılarının temsil 
salâhiyetleri sağlanmış, şubeler ve ajanlık mü
dürlerinin de Genel Müdürlükçe verilecek yet
kiler dairesinde idare ve adalet makamlarında 
bulundukları şube ve müesseseleri temsil edebil
meleri yetkileri - diğer Devlet dairelerinde olduğu 
gibi - sağlanmış ve bu son fıkra yeniden ilâve ve 
kabul edilmiştir. 

Madde 8 : Kurumun esas vazifesi olan sigor
talıların durumunu göz önünde bulundurmak, 
îş Kanununa tâbi yerlerle iş yerlerindeki işçile
rin sağlığını korumak, iş emniyetini temin ve va
ziyeti tesbit ve bu suretle alâkalı mercileri uyan
dırmakla görevli bulunması tabiî olduğundan, 
yürürlükteki teftiş ve murakabeye ait yetki ve 
görevlerini 3008 sayılı İş Kanunu hükümleri dai
resinde yaparken yetkileri dairesinde gördük
leri işleri ilgili mercilere bildirmek suretiyle 
daha geniş salâhiyetle bildirmelerini genişletme 
suretiyle bu madde tadilen ve genişletilerek ka
bul edilmiştir. 

Madde 10 : Kurumun en salahiyetli organı 
olan yönetim kurulu yürürlükteki madde ile 7 
kişiden teşekkül ederken bu defa işlerin ve vazi
fenin ve Sigorta Kanunlarının çoğalmasından ve 
genişlemesinden iş verenlerden, işçilerden de bit* 
üye ilâve edilmek suretiyle 9 kişiye çıkarılmıştır. 
Maddenin eski hükmünde başkan aralarından se
çilirken bu defa, diğer Devlet muhtar kurumların
da kabul edilen esaslara uygun olarak Hükümetçe 
tâyini yerinde görülmüştür. Bundan başka eski 
hükme nazaran alınacak üyelerden Hükümetin 
tâyin edeceklerinin vasıfları ele alınarak birisinin 
iş hekimliğinden anlıyan diğerinin de iş hukuku
nu ve sosyal ekonomi konularında ihtisası olan 
zevattan olması kurumun bünyesine göre yerinde 
görülmüş ve madde dahi böylece açıklanarak ka
bul edilmiştir. Yönetim kurulunun toplanma ve 
karar verme nisabını gösteren bir fıkra ilâve edil-
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miş ve ekseriyetin ne suretle hâsıl olacağı açık
lanmıştır. Aynı zamanda kurulun tabiî üyesi olan 
genel müdürün bulunamadığı zamanlarda yar
dımcılarından birisinin toplantıya iştirakini sağ-
lıyan bir hüküm de yerinde görülerek ilâve edil
miştir. 

Her ne kadar Hükümet teklifinin yönetim 
kurulu kararlarına karşı veto mahiyetinde baş
kana ve Çalışma Bakanına bir salâhiyet verilmiş 
ise de kurulun muhtariyet vasfı ve en yüksek 
idare organı olarak ve bütün mesuliyetleri sine
sinde toplıyan bir kurulun yetkisini tahdit etmek 
yerinde görülmediği gibi itiraz vukuu ile Bakarım 
vereceği bir kararın hatalı olması halinde Ba
kan ve Başkan hakkında birtakım kanuni me
suliyetler meydana getireceği tabiî olduğundan 
bu fıkra kabul edilmemiştir. 

Maddeye- son fıkra olarak ilâve edilmek is
tenilen; iki haftadan fazla toplantılara katılmı-
yan üyelerin ücretlerinden kesinti yapmanın 
re'sen başkana yetki olarak verilmesi muvafık 
görülmemiş ve bizzat kurulun karar vermesi 
daha uygun olacağı düşüncesiyle madde yukar-
daki açıklama dâhilinde tadilen kabul edilmiş
tir. 

Madde 31 : Yönetim kurulunun tahdidi 
olmıyan tadadi ve başhcaları yazılan görev ve 
yetkileri hakkındaki Hükümetin tadil fıkraları 
aynen kabul edilmiş ve yürürlükte bulunan 11 
nci maddenin A bendi ile G bentleri kaldırıla
rak yeni bentler altında G bendine kadar olan 
hükümler açık olarak yazılmış ve yeni G bendi 
daha anlayışlı olarak tertiplenmiştir. 

Mütaakıp bentlerde de yeni görevler sayıl
mış bulunmaktadır. 

Madde 13 : Malî yıl Nisandan Hazirana alın
mıştır ve madde işlerin çoğalması noktasından 
malî yılın Hazirana alınarak tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 14 : Genel kurulun görevlerini gös
teren yürürlükteki maddenin bu kurula verdiği 
yetkilerden bâzıları daha acele yollardan çabu
cak yapılması için 11 nci madde ile yönetim ku
ruluna verilmiş ve bu suretle 14 ncü madde iki 
fıkra halinde ve görevleri gösterilerek kabul 
edilmiştir. 

Madde 16 : Kurumun hesap işleri Haziran 
ayma alınmış olması itibariyle yürürlükteki 
maddede denetçüerin Mart içinde vermeleri lâ-

zımgelen raporlarını Mayıs ayı içinde vermeleri 
kabul ve madde bu tadil ile kabul edilmiştir. 

Madde 17 : 'Komisyonumuz; Devlet kurum
larının gerek katma bütçe ile idare edilenleri ve 
gerek Devlet teşekkülleri mahiyetinde iktisadi ve 
malî olanları ve Devlet idarelerindeki yüksek va
zife ve mesuliyetler deruhde etmek suretiyle ağır 
hizmetler alan zatlar hakkındaki mevzuatı ince
ledi. 

Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, katma büt
çeli genel müdürlükleri, banka ve mümasili ikti
sadi Devlet Teşekkülleri, özel kanunlarla kurulan 
bankalar genel müdürleri, sermayesi iki milyon 
liradan fazla olan Millî bankalar müdürleri ve 
Devletin yüksek makamlarında görevli şahsiyet
leri temsil ödenekleri almakta bulunduklarını 
gördü. 

Bundan başka 3659 sayılı Kanunun 4621 sa
yılı Kanun ile değiştirilen 13 ncü maddesinin E 
bendi gereğince Maden Arama ve işletmeleri, 
sınai zirai, malî, ve ticari işletmelerle bunlary 
mümasil olan müesseselerde prim verilmekte bu
lunduğunu göz önüne aldı. 

Bakanlık temsilcisi ile Sigorta Genel Müdür 
ve temsilcilerinden soruldukta : Müessesele
rinin bu kanunlardan faydalanmadığını ve ancak 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince 
emeklilik hakkından faydalandıklarını bildirdi
ler. 

Komisyonumuz mevcut ihtiyarlık, hastalık, 
iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık ka-
nunlariyle altı ay sonra 50 milyon liralık gelirli 
bir bütçe ile karşı karşıya kalacak ve yurdun dört 
bucağında şehir, kasaba ve köyde, iş yerlerinde, 
sigortalı işçileri adım adım takip verimlerini tes-
bit, tahsil ve tediye ve her birisinin hastalık, 
analık, kaza, ihtiyarlık durumlarını ele alarak 
ödenekleri tahakkuk ettirerek vermek, yardımlar 
yapmak, yeni kanunlar ile vazifelendirdiğimiz 
sağlık müesseselerini kurmak ve bâzı iş yerle
rindeki tesisleri satmalmak gibi sosyal alanda 
ve Devlet bünyesinde yepyeni muazzam bir dâ
vayı tahakkuk ettirmek yollarında misyonerler 
gibi çalışmak durumunda bulunan teşkilât men
suplarının temsil ödeneği ve prim ve teşvik 
ödeneğinden faydalanaınamaları bu azametli 
teşkilât ve müessesenin iyi eleman bulamamasına 
ve iyi elemanlarının da her yerde temsil ödeneği 
ve prim verilmekte olan diğer kurumlara ve bu 
meyanda hususi sigoortalara gitmelerine mey 
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dan verecek ve bu yeni memleketşümul mües
sese doğmadan cılızlamaya ve belki de ölmeye 
mahkûm duruma düşeceğinden ve nihayet bu 
tasarıda kabul edilen gayrimenkul mal edinme 
ve idare hâklariyle millî bankalara para yatırma 
ve Devlet tahvilleri satınalma salâhiyetleri ve 
İhtiyarlık, Sigorta Kanununda* ipotek mukabili 
ikrazatta bulunmak gibi malî teşebbüslere yetki 
verilmesi bu kurumun mensuplarına da umumi 
hükümlerde gösterildiği gibi ödenek ve prim veril
mesi çok yerinde ve isabetli görülerek Hükümetin 
ve kurulun da muvafakat ve teklifi ile 17 nci mad
de «ele alınarak yüksek tetkika arzedilmek üzere 
prim ve temsil ödeneği hükümlerini ihtiva etmek 
üzere yeniden ve tadilen kaleme alınarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 20 : Yedek akçalaırm yazılması lâ-
zımgelen mahalleri kapsıyan yürürlükteki mad
deye (Gayrimenkullere yatırmak) fıkrası ilâve
siyle madde kabul edilmiştir. Esasen ihti
yarlık Sigortası Kanununda (Madde - 31) bu 
hüküm mevcut olduğu gibi bu tasarının 11 nci 
madesinde de nazara alınmış bulunduğundan 
umumi hükümler meyaıuna alınmasında fayda 

mülâhaza edilmiştir. 
Madde 2 : iş kazaları, İhtiyarlık, Hastalık 

kanunlarının sigorta hükümlerinin raporları
nım resmî mahiyet arzı kabul edilmiş olması iti
bariyle Teşkilât Kanununa da bu hüküm kon
muştur. 

Tadilen gelen Hükümet tasarısı yukarda 
açıklandığı veçhile kabul edilmiş olduğundan 
Büyük Meclise takdimiyle isabetli karar ve ka
nunun alınmasına Yüksek müsadelerinizi saygı 
ile arz ve takdim eyleriz. 

