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

sunuşları 270 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesine bir fıkra eklenimesi hakkın
daki Kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/141) 270 

2. — İstanbul Milletvekili Ahilya Mos-
hon'un, Türk Ceza Kanununun 158 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/142) 270 

3. — izmir Milletvekilli Mehmet Akde
mir ve 11 arkadaşının, îzmir Vilâyeti 
Turistlik Yollarının İnşası hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair olan Kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında önerge
si (4/143) 270:271 

4. — Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul ve 40 arkadaşının Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinim değiştirilmesi hakkın
daki Kanun teklifinin geri verilmesine da
ir önergesi (4/144) 271 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Devlet daireleri için 1951 yılı Büt-

tçindekiler 
Sayfa 
269 
270 

Sayfa 
çesine konulan döşeme ve demirbaş ödene
ğinin (Göçmen ve mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkın
daki Kanun teklifinin, yeniden incelenmek 
üzere, geri verilmesine dair önergesi 
(4/145) 271 

4. — Sorular ve cevaplar 271 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, Millî Korunma Kanununun kal
dırılması hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Na-
suhioğlu'nun sözlü cevabı (6/279) 271:277 

2. — Balıkesir Milletvekili Muharrem 
Tuncay'ın, Edremit Körfezi mmtakasiyle 
Erdek bölgesindeki zeytin ağaçlarına arız 
olan hastalıklarla mücadele için ne gibi 
tedbirler alındığına, bu husus için elde 
kâfi miktarda ilâç bulunup bulunmadığı
na ve müstahsılları tenvir bakımından ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/288) 277:278 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, Türkiye'de yerleşmiş şahısların 
yabancı memleketlerde bulunup memle
kete girmeye mecbur olmadıkları servetleri 
hakkındaki kararname ile elde edilmek is
tenen neticenin ne olduğuna dair olan so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazdı cevabı (6/260) 301:302 



Sayfa 
4. — Konya Milletvekili Abdürrah-

man Fahri Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryol
larını Ankara 'daki loj malarında haksız 
olarak oturan memurlar hakkındaki so
rusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'-
in yazılı cevabı (6/249) 302:303 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, çeşitli sebep ve baha
nelerle vazifelerine devam etmiyerek şahsi 
işleriyle uğraşan memurlara, bunlara ra
por veren hekimlerin durumlarına dair so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
vekili Çalışma Bakanı Nuri özsan'm ya
zılı cevabı (6/286) 303 £04 

5. — Görüşülen işler 278 
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın

dan hariçten ithal olunan hububat ve 
unlarla bunların naklinde kullanılacak çe
şitli kab ve malzemenin Gümrük ve Rıh
tım Resmiyle diğer resim, vergi ve harç
lardan muafiyeti hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/156) 278:281,286,292,305:308 

2. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sının yorumlanmasına dair önergesi ve Ma
liye, Geçici ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (4/56) 281589 

3. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 
1944 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/142, 1/43) 289:293,296,300,309:312 

4. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır 'm, Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1754 -sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Komis-
yonu raporu (4/30) 293 

5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildirimkıin sunulduğuna | 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Dev- j 

Sayfa 
löt Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/127) 293 £94,296,297,299,300,313:316 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/133, 1/128) 294,296,297,299, 

300,317:820 
7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/130, 1/129) 294: 

295,296,297,299,300,321:324 
8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai Pah-
miyesi Maden Amelesinin hukukuna mü-
taallik Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Ekonomi, Çalışma ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/97) 295 

9. — Eski Ekonomi Bakanı ve Koca
eli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hüküm
lü bulunduğu cezanın affına dair Adalet 
Komisyonu raporu (5/31) 295:296 

10. — Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 4945 sayılı Ka
nunla değiştirilen 66 ncı maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/98) 296 

11. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/116) 297 



1. — GEÇEN 1 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean'm, Or
man ve Orman Teşkilât kanunlariyle 4785 sa
yılı Kanuna ek kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi, Orman Kanunu tasa
rısını görüşmekte bulunan Geçici Komisyona 
verildi. 

Devlet Orman İşletmelerinin bâzı vergiler
den muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinin yorumlanmasına da
ir olan tezkerenin geri verilmesi talebinden 
Hükümetin sarfınazar ettiğini Tarım Bakanı 
bildirdi. 

istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, Millî 
Piyangonun 1951 yılbaşı keşidesi birinci ikra
miyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yar
dım Birliği) emrine verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm, Mil
lî Savunma ihtiyacını sağlamak ve yağ fiyat
larında bir istikrar yaratmak için 1949 yılı son
larında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sadeya
ğın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarına ve 
yüksek fiyatla mubayaasından mütevellit mad
di zarar hasebiyle suçlular hakkında tahkikata 
tevessül edilip edilmediğine dair sorusu, Eko
nomi ve Ticaret Bakanının teklifi üzerine, 
18 . V . 1951 Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Trabzon Milletvekili Oahid Zamangil'in, ik
tisadi cihazlanmamız için yatırım mahiyetinde 
ayrılacak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağlan
madığına ve bu*hüsustaki çalışmaların ne saf
hada olduğuna dair sorusu. Maliye Bakanının 
talebi üzerine 30 Mayıs Çarşamba Birleşimine 
bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Muharrem Tuncay'ın, 
Edremit Körfezi mmtakasiyle Erdek bölgesin
deki zeytin ağaçlarına arız olan hastalıklarla 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına, bu 
husus için elde kâfi miktarda ilâç bulunup bu
lunmadığına ve müstahsılları tenvir bakımın
dan ne düşünüldüğüne dair sorusu, kendisi otu
rumda hazır bulunmadığından, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, bâzı 
mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın hangi 