Çalışma Ko. Ba 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Burdur 

Dr. M. Ş. Korkut 
Yozgad 

K. Erbek 

şkanı Sözcü 
Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
Dr. N. FakaçelU 

Zonguldak 
/. Ergemer 

Kâtip 
istanbul 

A. R. Arı 
Kars 

Dr. E. Oktay 
Zonguldak 

S. Koçer 

Not: 
Yönetim kurulu başkanının tâyin ile de
ğil seçilerek olmasını daha uygun bulmak

tayız. 
A. R. Art S. Koçer 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 

maddeler ekliyen Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 1, 3, 5, 8, 
10, 11, 13, 14, 16 ve 20 nci maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Iş hayatında türlü hallere karşı 
ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak 
ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere işçi 
Sigortalan Kurumu vücuda getirilmiştir. 

Kurum bu kanun ve özel hukuk hükümlerine 
tâbidir. Malî ve idari bakımdan muhtardır ve 
tüzel kişilikte sosyal ve malî bir Devlet Kuru
mudur. 

Madde 3. — Genel müdürlük kuruluşu ge
nel müdürle iki yardımcısından ve merkez ku
ruluşu ile şube, Acentalık ve sağlık müesseselerin
den terekküp eder. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRlŞl 

4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 

maddeler ekliyen Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 3, 5, 8, 
10, 11, 13, 14, 16, 17 ve 20 nci maddeleri aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Genel müdürlük kuruluşu ge
nel müdürle iki yardımcısından ve merkez ku
ruluşu ile şube, acentalık ve sağlık müessesele
rinden terekküp eder. 
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Madde 5. — Genel müdür, Kurumun bütün 
işlerini yönetim kurulunun gözetimi altında ilgili 
kanunlar hükümlerine göre yürütür ve mahkeme
lerle adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve 
tüzel kişilere karşı kurumu temsil eder. 

Genel müdür yardımcıları merkez ve bölgeler
de, şube veya acentalık müdürleri kendilerine ve
rilecek yetki nispetinde genel müdürlüğün kanuni 
mümessili olup mahkemelerle adalet ve idare ma
kamlarına karşı kurumu doğrudan doğruya tem
sil edebilirler. 

Madde 8. — Kurumun yetkili memurları ta
rafından îşçi Sigortaları ile ilgili işlerin yürütül
mesinde îş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Kurumun memurları her hangi bir iş yerinin 
İş Kanununa tâbi tutulması gerektiğini yahut iş 
yerlerinde, îş Kanununun işçilerin sağlığını ko
ruma ve iş emniyetine taallûk eden hükümlerine 
aykırı halleri görülürse o i§ yerinin durumu usu
lünce inceliyerek tesbit etmiye ve ilgili mercilere 
bildirmiye yetkilidirler. 

Madde 10. — Yönetim kurulu, tabiî üye olan 
genel müdürle birlikte bir Başkan ve sekiz üye
den teşekkül eder. Başkan ile iki üye Çalışma Ba
kanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının teklifi 
ile Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. îşçi ve iş 
verenler tarafından kendi aralarından seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek başkan ve üyeler
den birinin iş hekimliği, diğerlerinden her biri
nin sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi ko
nularından bilinde yetkili kimseler olmaları 
şarttır. Başkan ve üyelerin görev süreleri üç 
yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri tekrar 
seçilebilir. Başkanın bulunmadığı hallerde ge
çici başkan üyeler arasından seçilir. 

Yönetim kurulu en az 6 kişi ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çokluğu ile karar ve
rir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
taraf tercih olunur. 

Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda yar
dımcılarından birisi kurul toplantılarına iştirak 
eder. 

Yönetim kurulu tarafından verilen herhan
gi bir karar başkanın iş'arı veya Çalışma Bakan
lığının herhangi bir suretle ıttılaı üzerine ka-

Ça. K. 

Madde 5. —> Genel müdür, kurumun bütün 
işlerini yönetim kurulunun gözetimi altında il
gili kanunlar hükümlerine göre yürütür ve 
mahkemelerle adalet ve idare makamlarına ve 
gerçek ve tüzel 'kişilere karşı kurumu temsil 
eder . 

Genel müdür yardımcıları merkez ve bölge
lerde, şube veya acentalık müdürleri kendileri
ne verilecek yetki nispetinde genel müdürlüğün 
kanuni mümessili olup mahkemelerle adalet ve 
idare makamlarına karşı kurumu doğrudan doğ
ruya temsil edebilirler. 

Madde 8. — Kurumun yetkili memurları ta
rafından îşçi Sigortaları ile ilgili işlerin yürü
tülmesinde îş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kurumun memurları her hangi bir iş yeri
nin îş Kanununa tâbi tutulması gerektiğini ya
hut iş yerlerinde, îş Kanununun işçilerin sağlı
ğını koruma ve iş emniyetine taallûk eden hü
kümlerine aykırı halleri görürlerse o iş yerinin 
durumunu usulünce inceliyerek tesbit etmeye 
ve ilgili mercilere bildirmeye yetkilidirler. 

Madde 10. — Yönetim kurulu bir başkan-
ve tabiî üye olan genel müdürle birlikte sekiz 
üyeden teşekkül eder. Başkan ile iki üye Çalış
ma Bakanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 
îşçi ve iş verenleri temsil edecek ikişer üye ge
nel kurula gelmiş olan işçiler ve iş verenler ta
rafından kendi aralarından seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek Başkan ve üye
lerden birinin iş hekimliği, diğerlerinden her bi
rinin sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi 
konularından birinde yetkili kimseler olmaları 
şarttır. Başkan ve üyelerin görev süreleri üç 
yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri tek
rar seçilebilir. Başkanın bulunmadığı hallerde 
geçici başkan üyeler arasından seçilir. 

Yönetim kurulu en az 6 kişi ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çokluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf tercih olunur. 

Genel müdürün bulunmadığı zamanlarda 
yardımcılarından birisi kurul toplantılarına iş
tirak eder. 

Yönetim kurulu en az haftada bir toplanır, 
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tıuna aykırı görülürse Bakanlığın bu konudaki 
kesin kararı kuruma tebliğ edilinceye kadar yö
netim kurulu kararının uygulanması geri bıra
kılır. 

Yönetim kurulu en az haftada bir toplanır, 
bir ayda mazeretsiz olarak iki defadan fazla top
lantılara, katılmıyan üyelerin ücretlerinden baş
kanın karariyle kesinti yapılır. 

Madde 11 — Yönetim kurulunun başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır : 

A) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırlana
cak yıllık yönetim giderleri bütçesiyle memur ve 
hizmetliler kadrolarını inceleyip tesbit ederek 
Çalışma Bakanlığının tasvibine sunmak; 

B) Genel Müdürlüğün teklifi ile yönetim 
giderleri bütçesinin bölümleri içinde uygun gör
düğü aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki 
ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun 
gördüklerini Çalışma Bakanlığının tasvibine 
sunmak; 

C) Kurumun Genel. Müdürlükçe hazırlanan 
bilançosunu ve yapılan işler raporunu inceleyip 
mütaîâasiyle birlikte Genel Kurula verilmek üze
re Çalışma Bakanlığına sunmak; 

Ç; Memleketin gerekli yerlerinde işçi sigor
taları kurumu şube veya aeentalıklarmm ya
hut sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin ku-
ralmasına yahut kaldırılmasına karar '.'ermek; 

D) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri, inceleyerek Çalışma Bakanlı
ğının tasvibine sunmak; 

E) Kurum veya şubeleri veya acentalıkları 
yahut sağlık müesseseleri adına imza yetkisinin 
kimlere verileceğini tâyin etmek; 

F) îşçi Sigortaları Kurumu adına gayrimen
kul mal. edinilmesi ve bu malların idare edil
mesi hakkında kararlar vermek: 

G) Kuruma (10 000) liradan çok mesuliyet 
yükliyerek bağıtları incelenip onamak; 

H) Kurum için fayda görülen hallerde, dâ-
va, ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya 
feragat etmek ve bunlara ait mebaliğin terkini 
hususunda karar vermek ve kurumun leh ve 
aleyhindeki dâva ve takipleri sulh ve takim 
voliyle halletmek; 

t) Kurumun memur ve hizmetlilerinden 
olağanüstü mesaileri görülenlere her yıl için 

7 — 
Ça. K. 

bir ayda mazeretsiz olarak iki defadan fazla 
toplantılara katılmıyan üyelerin ücretlerinden 
yönetim kurulu karariyle kesinti yapılır. 

Madde 11. — Yönetim kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır: 

A) Kurumun genel müdürlükçe hazırlana
cak yıllık yönetim giderleri bütçesiyle memur 
ve hizmetliler kadrolarmı inceleyip tesbit ederek 

k Çalışma Bakanlığının tasvibine sunmak; 
B) Genel Müdürlüğün teklifi ile yönetim 

giderleri bütçesinin bölümleri içinde uygun gör-
. düğü aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki 

ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun 
gördüklerini Çalışma Bakanlığının tasvibine 
sunmak; 

C) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırla
nan bilançosunu ve yapılan işler raporunu ince
leyip mütaîâasiyle birlikte genel kurula veril
mek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak; 

Ç) Memleketin gerekli yerlerinde îşçi Si
gortaları Kurumu şube veya aeentalıklarmm 
yahut sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin 
kurulmasına yahut kaldırılmasına karar ver
mek; 

D) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri, inceliyerek Çalışma Bakanlı
ğının tasvibine sunmak; 

E) Kurum veya şubeleri veya acentalıkları 
yahut sağlık müesseseleri adına imza yetkisinin 
kimlere verileceğini tâyin etmek; 

F) îşçi Sigortaları Kurumu adına gayri
menkul mal edinilmesi ve bu malların idare edil
mesi hakkında kararlar vermek; 

G) Kurumca (10 000) liradan fazla yapı
lacak akitleri inceleyip onamak; 

H) Kurum için fayda görülen hallerde, dâ
va ve icra kovuşturmalarından sarfı nazar ve
ya feragat etmek ve bunlara ait mebaliğin ter
kini hususunda karar vermek ve kurumun leh 
ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh ve tahkim 
yolu ile halletmek; 

î ) Kurumun memui' ve hizmetlilerinden 
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iki aylık ücretleri tutarını geçmemek ve kuru
mun yönetim giderlerinden ödenmek üzere ikra
miye verilmesi hakkında Genel Müdürlükçe 
yapılan teklifi inceleyip karar vermek; 

J ) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerini inceleyip tasdik et
mek. 