TANAK ÖZETİ 

tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, 
vasıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce 
ayrı ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu ema
netler arasında büyük kıymeti haiz eşyanın 
bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa se
bebiyet verenler hakkında ne muamele yapıl
dığına ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın 
açılıp açılmadığına dair Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından ve Maliye Bakanlığından olan 
sorusunun Topkapı Sarayı Müzesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bulunması hasebiyle 
Meclis Başkanlığını ilgilendirmediğini İdareci 
üyelerden İhsan Şerif ösgen beyan etti. Mali
ye Bakanı bu soruya 28 Mayıs Pazartesi Birle
şiminde cevap vereceğini bildirdi. 

Devlet Orman İşletmelerinin bâzı vergiler
den muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına ma
hal olmadığına dair Bütçe Komisyonu raporu, 
kabul edildi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariç
ten ithal olunacak hububat ve unlarla bunla
rın naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım Resmi ile diğer resim vergi 
ve harçlardan muafiyeti hakkındaki Kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesi kabul olundu. 
Sözcünün oturumda hazır bulunmadığı anlaşıl
dığından tasarının müzakeresi, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 39 neu 
maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına 
lüzum bulunmadığı hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu üzerinde bir müddet görüşüldük
ten sonra, 

16 . V . 1951 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Tokad Milletvekili 

S. Yır cali M. önal 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazbğlu 

— 269 — 



B : 77 16.5.1951 O : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesi I I işaretli fıkrasının 
(K) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/225) (Maliye ve Bütçe Komisyonları
na) ; 

2. — Çankırı Milletvekili Celâl Boynuk'un, 
Avukatlık Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
4359 ve 5178 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/226) 
(Adalet Komisyonuna); 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ran'in Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanun
la değiştirilen ve 2978 sayılı Kanunla bir fıkra 

eklenen 64 ncü maddesine bir fıkra ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/227) (İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türk Ceza Kanununun 3038 
sayılı Kanunla değişen 435 ve 436 nci maddele
rine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/228) (Adalet Komisyonuna); 

önerge 
5. — Edirne Milletvekili Rükneddin Nasu-

hioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 16. IV . 1951 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 396 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/146) (Dilekçe Komisyonuna). 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Takad), 

* • » 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi (4/141) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesine bir 

fıkra ilâvesi hakkındaki 20 Nisan 1951 tarihli 
Kanun teklifimin - yeniden tanzim etmek üzere -
geri verilmesini rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. 

Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — istanbul Milletvekili Ahuya Moshös'un, 
Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (4/142) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimi 
geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Ahilya Moshos 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — tzmir Milletvekili Mehmet Aldemir ve 
11 arkadaşının, İzmir Vilâyeti Turistik Yolları
nın İnşası hakkındaki Kanunun değiştirilmesi
ne dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında önergesi (4/143) 

— 270 — 



B : 77 16.5 
14 . V . 1951 

T. B. M. M. Başkanlığına 
İzmir Turistik Yolları hakkında İçişleri Ko

misyonuna havale buyurulmuş olan kanun tekli
fimizin geri verilmesini rica ederiz. 

İzmir Milletvekilleri 
Mehmet Aldemir Behzat Bilgin Necdet încekara 
Cihad Baban Muhittin Erener Sadık Giz 
Osman Kapani Tarık Gürerk Vasfi Menteş 
Avni Başman Abidin Tekön Halide Edip Adıvar 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul 
ve 40 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/144) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanuni teklifimiz üzerinde daha esaslı ince
lemelerde bulunmak üzere geri verilmesine yük
sek müsaadelerini arzederiz. 

Niğde Seyhan 
Halil Nuri Yurdakul Sedat Barı 

Konya 
Saffet Gürol 

Tokad 
Fevzi Çubuk 
Niğde 

Süreyya Dellâloğlu 
Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı 
Burdur 

Mehmet özbey 
Kastamonu 

Ahmet Keskin 
Rize 

Kemal Balta 
Denizli 

Hüsnü Akşit 
Niğde 

Hüseyin Ülkü 

Erzurum 
Emrullah Nutku 

Samsun 
Hadi Üzer 

Çanakkale 
İhsan Karasioğlu 

Afyon K. 
Süleyman Kerman 

Bilecik 
Talât Oran 

Kastamonu 
Muzaffer Ali Mühto 

Denizli 
Ali Çobanoğlu 

Kayseri 
İsmail Berkok 

Niğde 
Hadi Anbaş 

1951 O : 1 
Tunceli 

Hasan Remzi Kulu 
Ağrı 

Halis öztürk 
Diyabakır 

Yusuf Kâmil Aktuğ 
Kayseri 

Emin Develioğlu 
Kayseri 

Yusuf Ziya Turgut 
Kayseri 

A. Rıza Kılıçkale 
Tekirdağ 

Yusuf Ziya Tuntaş 
Kastamonu 

Hamdi Türe 
Hatay 

Cavit Yurtman 
Muş 

Ferit Kılıçlar 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Niğde 
Asım Doğanay 

Kastamonu 
Rifat Taşkın 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Yozgad 
Niyazi Ünal Alıcılı 

İsparta 
Reşit Turgut 
Kastamonu 

Galip Deniz 
Van 

İzzet Akın 
Bursa 

Selim Herkmen 
Edirne 

Hasan Osma 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet daireleri için 1951 yılı bütçesine konu
lan döşeme ve demirbaş ödeneğinin (Göçmen ve 
mültecilere Türkiye Yardım Birliği) emrine ve
rilmesi hakkındaki kanun İekilifinin, yeniden 
incelenmek üzere, geri verilmesine dair Önergesi 
(4/145) 

15 . V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Devlet daireleri için 1951 yılı bütçesine ko

nulan döşeme ve demirbaş ödeneğinin (Göç
men ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği) 
emrine verilmesi hakkındaki kanun teklifimin, 
yeniden incelenmek üzere geri verilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

l% — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Millî Korunma Kanununun Kaldırılması 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Adalet 

Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun 
bt (6/279) 

sözlü ceva-

— 271 — 



B : 77 16.5 
6 . I I . 1951 I 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Korunma Kanununun kaldırılması 

hakkında sözlü soru Türk'ün en mukaddes 
hakkı olan mülkiyetidir. Çünkü Türk, vatanı
na bağlı olduğu kadar evine ve toprağına da 
bağlıdır. Mülkiyeti baltalıyan ve daima elinde 
bir silâh olarak kullanan sabık iktidar on bir 
sene hükmünü, zulmünü emlâk sahiplerine kul
lanmıştır. Bu kanun vatandaşlar arasında ikilik 
ve husumet yaratmıştır. Bu yüzden mahkeme
ler cinayetler hattâ birçok ölüm vakaları bile 
olmuştur. Vatandaşları hileli yollara sevket-
mekte ve birçok suiistimallere yol açmaktadır. 
Bunlara Noter daireleri bile şahit olmaktadır. 

Bu kanunun tadili ve ıslahına da imkân 
yoktur. Her ne şekilde olursa olsun bu, meri- I 
yette kaldıkça Türk Milletine bir belâ olacak
tır. 

Dar gelirliler için ucuz kira ve ucuz mes
ken temini zarureti varsa onu da bir zümrenin 
omuzlarına yükletmek Allah'tan reva değildir. 
Bu da bütün memlekete şâmil olmalıdır. 

Bu kanunun kalkması ile alınacak fazla 
bina vergileri küçük memurlara mesken zam
mı olarak dağıtmak da mümkündür. 

Hulâsa Tapuda mülkü görünen fakat haki-
katta mülküne sahip olamıyan vatandaşlara da 
artık bu meşru olan haklarının verilmesini 
Başbakan Adnan Menderes'ten sözlü olarak 
cevaplandırmasını rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

ADALET BAKANI RÜKNBDDİN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Balıkesir Milletvekili Fahri tşeri arkadaşımızın I 
suallerine Başbakan adına bendeniz cevap ar-
zedeceğim. 

Millî Korunma Kanununun, bilhassa bu ka- I 
nunun meskenlere ait hükümlerinin, meriyete 
girdiği günden itibaren geçirdiği safhalarda 
önce sıkıştırma devri, sonraları da bir yumuşat- I 
ma devri takip etmiştir. I 

Millî Korunma Kanunu 26 . I . 1940 tarihin- I 
de neşredilmiştir. I 

Bu kanunun 30 ncu maddesinde «bu kanun I 
tatbikta bulunduğu müddet zarfında şehir, ka
saba, liman ve istasyonlarda gayrimenkullerin 
kira bedelleri bu kanunun tatbik mevkiine kon- I 
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masına takaddüm eden senenin muayyen olan 
kira bedellerinden fazla olamaz. Bu madde hük
münün tatbik edileceği yerleri. Hükümet tâyin 
eder» denilmektedir. 

Bu suretle akit serbestisini tahdit eden ilk 
hüküm yalnız kira bedellerine matuf olarak 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Tahliye dâvası açmak hakkını tahdit eden 
bir hüküm o tarihte mevcut değildi. Kanunun 
maksada kâfi olmadığı görülmüş ve 25.XII.1940 
tarihli kanunla tadil, edilmiştir. Bu tadilde ki
ra bedellerinin 1989 yılı kira bedellerinden faz
la olamıyacağı tekrar edilmekle beraber aşağı
daki hususlarda tesbit edilmiştir. 