Madde 13. — Genel kurul, her yıl en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Çalışma Bakanının 
çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli 
görürse kurulu olağanüstü toplantılara da çağı
rabilir. Toplantı için yeter sayı, tam üye sayı
sının salt çokluğudur. 

Madde 14. — Genel kurulun görevleri şun
lardır : 

A) Kurumun bilanço ve yapılan işler rapo
ru ile denetçiler tarafından işlemlerin ve hesap
ların denetlenmesi sonuçlarını gösteren raporlar 
üzerine karar vermek, (Bilançonun ve yapılan 
işler raporunun genel kurulca onanmasiyle il
gililer ibra edilmiş olurlar.) 

B) İşçi sigortaları konularında kendiliğin
den düşünce ve dileklerini bildirmek veya Çalış
ma Bakanlığının istemi üzerine istişari mahiyet
te kararlar vermek. 

MADDE 16. — Denetçiler, İşçi Sigortaları 
Kurumunca yürütülmüş olan işler ve hesaplar 
üzerinde her ay yapacakları denetlemelerin so
nuçlarını gösterir raporların ondan sonraki 
ayın 15 ine kadar ve bu aylık raporlardan baş
kaca bir yıllık denetlemelerin sonuçları genel 
kurula bildirmek üzere hazırlıyacakları genel 
raporlarını da her yıl Mayıs ayı içinde Çalış
ma Bakanlığına sunarlar. 

8~ 
Ça. E . 

olağanüstü mesaileri görülenlere her yıl için iki 
aylık ücrtleri tutarını geçmemek ve kurumun 
yönetim giderlerinden ödenmek üzere ikramiye 
verilmesi hakkında Genel Müdürlükçe yapılan 
teklifi inceleyip karar vermek; 

J ) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerini inceleyip tasdik etmek; 

Madde 13. — Genel Kurul, her yıl en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Çalışma Bakanının 
çağırışı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli 
görürse Kurulu olağanüstü toplantılara da çağı
rabilir Toplantı için yeter sayı, tam üye sayısı
nın salt çokluğudur. 

Madde 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

A) Kurmnun bilanço ve yapılan işler rapo~ 
ru ile denetçiler tarafından işlemlerin ve hesap
ların denetlenmesi sonuçlarını gösteren raporlar 
üzerine karar vermek, (Bilançonun veya yapılan 
işler raporunun Genel Kurulca onanmasiyle ilgi
liler ibra edilmiş olurlar.); 

B) işçi Sigortaları konularında kendiliğin
den düşünce ve dileklerini bildirmek veya Çalış
ma Bakanlığının istemi üzerine istişari mahiyet
te kararlar vermek. 

Madde 16. — Denetçiler, İşçi Sigortaları Ku
rumunca yürütülmüş olan işler ve hesaplar üze
rinde her ay yapacakları denetlemelerin sonuçla
rını gösterir raporların ondan sonraki ayın 15 ine 
kadar ve bu aylık raporlardan başkaca bir 
yıllık denetlemelerin sonuçlarını Genel Kurula 
bildirmek üzere hazırlıyacakları genel raporla
rını da her yıl Mayıs ayı içinde Çalışma Bakanlı
ğına sunarlar. 

Madde 17. - Kurum memurları île yöne
tim kurulu başkan ve üyelerinin aylıkları hak
kında 3659 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 
Genel Müdüre, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nunu gereğince temsil ödeneği verilir. Kurumun 
memurların 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin «E» bendi 
ile tanınan «Prim» haklarından faydalanır. Yö
netim kurulu üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tâbi daire ve müesseselerde çalışan me
murlara üzerlerinde 3460 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin son fıkrasında yazılı ek görevlerden 
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Madde 20. — îşçi Sigortaları kurumu her 
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları aşa
ğıda yazılı şekillerde işletebilir: 

A) Millî bankalara yatırmak, 
B) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 

tahvillere yatırmak, 
C) Gayrimenkullere yatırmak, 

MADDE 2. — îşçi Sigortaları Kurumunun 
hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili 
Sigorta kanunlarının tatbiki dolay isiyle sigorta
lılara verilen raporlar resmî rapor mahiyetinde
dir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
S. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi 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 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ça. &. 

biri bulunmamak şartiyle ayda 190 lirayı geçme
mek üzere bir ücret verilebilir. 

Madde 20. — îşçi Sigortaları Kurumu her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçaları aşağıda 
yazılı şekillerde işletebilir: 

A) Millî Bankalara yatırmak, 
B) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere yatırmak, 
C) Gayrimenkullere yatırmak, 

MADDE 2. — îşçi Sigortaları Kurumunun 
hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili 
Sigorta kanunlarının tatbiki dolayısiyle sigorta
lılara verilen raporlar resmî rapor mahiyetinde
dir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

-«•»-
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S. Sayısı: 205 
* 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna.bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1 /700) 

T. a 
Başbakanlık 10 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Say% ; 71 * 1546 

Büyük Millet M««lifî Yüksek Başkanlığına 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında îçifleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
9 . II . 1950 tarihinde Yüksek Mecliie sunulmanı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve üi-
Şİkleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla «rzederim. 

Başbakan 
Ş, Günaltay 

Her göreve tahsis edilen kadrolara tâyin edilecek memurların ayni görev ve kadroda çalıştırıl
ması mecburiyeti karşısında memurların durumu ve çalıştırıldıkları görevlerin hususiyeti bakımın
dan ve çok müşküllerle karşüaş?İmasından dolayı 1943 yılında içişleri Bakanlığına mensup memur
ların ifası bakanlığa ait bir iş için orada Bakanlık teşkilâtı ve münhal görev bulunup bulunmama-
siyle kayıtlı olmaksızın kendi kadrolariyle dilediği yerde kullanmaya yetki veren 4488 sayılı Ka
nun yürürlüğe girmişti. 

Diğer bakanlıkların da buna muvazi olarak yetki aldıkları kanunlar da bulunduğu halde bu 
işlerle bakanlıklara daha fazla kolaylık sağlıyacak şekilde düzenlenen 5439 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi de 1949 yılı içinde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak memurların yine memuriyet kadrolarına bağlı olmaları bakımından tatbikatta birçok 
müşküllerle karşılaşılmaktadır. Meselâ sağlık bakımından veya idari her hangi bir vaziyetten dolayı 
kaymakamlık gibi aktif vazifede çalıştırılmalarına veya çalıştırılmalarına imkân kalmıyan bir kay
makamın hukuk işleri müdürlüğüne, hukuk işleri müdürlerinin de kaymakamlıkta kendi kadrola
riyle çalıştırılmaları suretiyle karşılıklı olarak görevlerinin ifası yoluna gidilmek zaruretinde ka
lınmakta ve bu iş kadro değişimi bakımından birçok müşkülâta sebebiyet vermekle beraber memur
ların kendi asli görevlerinden başka bir yerde istihdamlarından dolayı görevlendirildikleri vazife
lerde muvakkaten çalıştırıldıkları zehabı uyanmasından kendilerinden iyi randıman almak mümkün 
olamamaktadır. 

Bu itibarla kaymakamlar ve hukuk işleri müdürlerinin intisap, tahsil ve tâyin şartları ve maaş 
istihkakları hakkındaki hükümler mahfuz kalmak üzere bir gurup kadro içine alınarak kendi maaş, 
derece, ve kadrolariyle bir memuriyetten diğerine nakil ve tâyin olunabilmelerini sağlıyacak bu ka
nun tasarısı hazırlanarak sunulmuştur. 



içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/700 
Karar No. 29 

18 . II . 195.0 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 9 . II . 1950 tarihli karariyle Yüksek 
Meclise sunulan tasarı İçişleri Bakanının hu
zuru ile Komisyonumuzda incelendi. 

Tasarının tümü üzerine ağılan müzakerede 
teklifin esası il hukuk işleri müdürlerinin kad
ro ve barem derecelerine kaymakamlarla paralel 
bir seyyaliyet vermekten ve 4488 sayılı Kanu
nun Bakana verdiği yetkiye dayanarak geçici 
şekilde bir sureti tesviyeye bağlanan ihtiyacı 
devamlı, temelli ve intibaklı olarak idare ede
bilmekten ibaret olup Hükümet gerekçesinde 
gösterilen sebepler bu noktadan varit görülerek 
maddelere geçilmesine oy birliğiyle karar veril
di. 

Birinci madde ek cetveliyle birlikte aynen 

kabul olundu. 
Geçici madde ile ikinci ve üçüncü maddeler 

aynen oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere evrakı ile birlikte Yüksek Başkan
lığa arzolunur. 
İçişleri Ko. Baş. V. Sözcü 

Çoruh Kars 
A. T üzün A. Eyidoğan 

Antalya Bolu Bursa 
R. Kaplan 1. Yalçın C. öz 

İmzada bulunmadı 
Denizli Giresun 

Dr. B. Uz T. Ekmen 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Sivas 

N. Ergin 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Gümüşane 
Ş. Sökmensüer 

Konya 
Ş. Brgun 

İmzada bulunmadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/700 
Karar No. 75 

Yüksek Başkanlığa 

$4 . II . 1950 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
10 . I I . 1950 tarihli ve 71/1546 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
İçişleri Komisyonu raporiyle Komisyonumuza 
verilmekle İçişleri Bakanı Emin Erişirgil ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü: 

Tasarının; İçişleri Bakanlığının kaymakam
lık kadrolariyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

na bağlı kadro cetvelinde yazılı hukuk işleri 
müdürlükleri kadrolarının birleştirilmesi mak-
sadiyle hazırlanmış olduğu yapılan incelemeler
den anlaşılmıştır. 