1. Mukavele şartlarında kiracılar aleyhine 
değişiklik yapılaınıyacağı, 

2. Kiraları icar mukavelesiyle muayyen ol-
mıyan veya kanunun tatbik mevkiine girmesin
den sonra inşa veya tadil edilmiş olan veya 
müstecir tarafından tahliye edildikten, sonra 
kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan gayri
menkullerin kira bedellerinin ne suretle tesbit 
olunacağının-Hükümetin bir kararnamesiyle ta
ayyün edeceği; 

3. Kira mukavelelerinin bütün şartlarına 
riayet edilmek ve mukavele müddetinin hita
mından 15 gün evvel, mukaveleyi yenilemek 
şartiyle kiracı aleyhine tahliye dâvası açılamı-
yacağı; 

4. Yalnız bir halde, o da; mal sahibinin 
gayrimenkulunu mesken olarak bizzat kullan
ma mecburiyeti halinde tahliye dâvasının dinle
nebileceği ; 

5. Kaloriferli binalarda, bedel farkının bir 
kararname ile tâyin olunabileceği kabul edil
miştir. 

Bundan sonra 30 . XII . 1942 tarihli kanun
la yeniden değiştirilen Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesinde evvelki hükümler tek
rar edilmekle beraber kiracıların, lehine olarak 
şu tadil yapılmıştır; 

Mukavelenin hitamından 15 gün evvel akdi 
yenilemek külfeti kaldırılarak kira müddetinin 
bitmesinden 15 gün evvel kiracı gayrimenkulu 
tahliye edeceğini kiralıyana yazı ile bildirmedi
ği takdirde mukavelenin aynı şartlarla bir sene 
için uzatılmış sayılacağı kabul edilmiş ve tah
liye dâvası açmak hakkı da, evvelce olduğu gi
bi, mal sahibinin gayrimenkulu bizzat mesken 
olarak, kullanmak ihtiyacını ve kiracı tarafın-
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dan mukavelenin hitamından 15 gün evvel tah- < 
liye edileceğine dair ihbar yapıldığı halde tah- i 
liye edilmemesi haline hasredilmiştir. Bunu I 
mütaakıp 11 . VIII . 1941 tarihinde yürürlüğe I 
giren 4648 sayılı Kanunla Millî Korunma Ka- I 
nunu yeniden tâdil edilmiş ve 30 ncu maddesin
de, evvelkilere nazaran aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

1. Tarla, bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf 
olmıyan gayrimenkuller Millî Korunma Kanu
nu haricinde bırakılmıştır. 

2. 1930 senesinde kiraya verilmemiş olan 
gayrimenkullerin kira bedellerinin tesbiti, mez
kûr sene rayicine göre belediye encümenlerine 
bırakılmıştır. 

3. Sonradan inşa edilen gayrimenkullerin 
kira bedellerinin de Bina Vergi Kanununa gö
re tahakkuk eden gayrisâfi iratlardan ibaret 
olacağı tasrih edilmiştir. 

4. Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul-
lerde mobilya kıymetlerinin % 20 si, nispetin
de kiraya bir zam yapılması tecviz olunmuştur. 

5. Tahliye dâvaları için Sulh mahkemeleri 
merci olarak gösterilmiştir. 

6. Hükümetin lüzum gördüğü yerlerde bo-
şolan gayrimenkulleri belediyelere veya mahal
le muhtarlarına bildirmekle ve tâyin edilecek 
müddet içinde bunları kiraya vermekle mal 
sahiplerinin mecbur edileceğine dair bir hüküm 
konmuştur. 

Fakat buna ait kararname çıkmadığından 
bu hüküm tatbik olunmamıştır. Bundan sonra 
kanunda bir yumuşama başlıyor. 

27 . II . 1947 tarihinde yürürlüğe giren 5020 
numaralı Kanun ile mal sahipleri lehine geniş 
ölçüde bir yumuşatma yapılmıştır. Bunları şöy
lece hulâsa etmek mümkündür: 

1. Meskenlerde 1939 kirasına % 20, mes
ken olmıyan gayrimenkullerde % 50 zam yapıl
mıştır. 

2. Mal sahibinin tahliye dâvası açmak 
hakkı tevsi edilmiş ve evvelce yalnız (3) halde 
tahliye dâvası açabilirken son tâdil ile bu hu
sus aşağıda gösterilen (5) hale çıkarılmıştır. 

A) Kiracı tarafından gayrimenkulun tahli
ye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağ
men gayrimenkul tahliye edilmezse derhal, 

B) Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için, konut olarak kullanmak ihtiyacında kalır- J 
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. sa kira sözleşmesinin hitamında, gayrimenkulu 
i kendisinin veya çocuklarının muayyen bir mes-
I lek veya sanatını bizzat icrası için kullanma 
I ihtiyacında bulunması halinde sözleşmenin hita-
I mında, 

D) Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hü
kümlerine göre iktisap eden kimseler kendileri 
veya çocukları veya mirasçıları veyahut bunla
rın bir kısmı için tamamen veya kısmen konut 
olarak kullanmak ihtiyacında iseler umumi hü
kümler dairesinde. 