Gerçi Bakanlık, kendi Teşkilât Kanunu .ve 
Memurin Kanununda son yapılan değişiklikle 
memurları lüzum gördüğü yerde kullanmak yet
kisine sahip ise de bu yetkinin muvakkat ma
hiyetteki hususlarda tatbiki mümkün olup çe
şitli idari ioaplarla yapılmakta olan nakillerin 
bu muvakkat hükme dayanması muvafık olamı-
yacağı gibi jrâzı güçlüklere de sebep olduğu an
laşılmıştır. 
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Bu birleşmede mevcut kaymakam ve hukuk 

işleri müdürlükleri kadrolarında gerek miktar 
ve gerek ödenek bakımından bir değişiklik 
olamıyacağı izah edilmiş ve komisyonumuzca 
da tasarı teklif gibi ayniyle kabul -edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 
/. H. Tigrtl M. Akalın C. Gölet 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Erzincan 
N. Pekcan 

Diyarbakır Edim* 
C. Ekin M. Nf. Gündüzalp 

İsparta 
Kemal Turan 

Kırklareli 
Korgl. K. Doğan 

Malatya 
U. 8. Eti 

Niğd* 
R. Gürsoy 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Urfa 
E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TBKLtFÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ek ve ta
dillerinin İçişleri Bakanlığı kısmından Kayma
kam ve Hukuk İşleri Müdürü kadroları kaldı
rılmış ve yerine bağlı «cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

Bu kadrolardan il adedinden fazla hukuk iş
leri müdürü kadrosu tahsis edilemez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kaymakam ve hukuk işleri mü
dürü kadrolarında görevli bulunanların yeni
den tâyinlerine lüzum olmayıp aylıklarının ve
rilmesine devam olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı ve 
Dış B. Vekili 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakana 
E. Erisirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sir&r 

İşletmeler Bakam 
Mümr Birsel 

D. 
Eklenecek cetvel 

Görevin çeşidi 

7 i- müdürü 

Sayı Aylık 

Kaymakam ve hukuk işleri 
64 
69 
79 

182 
103 

80 
70 
60 
50 
40 

• « « » . 
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S. Sayısı: 206 
Devlet Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 1945-1946 yılı 
hesap dönemini teşkil eden 15 aylık genel bilançosu ve ilişikleri 
cetvellerin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3 /484) 

T. C. 
Sayıştay 15 Şubat 1950 

Sayı: ü. 308018 
H. 366 * 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katına 

Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fabrikalarının, 4914 sayılı Kanun hükmüne göre Orman Genel 
Müdürlüğünce düzenlenip Sayıştaya gönderilen genel bilançolarının, bu müesseselerin mevzuatına, 
hususiyetlerine ve ticari isterlere göre muameleye tâbi tutularak hükme bağlanmış olduğunu ve mü
esseselerin işlemlerinden tazmin ile ilgili görülmiyen kısımları hakkında düzenlenen raporun, bilan
çolar ve ilişikleri cetvellerle birlikte sunulduğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Devlet ormanlarının Devlet tarafından işletileceğini âmir olan 8. II . 1937 tarih ve 3116 numa
ralı Orman Kanununun 31 nci maddesine ve Orman Genel Müdürlüğünün 1937 Malî yılı katma 
bütçesine vaz'edilen işletme mütedavil sermayesine müsteniden orman işletmelerinin teşkiline baş
lanmış ve bilâhara Orman Kanununa ek olarak tedvin olunan 13 . VI . 1938 tarih ve 3444 sayılı 
Kanunun (doğrudan doğruya Devlet tarafından işletilecek ormanlarla, millî sermayeli Türk şir
ketleri veya millî bankalarla müştereken işletilecek ormanlar ve Devlet Orman işletmesi müteda
vil sermayesine ait muameleler Muhasebi Umumiye, Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları hüküm
lerine tâbi olmayıp icra Vekilleri Heyetince tanzim olunacak kararnamelere ve hususi ticaret icap
larına göre yapılır. 

Bu işletmelere ait hesap devresi tlkteşrin bidayetinden Eylül sonuna kadar devam eder. Bilan
çolar Ilkteşrin bidayetinden itibaren 4 ay içinle Divanı Muhasebata tevdi olunur. Divanı Muha
sebat, bu bilançoları bu idarenin mevzuatına ve ticari işletmenin icaplarına göre tetkik ve muha
keme eder.) Suretinde yazılı bulunan 7 nci maddesiyle orman işletmeciliğinin muamele ve muha
sebesine ait hüküm tevsi ve tavzih kılınmış olup bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hükme göre Ba
kanlar Kurulunca 2/11139 sayı ve 31 . V . 1939 tarihli kararname ile ısdar olunan ve 2/12260 
sayı ve 6 . XI . 1939 tarih, 2/13387 sayı ve 6 . V . 1940 tarihli kararnamelerle bâzı maddeleri tadil 
edilmek ve bâzı fıkralar eklenmek suretiyle meydana gelen Orman işletme Talimatnamesine tevfi
kan teessüs eden orman işletmelerinin adedi 9 yıl içinde, 
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İş devresi 

1937 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 

İşletme adedi 

1 
7 
15 
15 
16 
20 
72 
101 
121 

Yukarda gösterilen şekilde inkişaf seyrini takip ederek 1 den 121 e baliğ olmuş ve bunların 
1944 - 1945 devresine kadarki hesapları birer, birer tetkik ve muhakeme edilmek suretiyle intaç 
kılınmış bulunmaktadır. 

3444 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin değiştirilmesine dair olan 3 . VI . 1946 tarih ve 4914 sa
yılı Kanunun (Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilecek ormanlarla bu işletmelerin döner 
sermayesine ilişkin işler Genel Muhasebe, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarına bağlı olmayıp Ba
kanlar Kurulunca konacak esaslara ve ticari isterlere göre yürütülür. 

Bu işlemlere ilişkin hesap dönemi takvim yılıdır. 
İşletmelerin merkezce yapılacak genel bilançosu ilo her işletmeye ilişkin bilanço, kesinhesaplar-

la birlikte, yıl sonundan başlıyarak 7 ay içinde Sayıştaya verilir. Sayıştay incelemelerini bu işlet
melerin mevzuatına ve hususiyetlerine ve ticari isterlere göre yapar.) Mealindeki 1 nci ve - işlet
melerin 1945-1946 hesap dönemi 1946 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarını da içine almak sure
tiyle 15 ay olarak kabul edilmiştir. - Suretinde yazılı bulunan geçici maddeleri hükümlerine tevfi
kan; 1945-1946 yılı hesap dönemini teşkil eden 15 aylık devre için her işletme saymanlığından 
gelen hesaplar yukarda da arz olunduğu üzere birer birer tetkik ve muhakeme edilerek gereken 
ilâmlar tanzim kılınmakla beraber dairesince sözü edilen kanun gereğince bu kere tanzim olunup 
Sayıştaya gönderilen umumi bilanço üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Sayıştaym kaza hak 
ve salâhiyeti dışında görülen aşağıdaki hususların Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülmüş
tür. 

1. 4914 sayılı Kanunun metni yukarda gösterilen 1 nei maddesinin 3 ncü fıkrasında (işletme
lerin merkezce yapılacak genel bilançosu . . .) tâbiri kullanılmış olduğu halde birer nüshası ili
şik olarak sunulan bilançoların tetkikmdan da müsteban Duyurulacağı üzere Orman Genel Mü
dürlüğünce biri işletmeler, diğeri kereste fabrikalerı muamelelrini kapsamak üzere iki bilanço tan
zim kılınmış ve dairesinden bu bapta alman izahatta; işletmeler muamelelerinin ticari ve kereste 
fabrikaları işletmelerinin ise sınai muhasebe usulüne göre kurulmuş ve yürütülmekte bulunmuş 
olmasından dolayı halen bunların tevhidi cihetine gidilmesinin müşkül olduğu bildirilmiş ve bu 
itibarla mezkûr bilançoların tanzim edildikleri şekilde ayrı ayrı sunulması zaruri görülmüştür. 

Ancak bundan böyle kanunun mutlak ibaresine, tevfikan işletmeler camiasına dâhil bulu
nan fabrikalar muamelelerinin de emsali müesseselerde olduğu gibi tevhit edilmek suretiyle 
tek bilanço tanziminin sağlanması hususu Genel Müdürlüğe yazılmıştır. 

2. Münferiden tetkik olunup hükme bağlanan işletmeler hesaplarına taallûk eden Sayıştay 
ilâmlarının infaz derecelerini gösteren bir cetvelin tanzim ve 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 55 
nci maddesi hükmüne göre genel bilançoya bağlanması hususu da Genel Müdürlüğe ayrıca bildi
rilmiştir. 

3; Orman bakım masrafını teşkil eden sınırlama, amenajman, ağaçlandırma ve fidanlıklar, has
talıklarla ve böceklerle mücadele, yangınlarla savaş işleri ile Orman Genel Müdürlüğü 1945 Kat
ma Bütçesnde 1 336 000 lira ve 1946 İBütçtsinde 1 580 000 lira ödenek mevcut olduğu halde aynı 
işler için orman işletmelerinin bütçeleriyle ayrıca ödenek kabul edildiği ve 1945 - 1946 dönemin-
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de bu maksatla yapılan harcama miktarının 1 921 603 liraya baliğ olduğu görülmüştür. 

Gerek katma bütçeli idarenin, gerek döner sermayeli işletmelerin gayeleri Devlet ormanlarına 
bakmak ve bunları korumak ve teknik şekilde işletmekten ibaret bulunması hasabiyle yapılan 
işbu harcamalar zaruri görülmekte ise de denetlemeyi kolaylaştırmak bakımından iki taraftan har-

. cama yapılmaması yani bu işlerin bir bütçeye ithali suretiyle tedvirinin sağlanması Tarım Ba
kanlığına yazılmıştır. # 

4. Genel bilançonun aktifindeki borçlular ğrupunun muhtelif partisinde kayıtlı 6 064 176,60 
lira işletmeler alacağından 3 342 296,77 lirasının depo, ambar, sabit kıymet ve muhtelif açıklardan 
neşet ettiği ve bunun için idari ve adlî takibatta bulunulduğu anlaşılmış ise de bu açığın işletme
lere muhassas 7 666 399,35 liradan ibaret sermayesinin % 44 nü teşkil etmekte bulunması itibariyle 
keyfiyetin Yüksek Meclisin ıttıla nazarına arzı uygun görülmüştür. 