E) Kira bedelini vaktinde ödemediklerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendileri
ne iki defa ihtar yapılan kiracılar aleyhinde 
ayrıca, ihtara hacet kalmaksızın kira müd
deti hitamında tahliye istiyebileceği kabul 
olunmuştur. 

3. Kiracının sözleşme aksine kayıt olma
dıkça, mesken olsun olmasın, kiralanan yeri 
kısmen veya tamamen başkasına kiralıyamıya-
cağı yahut kiralanan yerden istifade hakkını 
veya kira sözleşmesini başkasına devir edemi-
yeceği yahut kendisi, hakikatta gayrimenkulu 
bırakmış olduğu halde her hangi bir sebeble 
bu yeri başka kimselere kısmen veya tamamen 
işgal ettiremiyeceği tasrih olunmuştur. 

Bu hükmün yürürlüğe girmesinden evvel 
kiraya verilen gayrimenkullerde kiracıya, baş
kasına kiralamak veya devretmek hakkı veren 
sözleşme şartlarının, yukardaki yazılı hükmün 
yürürlüğe girmesinden sonra kiralıyanın rızası 
hilâfına devam edemiyeceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yeniden inşa edilmekte olan ilk defa kira
ya verilecek binalarla, aynı tarihten sonra ye
niden inşa edilecek binalar, gerek Millî Korun
ma Kanununun 30 ncu maddesine ve gerek 5020 
numaralı Kanun hükümlerine tâbi tutulmamış
tır. 

Bu kanundan sonra 1950 yılı başında Anka
ra Milletvekili Arif Çubukçu tarafından yapıl
mış olan bir kanun teklifi ile mal sahipleri le
hine daha geniş ölçüde yumuşatıcı hükümlerin 
kabulü istenilmiş ise de o zaman uzun ve şart 
münakaşalar neticesinde Büyük Millet Meclisi 
Heyeti Umumiyesince bu tasarı reddölunmuştu. 

Bundan sonra 1950 yılı sonlarında Amasya 
Milletvekili ismet Olgaç tarafından Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesinin tamamen 
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•kaldırılmasına dair yapılan teklif de Ticaret Ko
misyonunca reddolunmuştu. 

Bundan sonra, Eskişehir Milletvekili Kemal 
Zeytinoğlu ile Amasya Milletvekili İsmet Olgaç 
tarafından tekrar yapılan kanun tekliflerinde, 
yeniden mal sahipleri lehinde bâzı yumuşatma
lar yapılması suretiyle Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi istenmiş
tir. 

Her iki teklif Ticaret Komisyonunca mecze-
dilmiş ve yapılan tetkikler neticesinde bu teklif
ler esaslı (bâzı tâdiller ile kabul edilmiştir. 

Bu tasarının mal sahipleri lehine ihtiva ettiği 
hükümler şunlardır : 

1. Meskenlerin eski kiralarına % 50 ve mes
ken olmıyan gayrimenkullerin kira bedellerinde 
% 100 zam yapılmıştır. Evvelce ıbu zam % 20 
ve % 50 olarak yapıldığına göre son zam ile % 30 
ve % 50 ilâve yapılmıştır. 

2. A : 5020 numaralı Kanunun birinci mad
desinin (B) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralarında 
(bu tebeddül yukarda B, C, E şeklinde gösteril
miştir) yazılı sebeplerle tahliye edilen gayri-
menkullere tahliye tarihinden itibaren bir sene 
sonra, 

B : Yukarda gösterilen sebeplerden gayri 
sebepler ile tahliyesine hüküm olunan veya sair 
suretler ile boşalan gayrimenkullere, tahliye et
tirildikten sonra veya 'boşaldıkları tarihten iti
baren; 

C : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kirada olmıyan gayrimenkuller, kiraya verilme
leri halinde; 

Ç : Aynı belediye hudutları dahilinde bir 
kimsenin ailesi ile birlikte oturduğu yerden baş
ka konut olarak işgal ettiği gayrimenkuller işbu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 

D : Aynı belediye hududu içinde kendisi
ne, yahut birlikte yaşadığı eşine ait konut olarak 
kiraya verilmiş gayrimenkulu bulunanların bu 
gayrimenkulu, Millî Korunma Kanununun hü
kümlerine tâbi değilse, kiracı olarak işgal etti
ği konuta yalnız kira bedeli (bakımından olmak 
üzere işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren; 

E : Aynı belediye hududu içinde kendisine 
yahut birlikte yaşadığı eşine ait ve konut olarak 
kiraya verilmiş (bir gayrimenkulu bulunanların 
bu gayrimenkulu Millî Korunma Kanununun hü
kümlerine tâbi değilse kiracı olarak işgal ettiği 
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konut olmıyan gayrimenkule yalnız kira bedeli 
bakımından esas olmak üzere işbu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren Millî Korunma 
Kanununun hükümlerinin tatbik olunmıyacağı, 
yalnız kira bedeli noktasından serbest bırakılan 
gayıfimenkullerin kira bedelinin tâyininde taraf
ların anlaşmaması halinde kira bedelinin sulh 
mahkemesince, serbest kiralanmış olan gayri
ni eriküllerdeki emsaline göre tesbit olunacağı ka
bul edilmiştir. 