5. Genel bilançoya göre işletmelerin bina, tesisat ve demirbaş eşya kıymetinin 22 867 503,03 
lira ve yapılmakta olan sabit kıymetler yekûnunun da 11 853 957,87 liradan ibaret olup bu su
retle sabit kıymetler mecmuunun 34 721 460,90 liraya baliğ olduğu ve bu kıymetlerin tedavül etmesi 
gereken mütedavil sermaye ile amortismanlardan, eşhasa ve Orman Genel Müdürlüğüne ait alacaklı 
hesaplardan ve Devlet ormanlarından elde edilen kârlardan temin edildiği anlaşılmıştır. Filhakika 
bu gibi işletmelerde sabit kıymetlere bir miktar para ayrılmasmdaki zaruret derkâr ise de gerek 
işletme kârlarından ve gerek diğer kaynaklardan bu yolda sarfedilen miktarın mühim bir yekûna 
baliğ olmakta bulunmasından tedavül etmesi gereken ve bilhassa alacaklılar tarafından her an işlet
melerden aranması mümkün olan mebaliğin dondurulmuş bir hale getirilmesi doğru görülmemiştir. 

6. Demirbaşlar meyanmda bölge şefleriyle işletme müdürlerinin ve bunların misafirlerinin is
tifadelerine tahsis olunan eşya ve mevad arasında; yatak, yorgan, battaniye, hurç, karyola, 
cibinliklerle yatak takımları, 6 şar kişilik sofra, 6 şar kişilik çay ve kahve takımları ve bunlara 
müteferri çatal, kaşık, biçak, yemek masası öteberi, peçeteler, ızgara, kepçe, tepsi, rende ve et maki-
naları gibi eşya ile arı kovanları, tavuk kümesleri, çeşitli kümes hayvanlariyle süt veren hayvan
lar olduğu gibi radyo, kristal takımlar, ipek ve kıymetli tül perdeler, atlas divan örtüleri, yorgan
lar, stor perdeler, yataklı şezlonklar, terlikler, pijamalar, bronozlar, elektrik sobalarının, oyun alet
leriyle diş fırçalarının ve buna benzer daha birçok eşyanın da mevcut olduğu görülmüş ve bunların 
İşletme Talimatnamesinin 9 ncu maddesinin (Orman işletme bölge şeflerinin ormanlar dâhilinde 
oturdukları binaların demirbaş eşyası İşletme İdaresi tarafından temin edilir.) Tarzında yazılı bulu
nan 4 ncü fıkrasına müsteniden ve işletme müdürlerinin 22 . I I . 1944 tarih ve onu mütaakıp gün
lerde genel müdürün başkanlığında yaptıkları toplantılarda verilen kararlara göre alındıkları 
anlaşılmıştır. 

İşletme hesaplarının Sayıştayca muhakemesi sırasında sözü edilen eşya ve mevattan zaruri ve 
mübrem ihtiyaçlar hududunu aşan ve lüks mahiyetinde telâkki edilen kısımlar hakkında tazmin hük
mü verilmiştir. 

7. Kızılcahamam Orman İşletmesinin bu iş yılma ait 339 860,78 liralık safi satış muamesi ne
ticesinde 102 451,43 liralık gayrisafi satış kârı sağlandığı, diğer muhtelif gelirle birlikte işletme 
kârının 141 765,34 liradan ve buna mukabil umumi masraf, bakım masrafı, amortisman ve muhtelif 
masraflar yekûnunun 656 025,17 liradan ibaret bulunmasına göre bu iş devresinin 514 259,83 liralık 
zararla neticelenmiş ve 1944 - 1945 devresinde ise sadece 69 193,83 liralık bir kâr elde edilmiş 
olduğu ve şu hale göre işletmeler camiasında iktisadi bir varlık gösteremiyeıı bu işletmenin 
2 220 411, 03 liralık bina ve 606 882, 09 liralık tesisat ve demirbaş edinmesine Genel Müdürlükçe 
muvafakat edilmemesi gerekirken buna müsaade edildiği ve yine 1946 devresi sonundaki görünü
şe göre yılda ortalama olarak yüz bin liralık gayrisafi satış kârı sağlıyacak durum arzeden bu iş
letme yukarda gösterilen ve 300 000 lirası amortisman olan masraflarını karşılamaya kaadir de
ğilken yapılan bina ve tesisler arasında 609 309, 51 lira kıymetle başta gelen büyük orman evine 
ilâveten 40 965, 89 liralık küçük bir orman evi, 35 622, 51 liralık stajyer binası, 57 808, 49 liralık 
amenajman grupu binası, 52 027, 64 liralık kantin ve fırın binası yapılmış ve işletmecilikle alâ
kası olmadığı halde merkez bölgesinde 100 tavuk için 15 681, 60 liralık kümes ve diğer bölgelerde 
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yirmi beşer tavuk için 3 000 - 3 872 lira asarında beş kümes ve 270 180, 91 lirayı tutan hidro 
elektrik ve santrfüj şebekesi, park hudut ihata duvarı, dere tahkimat duvarı gibi tesisleri vücuda 
getirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

8. İşletmeler sabit kıymetleri meyanında amenajman işlerine ait alât ve edevatın da mevcut 
olduğu ve bunların sabit kıymetler hesabına zimmet, genel müdürlük hesabına matlûp kaydedil
diği görülmüş olduğu gibi hiçbir talep olmaksızın genel müdürlükçe mubayaa edilen kitap ve resa-
lelerin işletmelere mal edildiği ve bunların aynı suretle hesaplara intikal ettirildiği bundan baş
ka katma bütçe varidatı meyanında bulunan (Devlet Orman İşletmelerinlen alınacak orman tarife 
karşılığı ile işletmeler umumi masraflarından genel müdürlük, hissesine isabet eden miktar) işlet-
melerce tahsil edilmekte olup senelerden beri teraküm ede, ede bu bilançoda 7 894 833, 30 lirası 
tahsil edilen tarife bedeli ve 6 117 262, 14 lirası genel müdürlükçe işletmeler hesabına ödenen ma
aşlar, 673 621, 73 lirası işletmelerce tahsil edilen orman varidatı olmak üzere ceman 14 685 717, 17 
liraya baliğ olan bu varidat genel müdürlük cari hesabını teşkil eden 15 113 234, 24 lira meya
nında yer almakta olduğu anlaşılmıştır. 

Amenajman işinin genel müdürlüğe ait vazifeler cümlesinden olmasına ve işletmelerin bu iş
lerle bir ilgisi bulunmamasına göre işletmeler hesabında kayıtlı görünen amenajman alât ve ede-
vatiyle lüzumsuz kitapların bir an evvel tasfiye edilmesi ve işletmeler tarafından lüzum gösterilme
den kitap ve risalelerin alınarak işletmelere mal edilmemesi ve işletmelerde teraküm eden genel 
müdürlük varidatının alınarak 4431 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırıl
masının temini lüzumu genel müdürlüğe yazılmış ve işbu varidat hakkında Maliye Bakanlığına 
malûmat verilmiştir. 

9. Bölge şefleri kadrolarının bölge merkezlerine verilmesi lâzımgelirken işletme merkezlerine 
tevzi kılınması yüzünden merkezce veya işletme müdürlüklerince tensip edilen bölgelerde tavzif 
edilmek suretiyle işletme merkezlerinden ayrılan bölg şeflerine geçici görev yolluğu verilmekte 
•olduğu ve bu yollukların yıllık miktarının yarım milyon lirayı mütecaviz bulunluğu anlaşılmış 
ve tasarruf prensiplerine uymıyan ve maliyete müessir olan bu muamelelerin tekerrür etmemesi 
lüzumu genel müdürlüğe yazılmıştır. 

10. İşletmeler memur ve hizmetlilerinin işletmelerce iaşe edileceklerine dair kanuni bir hüküm 
mevcut omadığı halde 1945 - 1946 kadrosunda 875 hademeden başka 734 aşçı bir aşçı ya,mağı ve 
116 bahçıvanın mevcut olduğu görülmüş ve ancakkadrolarm Bakanlıkça tasdik edilmekte bulunması 
hasebiyle bu yüzden muhasiplere sorumluluk tevcihi cihetine gidilememiştir. Dairesinden celbe-
dilen liste üzerinde yapılan tetkikattan ve şifahen verilen izahattan 1947 yılı kadrolarında 8 aş
çı ve 894 hademenin mevcut olduğu ve başkaca bahçivan gösterilmediği ve bu suretle aşçı kad
rosunda tenzilât yapılmış ve bahçıvan kadrosunun da tamamen kaldırılmış olduğu anlaşılmıştır. 

11. Kereste fabrikalarına ait bilançonun tetkikında; bu fabrikaların ilk tesis kıymetleri olup 
işletmelerden devir alman 1 567 920, 48 liralık bina, makine, demirbaş gibi sabit kıymetlerin 

fabrikalarca bir taraftan sabit kıymetler hesabına borç ve sermaye hesabına alacak kayıt olunduğu 
ve başkaca her hangi bir sermaye tahsis edilmeden fabrika kârlarından elde edilen ve Genel Mü
dürlüğe gönderilmesi gereken mebaliğ ile işletmelerin alacaklarından ve sair emanet paralardan fay
dalanmak suretiyle sabit kıymetler miktarının 2 284 709,08 liraya çıkarıldığı ve yapılmakta olan 
işlere bağlanan miktarın da 1 384 865,56 lirayı bulduğu görülmüş ve bu suretle fabrikalara ait 
sabit kıymetlerin de yabancı kaynaklardan temin edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle de fabrikalara ait bilançonun kabulü sırasında nazarı dikkate alınması gereken 
bir noktanın tebarüz ettirilmesi gerekmektedir. Şöyle k i : İşletmelere tahsis edilen sermaye mik
tarı 7 666 399,35 lira olduğuna göre fabrikalara devredilen 1 567 920,48 liralık sabit kıymetlerin 
ya işletmelerce sabit kıymetlere matlup ve sermayeye zimmet kaydedilmek suretiyle sermaye mik
tarının tenzil edilmesi veyahut fabrikalarca sabit kıymetlere zimmet kaydı mukabili işletmeler ca
ri hesabına matlup kaydolunması lâzımgelirken işletmelerce sermaye olduğu gibi bırakılarak bu 
miktarın sabit kıymetler hesabına alacak ve endüstriyel teşebbüsler hesabına borç kaydedil-
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mek ve fabrikalarca da sabit kıymetlere borç ve sermaye hesabına alacak kaydedilmek suretiyle mu-
amele yapılmış ve bu yüzden her iki bilançoda mevcut sermaye miktarı; muhassas sermayeden 
1 567 920,48 lira fazlalık arzetmekte ve bu itibarla bilançonun bu esas dairesinde tashihinden sonra 
kabulü lâzımgelmekte bulunmuştur. 

Sayıştay Genel Kurulu karariyle düzenlenen işbu raporun 4914 sayılı Kanun gereğince Orman 
Genel Müdürlüğünden gönderilen bilançolar merbutu cetvellerle birlikte sunulduğunu arzeylerim. 

Birinci Başkan 
S. Oran 

D. 4. Başkanı 
M. A. Apak 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Aktulga 

D. I. Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
D. Dengel 

Üye V. 
E. Payver 

D. 2. Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
/. Erenli 

Üye 
R. ögel 

Üye 
F. Işık 

D. 3. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
K. Arıçay 

Üye 
F. Beşkardeş 

Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/484 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

33 .11 . 1950 

Devlet Orman işletmeleriyle kereste fabri
kalarının, 4914 sayılı Kanun hükmüne göre Or
man Genel Müdürlüğünce düzenlenip Sayıştaya 
gönderilen genel bilançoların, bu müesseselerin 
mevzuatına, hususiyetlerine ve ticari icaplara 
göre muameleye tâbi tutularak hükme bağlan
mış olan bilançolar ve ilişikleri Sayıştay Baş
kanı ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri 
huzuriyle incelenmiş ve varılan neticeler aşağı
da arzedilmiştir. 

1. Orman işletmelerine ait bilanço ile fab
rikasyon işlerine taallûk eden bilançoların bir
leştirilerek raporun tanzimi sıralarında Sayış
taya ibraz edildiği anlaşılmıştır. 

2. Münferiden* tetkik olunup hükme bağla
nan Sayıştay ilâmlarının infaz derecelerini gös
terir cetvelin bilanço ile birleştirilmek üzere 
sonradan elden Sayıştaya verildiği anlaşılmış
tır. 

3. Orman bakım masrafını teşkil eden sı

nırlama, amenajman ağaçlandırma ve fidanlık
lar, hastalıklarla ve böceklerle mücadele, yan
gınlarla savaş işleri için Orman Genel Müdür
lüğü katma bütçesine ödenek konulduğu halde 
aynı işler için orman işletmelerinden de sarfi
yat yapıldığı görülmüştür. Amenajman tahdit 
sınırlama işleri talimatına göre bunun için işlet
melerden de tediyat yapılması mümkün bulun
muş iken bu masarflarm maliyet unsurlarından 
kurtarılması ve kereste maliyetinin ucuza mal-
edilmesi ve hizmetin bir âmme karakteri taşı
ması düşünülerek 1950 yılından itibaren bu 
hizmetlere ait ödeneğin mülhak bütçe tahsisa
tından karşılanması muvafık görülmüş ancak 
işletmeler bünyesindeki fidanlık teşcir ağaçlan
dırma işleri için işletme bütçesine ödenek konu
larak ihtiyacm karşılanması yolunda ileri sü
rülen mütalâa uygun bulunmuştur. 

4. İşletmeler alacağında mühim miktarda 
görülen mebaliğin, memur ve işçilere verilen 
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avanstan, eksiltmeye iştirak için yatırılan temi
nat akçasından, tadatta hesaben noksan görünen
lerden, mütevellit bulunduğu 1937 yılından beri 
teraküm eden bu paraların 1950 yılından itiba
ren esaslı bir şekilde tasfiyesi cihetine gidilmekte 
olduğu ve tadatta noksan görülenler için teftiş 
kadrosunun mühim bir kısmının bu işe memur 
edildiği ve ekserisinin hesap hatalarından ve 
farklarından ileri gelen bu alacakların kısa za
manda hesapların tashihi suretiyle arkasının 
alınacağı, bilançoda görülen mühim miktardaki 
alacakların tasfiyesinin temin olunacağı ve her
hangi bir yolsuz muameleye raslandığmda bun
lar hakkında da kanuni takibata derhal teves
sül edileceği bildirilmiş ve bunların bir an ev
vel esaslı şekilde tetkiki ile tasfiyesinin temin 
olunması lüzumlu görülmüştür. 

5. îlk kuruluşta sermayeden sabit kıymet
lere mühim miktarda tahsisat ayrılmasının tek
nik icap ve zaruretlere uygun bulunduğu bun
dan sonra işletme merkezleri için katı zaruret 
olmadıkça bina yapılmamakta oolduğu bugün 
için bakım yol ve telefon tesisi gibi işlere tahsis 
yapılmakta bulunduğu 1947 - 1948 yıllarında bu 
işin daha normal bir hal aldığı ifade edilmiş iş
letme sermayelerinin borçlarım ödemeye kifayet 
ettiği görülerek bundan sonra sermayenin Or
man işletme tekniğine daha muvafık şekilde 
tahsis edilmek suretiyle sabit kıymetlere lüzum
suz tahsisler yapılmasından tevakki olunması te
menniye şayan bulunmuştur. 

6. işletmelerde yapılan ve mahiyeten lüks 
görülen sarfiyattan bir kısmının Sayıştayca zim
met hükmolunduğu anlaşılmıştır.. Bu zimmetler 
meyanmda arı kovanları, radyo, hurçlar heybe
ler ve yol halıları gibi bir takım mubayaaların 
da mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Arı kuvan-
1 arınım köylülerin bal için ağaç yıkmalarına 
mâni olmak için işletmelerde köylüye gösteril
mek için birkaç işletmede arıcılık işleriyle iş
tigal edildiği orman bölgelerindeki mühendisle
rin durumu nazarji dikkate alınırsa her bakım
dan mahrumiyete katlanan bu memurlar için 
bölge merkezlerinde birer radyo alınmak zarure
tinin aşikâr bulunduğu hurç ve heybelerin mü
hendis ihtiyaçları için mubayaa edildiği yol ha
lılarının her dairece alındığı halde bâzı işletme 
merkezleri için mubayaasında kanunen bir mâni 
bulunmadığı beyan ve mütalâa edilmiş ve tadat 
edilen işbu kısım mubayaanın Sayıştayca zimmet 

hükmedilmiş olması itibariyle halen yapılacak bir 
muamele görülmemiş ise de mubayaalarında 
ileri sürülen mütalâa ve zaruret komisyonumuzca 
yerinde görülmüş olduğundan arı kovanı, radyo 
hurç, heybe ve yol halılarından zimmete alınmış 
olanlar için Hükümetçe usulen terkin isteğinde 
bulunulmasının uygun olacağı neticesine va
rılmış ve her bakımdan tasarruf prensip
lerine riayet edilerek lüzumsuz eşya muba
yaasından kaçınılması ve işletmeler için alına
cak malzemeniıî yeknesaklığını temin için zaruri 
malzeme ve eşyanın nelerden ibaret olacağı hak
kında bir liste hazırlanarak bunların bir tüzüğe 
bağlanması âti için de faydalı görülmüştür. 

7. SÖzü geçen binaların Büyük Millet Mec
lisince -evvelce müzakere mevzuu olduğu ma
lûmdur. işletmelerde yapılan tesislerin o işletme 
sermayesiyle ölçülmesi doğru görülmemiştir. 
Bâzı işletmelerin daima zararla ve birtakım 
işletmelerin de kârla işliyeceğine göre bunların 
bir kül halinde mütalâa edilerek işletme tesis
lerinin bu esasa göre yapılmasındaki zaruret 
tabiî görülmektedir. Ancak gerek sabit kıymet 
ve tesislerin hakiki ihtiyaca göre yapılmasına 
dikkat edilmek suretiyle lüzumsuz inşaattan ka
çınılması temenniye şayan görülmüş ve Orman 
Genel Müdürlüğünce de bu cihetlere bilhassa 
dikkat edilmekte olduğu beyan olunmuştur. 

8. Orman işletmelerinin ilk kuruluşlarında 
Orman Çevirğe Müdürlüklerinden devraldıkla
rı demirbaş eşya alât ve edevatın hesap harici 
kalmaması için bunların ticari usul ve kaidele
re göne hesaba alındığı beyan edilmiş ve bu mü
talâa muvafık görülmüştür. Orman Genel Mü
dürlüğüne olan borçlarının 1950 yılında tama
men ödeneceği: ve bundan sonra da meslekî bil
giye taalûk etmiyen kitap ve saire mubayaası 
cihetine gidilmemekte olduğu ifade edilmiştir. 

9. Orman mühendis muavinlerinin kadro
larının bulundukları bölge merkezlerine veril
mek suretiyle bunların ancak ormana çıktık
ları zaman harcırah almalarının 1950 yılından 
itibaren sağlanması cihetine gidildiği ve bu su
retle tasarrufa riayet edileceği bildirilmiş ve kad
rolarının 1950 yılında tamamen bölge merkezle
rine verilmek suretiyle tasarrufun temini tavsiye 
Ve temenniye şayan bulunmuştur. 

10. Aşçı kadrolarının orman kursu olan yer
lerde bırakılarak diğerlerinin ve bahçivan kad-
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rolarmın tamamen kaldırılmak suretiyle tasar
rufun sağlandığı bildirilmiştir. 