Yukarda açıklandığı üzere fevkalâde hallerin 
bir neticesi olan Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesinde 1944 yılından sonra daima mal 
sahipleri lehine yumuşatmaya doğru gidilmiş ve 
6 ay evvel kanunun tamamen lağvı teklifi ko
misyonca reddolunmuş bulunmaktadır. 

îşte arkadaşlar, kanunun geçirmiş olduğu 
safhalar bunlardan ibarettir. Ticaret Komis
yonu bu teklifi müzakere ve kabul etmiş, ya
kında Büyük Meclise arzedilecektir. Bu tasa
rının müzâkeresi esnasında nasıl bir şekil ala
cağı şimdiden kestirilemez. Bu ancak Yüksek 
Meclisin takdirine ait bir keyfiyettir. Yalnız 
bu vesile ile şunu da arzedebilirim ki, demok
rat diğer bütün devletlerde de bu gibi takyidat 
ve tahdidat vardır. Onlar da harb dolayusiyle 
bu tahdidatı koymuşlar ve zamanla tıpkı bizim 
yaptığımız gibi alettedriç bir intikal devresi 
geçirmek suretiyle kira bedellerini yumuşat
maya çalışmaktadırlar. Eğer arzu buyurursa
nız onları da okurum efendim. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın Bakanın izahatlarına te
şekkür ederim. Fakat beni tatmin etmedi, Türk 
Milletini hiç tatmin etmemiştir. Birinci mad
dede j Fevkalâde hal devam ettiği müddetçe bu 
kanun kalır, diyor. Bu fevkalâde hal nedir aca
ba? Sıkıyönetim kalktı, harb bitti, normal 
vaziyete girdik, hâlâ devam edecek gidecek mi? 
Daha doğrusu Hükümet bunu korkudan kaldı
ramıyor. Yanlış yapıyor, korktuğuna uğrıya-
caktır. Türkün en mukaddes hakkı mülkiyet
tir. Türk, vatanına bağlı olduğu kadar evine 
ve toprağına da bağlıdır. Tarlasının sınırların
da bit karış toprak için kanını dökmekten çe-
kinmiyen, dünyada mekân, ahirette iman di
yen Hurt Milleti bugüne kadar bu kanuna na
sıl sabretti, birçok canlara kıyıldı, birçok ha
neler yıkıldı, hanumanlar söndü, bu millete 
çok pahalıya ve çok acılara malolmuştur. (Gü-
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rülttiler, nerede oldu sesleri). Göstereceğim, I 
çok, çok... Birkaç tanesine yakından şahit ol
dum. Ev sahibi ihtiyar bir adam, kiracıya ilen
di, inşallah Allahtan bul, ölün çıksın dedi, on 
gün zarfında gelinlik kızını kaybetti. (Gülüş
meler). Bir tanesi de ana kız oturuyordu. O 
da ilenme yüzünden anasını kaybetti. (Gülüş
meler). Bu suretle evleri derhal tahliye ve 
terkettiler. Kırma bir fakirin gönlünü, alına bir 
mazlumun ahım, çünkü yürekten (ah) eder, 
mahvına da Allah yeter. Adalet olmıyan yerde 
muhabbet de olmaz. Demokrasinin temeli ve 
baş umdeleri, hürriyet, insan haklarına riayet, 
tam adalet, vatandaşlar arasında eşitlik ve her
kesin malına ve mülküne hâkimiyet tanımak de
ğil midir? îşte mülkiyet baltalanıyor, insan 
hakları çiğneniyor, Anayasanın 70 nci madde
sine aykırıdır ve Medeni Kanunun 618 nci mad
delerini de ihlâl etmektedir. Emeklilerin, dul 
ve yetimlerin haklarını ellerinden alıp daha mü
reffeh bir sınıfa hediye etmektir. îşte antide
mokratik kanunların en başta gelenlerinden bi
risi de budur. Bu gibi kanunlar ekseriya harb 
yüzünden harap olan memleketlerde tatbik edil
miştir. 

Amerika, İngiltere ve Almanya'da harbden 
evvelki kanunlar bugüne kadar meriyette tutu
larak hiçbir tahdide tâbi olmamış, bilâkis hayat 
pahalılığı nispetinde kira bedelleri artırılmış
tır. Almanya ve İngiltere'de harbden evvel be
lediye meclislerince tanzim edilen tarifeler ki
raların artırılması suretiyle hayat şartlarına 
uydurulmuştur. 

İtalya'da da şimdiye kadar dört defa günün 
şartlarına göre zamlar yapılmış, mevkileri ve 
şerefleri ve yapıların kullanış tarzları göz önü
ne alınarak mülk sahiplerini tatmin edici ka
rarlar ve kanunlar çıkarmışlardır. Ve 1950 se
nesinde tahdidi tamamen kaldırmak suretiyle 
kiraları serbest bırakmıştır. 

Fransa'da da lüks ve birinci sınıf binalar 
serbest bırakılmış diğer küçük evlere dört sene 
müddetle her altı ayda bir yüzde 25 zamlar 
yapmak suretiyle bir intikal devresi kabul edil
miştir. 

Komşumuz Suriye Hükümeti de 1939 senesi 
kiralarına yüzde 250 zam yapmıştır. 

1950 senesi içinde İsviçre'de toplanan ve 
Ankara Belediyesinin de iştirak ettiği Belediye
ler Kongresinde kira tahditleri hayat pahalılı- | 
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ğma yaklaştırılmış ve diğer taraftan da tama
men bu tahdidin kaldırılması için federasyona 
teklif edilmiştir. Görüyoruz ki harb sahası olmı
yan Türkiye'de harb yüzünden bir binanın ki
remidi bile kırılmamış fakat Millî Korunma 
Kanununun adaletsiz ve haksız hükümleri yü
zünden tamir edilemiyen binlerce bina yıkılmış 
ve harap olmuştur ve sahipleri perişan bir du
ruma düşmüşlerdir. 

Arkadaşlar, kira meselesini halletmek için 
iki çare vardır. 

1. Kiralama işlerinin Millî Korunma Kanu
nu ile alâkasını tamamen kesmek, 

2. Almanya ve İngiltere'de olduğu gibi 
bilûmum gayrimenkulun mevkii, şerefi, inşa 
tarzı ve bulunduğu bölgeye göre Belediye Mec
lislerince tâyin edilen esaslı ve haklı bir tarife
ye tâbi tutulmak.. 

Millî Korunma Kanununun artık ne lüzumu 
ve ne de kıymeti kalmamıştır. Çünkü en büyük 
şehirlerde en çok ev yapılmakta ihtiyacı katbe-
kat karşılamakta ve buhranı da önlemektedir. 
İstanbul'da on sene zarfında 25 binden fazla ev 
yapılmıştır. İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, 
Adan a'da, Konya'da hülâsa günden güne de 
inşaat artmaktadır. İhtiyaçlar da gün geçtikçe 
azalmaktadır. Esasen tatbiki da yalnız çok na
muslu vatandaşlara yapılmaktadır. Ve bunları 
çok mutazarrır etmektedir. Kanuna itaat et-
miyenler ve aleyhinde hareket edenler gerek 
kiracı ve gerek mal sahipleri aralarında anlaş
mak suretiyle birbirleriyle iyi geçinmek arzu
sunda olanlar aralarında yeni anlaşmalar ve ki
ralarda artırmalar yapmak şartiyle bugünkü 
hayat şartlarına uyarak kanunu da bir tarafa 
bırakarak işlerini görüyorlar. Bunun aksini ya
panlar da mahkemelerde birbirlerinin aleyhle
rinde uğraşıp duruyorlar. Zaten tek taraflı ya
pılan bu kanun yalnız kiracılara hak tanımış 
mülk sahiplerine tanımamıştır. Meselâ tüccar 
ve esnafların 1939 senesine göre kazançları beş 
altı misli arttığı halde ve maaşların da yani 
memurların iki senede bir terfii düşünülürken 
ve memur maaşları da beş altı misli artmış 
iken kiralar % 20 nihayet % 50 artırılmıştır. 
1939 tarihinde bir binbaşı 120 lira aylık alırken 
bugün albay olmuş 620 lira almaktadır. Hem 
rütbede hem maaşta hem yaşta ilerlerken gayri
menkul sahipleri ihtiyarlıkta kendilerini mülk-
leriyle sigorta ettiklerine göre, onlar da bugün-
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kü şartları ve bugünkü hakları tanımak lâzımdır. 
Kanun hükümeti, nizam hükümeti bu mağdur 
vatandaşların da meşru haklarını kabul ve tas
dik etmesi lâzımdır. Eski bir binada oturan bir 
adam ucuz, aylığı," 30 liraya, oturuyor. Fakat 
yeni yapılan bir binada 130 liraya veya 150 li
raya oturuyor. Bu revayı hak mıdır? insanlığa 
yakışır mı? îkisi de vatandaş değil midir? îşte 
haksızlık, adaletsizlik.. Birisini kanun himaye 
ediyor, diğerini imha veya ihmal ediyor. Bu kâ
nunun neresi tashih olunur. Evet aynı hakkı 
bütün mülk sahiplerine yeni ve eski mülk sa
hiplerine verseydi hepsinde müsavi olarak tat
bik etseydi, o vakit haklı ve âdil bir hareket ve 
kanun denirdi. Meselâ yeni memuriyete veya 
başka bir memlekete ve mahalle nakleden me
mur vatandaşlar ev aramak ve bulduğu takdir
de istediği fiyata yani yüksek fiyatla tutmak 
mecburiyetinde kalıyorlar. En ziyade genç su
baylar ve gedikliler ve küçük memurlar bu yüz
den mutazarrır olmaktadırlar. Buna mukabil 
yüksek maaşlı eski memur vatandaşlar en gü
zel evlerde ve dairelerde ucuz fiyatlarla, 30-40 
liraya oturuyorlar. Yeni gelenler de 100 liraya 
çatı aralarında ikamete mecbur kalıyorlar. Pa
ra kıymeti ve tediye kabiliyeti beş altı misli de
ğişmiştir. Yeni evlerin yüksek fiyatlarla tutul
ması bunun misalidir. Buna binaen birçok ki
racılar baldızını, kaynını, kardeşini, kızını, da
madını en yakın akrabalarını yanlarına almak
ta oturduğu evin yarısını veyahut bir odasını 
bu suretle kiraya vermektedirler. Binlerce mi
sal meydandadır. 