11. Fabrikasyon işlerinin sınai bir muhasebe 
usulüne ve Orman işletmelerinin de ticari bir 
muhasebe sistemine tâbi bulunması itibariyle bun
ların ayrı ayrı bu sistemlere göre takibi zaruri 
görülmüş ancak yıl sonunda her iki bilançonun 
ayrı ayrı verilmekle beraber bir de tevhiden bir 
icmalinin verilmek suretiyle gerek sermaye ve 
gerek diğer hesaplar arasında husule gelen teda
hülün önlenmesi muvafık görülmüştür. 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonunda 
yukarda mevzuubahis Orman İşletmelerinin ve 
kereste fabrikalarının uygun görülen 1945-1946 

MADDE 1. — Devlet Orman işletmeleri ile 
kereste fabrikalarının 4914 sayılı Kanuna göre 
yapılmış olup ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalarına ait 1945 - 1946 takvim yılı bilan
çosu ve kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının onan
ması hakkında hazırlanan Kanun tasarısı Kamu
taya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kastamonu Niğde 
Â. Toközlü F. Ecer 

Kâtip 
Yozgad Bilecik Bolu 

K. Erbek Dr. M. Suner C. özçağlar 
Çankırı Gazianteb Giresun 

A. î. Zeyneloğlu ö. A. Aksoy A. Ulus 
Siird 

8. Çeliktuğ 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLlFl 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabripa-
larmca yapılmış olan harcamalara ait 1945 -
1946 takvim yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesa

bının onanması hakkında Kanun tasarısı 
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Devlet Orrm, îsletmeltrinin 1 Ekim 

A K T t P 

I - Sabit kıymetler 
a) Tesisat 
b) Demirbaşlar 

II - Yapılmakta olan işler 

III - Endüstriyel teşebbüsler 
Kereste fabrikaları : 

IV - Stoklar 
a) Tomruklar 

\ Maden D. 795 039 19J 
b) Direkler ^Tel. D. 264 499 33J 

Müfredat 
Lira K. 

Toplam 
Lira K. 

11 325 047 90 
6 341 668 72 

17 666 716 62 

11 853 957 87 
1 564 202 93 

14 985 791 67 
3 920 821 80 
1 059 538 52 

e) Mamuller 
d) Diğer mallar 
e) Yarı mamuller 

V - Ambarlar 
a) Malzeme 
b) Demirbaş alât ve edevat 
c) Demirbaş eşya 
d) Kırtasiye ve matoua 
e) Nakil vasıtaları 
f) Muhtelif 

VI - Muhtelif kıymetli evrak 

VII - Borçlular 
Harici : 
a) Müşteriler 
b) Avanslar 
c) Depozitolar 
d) Muhtelif 

Dahilî : 
A) İşletmeler câri hesabı 
a) Borçlu işletmeler 
b) Borçlu fabrikalar 

VIII - Paralar 
a) Kasalarda 
b) Bankalarda 

1 

- • - • 

5 478 660 
685 197 

9 200 
6 064 176 

108 214 408 
27 870 687 

* 

53 
85 
06 
60 

51 
01 

. ..... r..rj... 

. • , . - - , . 

1 

4 543 916 
5 458 620 

2 894 

3 018 677 
219 948 
348 391 
581 057 

41 630 
7 935 

12 237 235; 

136 085 095 

130 242 
9 897 343 

60 
34 
41 

51 
29 
11 
69 
89 
68 

0 4 , 

52 
-— 

96 
29 

4 217 641 

4 701 

148 322 330 

10 027 586 

17 

00 

56 

1 

25 

Toplam 208 642 928 07 
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1942 - 31 Arakk 1946 yüı Bilançom 

I - Sermaye 
a) Bütçeden 
b) Hasılattan 

II - İhtiyatlar 
Kanuni ihtiyat akçesi : 
a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

III - Birikmiş amortismanlar 
A) Tesisat 
a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

B) Demirbaşlar 

a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

IV - Alacaklılar 
Harici : 
a) ödenecek istihkaklar 
b) ödenecek vergiler 
c) Nakdi teminat 
d) Muhtelif 

Dahilî : 
A) İşletmeler câri hosabı 
a) Alacaklı işletmeler 
b) Alacaklı fabrikalar 

l 166 575 
439 325 

l 253 745 
1 316 234 

1 065 085 
70 639 

1 699 527 
7 828 667 

108 6İ5 065 
24 225 786 

B) Orman Genel Müdürlüğü 
a) Tahsil edilen tarife bedeli 7 894 833 
b) Maaşlar 
e) Orman varidatı 
d) Muhtelif 

6 117 262 
673 621 
427 517 

68 
24 

98 
49 

09 
66 
61 
81 

80 
52 

30 
14 
73 
07 

V - Devlet Ormanları imar masrafları karşılığı 
a) Bu sene 
b) GtÇfEL MBil** 

Müfredat 
Lira 

5 330 034 
2 336 365, 

572 969 
1 343 630 

1 605 900 

K. 

24 
11 

51 
12 

92 

P A S İ F 
Toplam 
Lira 

7 666 399 

1 916 599 

4 175 881 

2 569 980 47 

158 618 006 

10 663 920 20 

132 840 852 32 

15 113 234 24 

36 266 040 
15 646 723 90 
20 619 317 04 

Toplam 208 642 928 
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Nâzım hesaplar 
Verilen emanet kıymetler 
a) Esham ve tahvilât 
b) Teminat mektupları 

10 

Müfredat 
Lira K. 

261 243 00 
1 140 953 98 

Toplam 
Lira K. 

i 402 196 98 

OENEL TOPLAM 210 045 125 05 

Devlet Omum tgUtmelerimn 1 Skim 1945 -

Z İ M M E T : 

Giderler 
Genel idare masrafları 
Orman bakım masrafları 
Amortismanlar 

Menfi arızi farklar 
(ölçü ve kıymet farkları) 

Muhtelif zararlar 
Vergiler 
ihtiyat akçesi 
Devlet Onnanlan îmar mas. 
karşılığı 

20 430 012 22 
2 420 775 30 
1 920 608 47 

Lira K. 

24 771 395 99 

414 639 09 

148 989 95 
53 305 69 

572 969 51 

15 646 723 90 

Toplam 41 608 024 18 

( a Sayısı : 206.) 
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Nâzıtii hesaplar 
Emanet kıymet verenler : 
a) Esham ve tahvilât 
b) Teminat mektupları 

Müfredat 
Lira K. 

261 243 00 
1 140 953 98 

TEL TOPLAM 

F A S I F 
Toplam 
Lira 

1 402 196 

210 045 125 

&t Aralık 1946 y%U kâr v* mrar famıhı 

M A T L U P : 

Gelirler 
Gayrisâfi müspet satış fakları 
Müspet arızi farklar 

(ölçü ve kıymet farkları) 
Muhtelif kârlar 

Lira K. 

39 812 277 79 
905 280 89 

890 465 54 

Toplam 41 608 024 13 

( & Sayısı: â06) 
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I - Sabit kıymetler 
a) Tesisat 
b) Demirbaşlar 
c) Arsa ve arazi 

11 - Yapılmakta olan işler 
a) Tesisat 
b) Muhtelif 

HI - Stoklar 
a) îşlenmemiş mallar 
b) İşlenmiş mallar 
e) Artık mallar 
d) Diğer mallar 

IV - Malzeme ambarları 
a) înşaat malzemesi 
b) Yardımcı malzeme 
e) Muhtelif 

V - Borçlular 
Harici 
a) Müşteriler 
b) Muhtelif 

Dahilî 
işletme müdürlüğü 

a) Satış bedelleri 
b) Muhtelif 

6 828 
281 070 

85 812 641 
553 815 

92 
11 

40 
70 

Devlet Orman İsletmesi 

Müfredat 
Lira 

2 002 905 
195 060 
86 743 

1 363 920 
20 944 

1 200 792 
4 661 327 

29 599 
5 700 

70 676 
44 622 
48 756 

287 984 

26 366 457 

Kere, 

K. 

19 
31 
58 

70 
86 

45 
14 
30 
00 

64 
07 
54 

03 

10 

tte Fdbrikdkm 

Toplam 
Lira K. 

2 284 709 08 

1 384 865 56 

5 897 418 89 

164 055 25 

26 656 351 13 

Toplam 36 385 399 91 

; ( 8. Sayısı : 306) 
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l.X , 1945 - 31. XII. İ946 yth Büânçosu 

I » Sermaye 
II * ihtiyatlar 

Kanuni ihtiyat akçesi : 
a) Bu sene 
b) Ge^en seneler 

XII - Birikmiş amortismanlar 
A) Tesisat 
a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

192 209 
152 200 

VI - Devlet Ormanlan imar mas. karşılığı 
a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

66 
78 

B) Demirbaşlar 
a) Bu sene 
b) Geçen seneler 

IV - Karşılıklar 
V - Alacaklılar 

Harici 
a) Vergiler 
b) Teminat 
c) İstihkak sahipleri 
d) Muhtelif 

Dahilî 
tşletme müdürlüğü 
a) Mubayaat bedelleri 
b) Müstehdem işçi ücretleri 
c) Müşterek mas. hissesi 
d) Muhtelif 

36 836 
25 278 

440 921 
18 038 
18 918 

454 735 

21 715 979 
2 771 008 

183 709 
5 330 605| 

46 
10 

06 
73 
86 
12 

62 
06 
80 
89 

Mttfrtdat 
Lira K. 

18 272 11 
65 552 93 

344 410 39 

62 114 56 

932 613 77 

F A S Î F 
Toplam 
Lira K. 

1 567 920 48 
83 825 04 

406 524 95 

141 888 25 
30 933 9*7 14 

80 001 303 37 

3 251 334 05 
1 156 277 56 
2 095 046 49 

Toplam 86 880 399 01 

<İ. Sayını ttty 



Devlet Omum İsletmeleri Kereste Fabrikalarım* 1 . X . 1945 - 31 - XII . 1946 yi 
hesabı 

Z İ M M E T 

I - Menfi S«tı§ Fabrikaları 
Kereste 
I I - Satış vergi ve masrafları 
A) Vergi, resim ve harçları 
1. 
2. 
3. 
4. 

Müfredat 
Lira K 

2113 256 U 
Mnuamele Vergisi 2 079 469,94 
Taahhüt Vergisi 31 264,70 
istihlâk Vergsi 313,53 
Damga Resmi 2 208,47 

B) ilân ve propaganda 
C) Tahmil ve tahliye ve nakliye 
masrafları 
D) Muhtelif satış masrafları 

I I I - Muhtelif zararla-r 
A) ölçü noksanları 
B) Müteferrik zararlar 

IV - Kanuni ihtiyat akçesi 
V - D. Ormanları imar Mas. 

Karşılığı 

839 n 

149 768 85 
98 963 83 

83 166 87 
137 170 40 

Toplam 
Lira K. 

40 470 78 

2 362 829 05 

220 337 27 

50 451 19 

1 156 277 56 

I - Müspet satış farkları 
A) Tomruk 
B) Kereste 
C) Diğer mallar 

I I - Muhtelif kârlar 
A) ölçü fazlaları 
B) Müteferrik Kârla* 

Genel Toplam 3 830 365 85 



S. Sayısı: 207 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle Merkez Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ek
lenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis

yonları raporları (1/699) 

T, O, 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71 - 1528 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağîı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkında adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9'. II . 1950 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulmaafı kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve iligikleriyle birlikte bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 
1. 5479 sayılı Kanun gereğince köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle sağlık memurlarının üç 

yıllık stajdan sonra 3656 sayılı Kanuna istinaden tahsil derecelerine uygun olan 20 liralık kadro
lara alınmaları icabetmektedir. Bu Kanun tasarısı önümüzdeki yıllarda aylıklı kadrolara alınacak 
öğretmenlerin sayısı göz önünde buundurularak hazırlanmıştır. Bunun için 10 . VI . 1946 tarihli 
ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (îl Millî Eğitim idareleri) kısmına ilişik (1) 
sayılı cetveldeki kadroların eklenmesi gerekli görülmüştür. Bu itibarla 1950 yılından itibaren ay
lıklı kadrolara geçecek köy enstitüsü mezunu öğretmenlere bu yıl ve ilerde tahsis edilmek üzere 
20 lira aylıklı 22 000 öğrtmen kadrosu konumuştur. 

2. Geçici birinci madde ve ona ait (2) sayılı cetvel henüz üç yıllık staj sürelerini doldurma
mış olanlarla yeniden bu yıl içinde mesleke girecek olan köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin al
makta devam ettikleri 105 lira ücret kadrolariyle bunlardan başöğretmenlik yapanların ek görev 
ücretleri kadrolarını göstermektedir. Bir kısım enstitü mezunu öğretmenler maaşa geçecekleri 
için 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki kad
rolar kaldırılmış ve yerine bu cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

3. Köy enstitüsü mezunu öğretmenlere verilecek maaş farklarını karşılamak maksadiyle 1950 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının ilgili tertipleri 
arasında geçici ikinci madde ile (3) sayılı cetvelde gösterilen 7 380 000 liralık aktarma yapılması 
gerekmektedir. 

4. Birinci maddede gösterilen kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 16 800 kadro ge
çici 3 ncü madde ile 1950 yılı Bütçesinde mevkuf tutulmak üzere Bütçe Kanununun 13 ncü madde
sine bağlı (L) cetvelinin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 
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5. Bugün hizmette bulunan 11700 enstitü mezunu öğretmenden 2 200 ü 115 lira ücret almakta 

veya buna hak kazanmış bulunmaktadır. Bunlar 28 . II . 1950 tarihinde, 3 000 kadar öğretmen de 
bu ders yılı içinde görecekleri teftişe göre 30 . X . 1950 tarihinde aylıklı kadrolara alınacaklardır. 
Kanunun geçici 4 ncü maddesi bu öğretmenlerin 1950 tarihinde kadroya alınmaları şeklini gös
termektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
T. B. M. M. * 

MiUÎ Eğitim Komisyonu 
Esas No. 1/699 
Karar No. 16 

17 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle Merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısını görüşmek üzere 14 . II . 1950 
tarihinde Millî Eğitim Bakam Tahsin Banguoğ-
lu da hazır bulunduğu halde toplanmış ve yapı
lan müzakere neticesinde teklif edilen tasarıyı ay
nen tasvip ve kabul etmiştir. 

Havaleleri veçhile Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü 

Trabzon Maraş 
M. R. Tarakçtoğlu E. Soysal 

Kâtip 
Kars Ankara Balıkesir 

T. Taskıran A, R. Bekman Eminittin Çeliköt 

Çorum 
H. Ugat 

Diyarbakır 
O. Ocak 

îzmir 
E. Çınar 

Konya 
N. H. Onat 

îmzada bulunmadı 

Sivas 
K. Kitapçı 

İmzada bulunmadı 

Trabzon 
Z. Dranaz 

Mardin 
Y. Mardin 

Tekirdağ 
E. Ataç 

imzada bulunmadı 

Urfa 
8. K. Yetkin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Ess No. 1/699 
Karar No. 77 

27 11.1950 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanıp Başbakanlığın 71/1528 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı 

Tahsin Bankuoğlu ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha&ır ol
dukları halde incelenip görüşüldü 

5479 sayılı Kanun gereğince Köy Enstitüsü 
mezunu öğretmenlerle sağlık memurlarının üç 
yıllık stajdan sonra başarı göstermeleri halinde 
3656 sayılı Kanuna istinaden 20 lira aylıklı kad-
ralara alınmaları gerekmektedir. Köy sağlık 
memurlarının aylıklı kadrolara geçirilmeleri 

( S. Sayısı: 207 ) 
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hakkındaki Kanun tasarısı evvelce Komisyonu
muzca kabul edilerek Yüksek Kamutaya su
nulmuştur. Bu tasarı da köy enstitüsü mezunu 
öğretmenlerin aynı şartlarla maaşlı kadrolara 
geçirilmesi maksadiyle hazırlanmış olup 1950 
yılı Milli Eğitim Bütçesinin ücret tertibine 
konulmuş bulunan paranın bir kısmının bu 
esasa göre aylık bölümleriyle diğer ilgili 
bölümlere aktarılmaları ve bu kadrolardan 
aynı yıl içinde mevkuf tutulacakjarın (L) 
işaretli cetvele eklenmesinde tasarının kapsa
dığı hükümler içinde bulunmaktadır. Esas iti
bariyle Komisyonumuzca da uygun görülen Ka
nun tasarısının birinci maddesi ayniyle kabul 
edilmiş, 1950 yılı Bütçesine bağlı (K) işaretli 
cetvelde gerekli düzeltmeler yapıldığından ta
sarının birinci geçici maddesi kaldırılmış ve 
ikinci, üçüncü geçici maddeler cetvel numara
ları değiştirilmek suretiyle birinci ve ikinci ge

çici maddeler olarak ve dördüncü geçici madd* 
1947 yılı ibaresinden sonra terfi sürelerinin ta
mamlanması bakımından Ekim ayı kaydının ilâ
vesiyle geçici üçüncü madde olarak ve yürür
lük maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 

/ . H. Tigrel M. Akalın C. Gölet 
Aydın Diyarbakır Edirne 

Gl. R. Alpman C. Ekin M. N. Gündüzalp 
Erzincan Kırklareli Malatya 

N. Pekcan Korgl. K. Doğan 31. S. Eti 
Niğde Ordu Trabzon 

R. Gür soy H. Yalman A. R. Işıl 
Kırşehir 

Ş. Torgut 

«••» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasna dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad

rolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II Mil
lî Eğitim İdareleri) kısmına ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (K) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki kadrolar kaldırılmış ve 
yerine ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertipleri arasında (7 380 000) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Birinci madde ile ek
lenen kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1950 yılı Bütçe Kanununun 13 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞt 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle 
Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunla değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 

kadrolar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen tertipleri arasında (7 380 000) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Birinci madde ile ek
lenen kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1950 yılı Bütçe Kanununun 13 
ncü maddesine bağlı (L) cetvelinin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen 110 lira ücret 
almakta olan ve buna hak kazanmış bulunan öğ
retmenler derhal ve 1947 yılı Ekim sonuna ka-

( S. Sayısı: 207 ) 
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Hü. 

ncü maddesine bağlı (L) cetvelinin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Halen 110 lira ücret 
almakta olan ve buna hak kazanmış bulunan 
öğretmenleri derhal ve 1947 yılı sonuna kadar 
hizmete girmiş olanlardan 5479 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde belirtilen liyakati gösterilenler 
de 31 Ekim 1950 tarihinde aylıklı kadrolara ge
çirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Bcmguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

E* Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

§. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Dr. K. Baymt 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

"Reşat Ş. Sirer 

B. K. 

dar hizmete girmiş olanlardan 5479 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde belirtilen liyâkati gös
terenler de 31 Ekim 1950 tarihinde aylıklı kad
rolara geçirilirler. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3, -T- Hükümetin üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 207 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Köy öğretmeni 11877 105 

Ek görevler 

Köy Enstitüsü mezunu başöğret
menler 8250 10 

[8] NUMARALI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
İller memurları aylığı 

Hizmetliler ücreti 
Köy öğretmenleri ücreti 

Düşülen 
Lira 

7 380 000 

Eklenen 
Lira 

6 720 000 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
iller memurları çocuk zammı — 500 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin d ve j fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı — 100 000 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
îller — 60 000 

7 380 000 7 380 000 

[4] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

13 İlkokul öğretmeni 16800 20 

( S. Sayısı : 201) 
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Hesap Cetveli 

İlkokul öğretmeni 
L Cetveli 

22 000 
16 800 

5 200 

2 200 X 175 = 385 000 X 12 = 4 620 000 
3 000 X 175 = 525 000 X 4 = 2 100 000 

5 200 6 720 000 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

13 İlkokul öğretmeni 22000 20 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

201 Aylıklar 
2 İller memurları aylığı 6 720 000 

202 Hizmetliler ücreti 
3 Köy öğretmenleri ücreti 7 380 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

2 İller memurları çocuk zammı 500 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 

• gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 100 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

2 İller 60 000 

Toplam 7 380 000 7 380 000 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 İlkokul öğretmeni 16800 20 

{ S, Sayısı : 207 ) 