îşte bu suretle de mesken buhranı kalkmıştır. 
Fakat maaş miktarı artmıştır, kazanç mik

tarı da o nispette artmıştır. Yalnız hayatını, ih
tiyarlığını mülküne bağlıyan onun geliri ile bu 
günkü geçimini temine çalışan mülk sahipleri 
çok müşkül durumdadırlar. Hiç olmazsa mağaza 
ve depolara beş misli, evlere de üç misli zam 
yapılmalıdır ki bu da mülk sahiplerini tamamen 
değilse de kısmen olsun tatmin edebilsin. Her 
otobüs durağında, ilân asılan. yerlerde gazete
lerde kiralık evler ve binalar görülmekte, ilân 
edilmektedir. Hattâ bu kanunun korkusundan 
bâzı kiracıların şerrinden boş bırakılan ve kira
ya verilmiyen evler de pek çoktur. Tekrar edi
yorum, esnaf ve tüccar kazancını zamana uy
durmuş memurlar da 11 seneden beri üç; dört 
derece terfiler görmüş, maaşları artmış, resmî 
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i zamlarla kanaatkar olanları müreffeh bir dere- -

cey^ eriştirilmiştir. 
(frayrimenkuller daima tamir istiyen bir irada

dır. | Amortismandan sarfı nazar tamir fiyatları, , 
malzeme fiyatları bile beş altı misli artmıştır. . 
Kanfundan kurtulacak eski evler kiracı bulabi l 
mek için kiraları düşürmek mecburiyetindedir- -
ler. ;Yeni yapılan evler de bunlara uymak zo-
.run^a kalacaklar, bu suretle fiyatlar da' yani" 
kirajlar da mâkul ve mutedil bir seviyeye inmek
tir. (Ve birçok boş evler de tahliye ettirenim;' 
korkusu ile kiraya verilmiyordu. Bu kanun ka/1-
karga bunlar da zail olacaktır. Kiralar az çofe 
bir artış yaparken Devletin geliri de artacaktır... 

Eski vergi usulünde olduğu gibi yeni Gelir-
Vergisi Kanununun (10) ncu maddesinin ikinci' 
fıkrasındaki sarahat, senelik iradı (720) lirayı ı 
aşmiyan ticaret yerleri müstecirlerini Gelir Ver
gisinden muaf tutmaktadır. Millî Korunma Ka-
nunja kalkarsa Hükümetin geliri de 4 - 5 misline-
çıkaicaktır. 

İiu kanun devam ettikçe gerek ticarethanele
rin ve gerek meskenlerin, mülk sahiplerinin mü
himi kısmının senelik gelirleri (2 500) lirayı bul -
mıyacağı cihetle Gelir Vergisinin şümulü hari
cinde bırakmakta, yani Hazine bundan, büyük. 
verdilerden mahrum kalmaktadır. 

Her nevi gedik ve peştamallık usullerini • ka
nun] kaldırmışken her iki taraf karakteri bozuk 
alanlarının birbirlerinden (kiracının mal sahi
binden, mal sahibinin kiracıdan) hattâ kiracının 
kiracıdan hava veya devir paraları binlerce lira. 
gizlj ve aşikâr olarak aldıkları paralardan Dev
lete jon para vergi vermemektedirler. Bu yüzden 
Hazine zarar görmektedir. Bunlara da bu kanun 
yol açmaktadır. Bu kanun devam ettikçe yalnız 
şahımlar zarar görmekle kalmıyacak Devletin Ha
zineci de daha büyük zararlar görecektir. Ve büt
çe de yine dahilî istikrazlarla kapatılacaktır. 

İstanbul'da Pangaltı Suna Gazinosu altında 
Ticajret Bankasının kiracıya verdiği hava parası 
25 (J00 lira; Yine Pangaltı'da Yapı Kredi Ban-
kasıjıın birbirine bitişik iki mağazanın kiracıla
rına] verdiği hava parası 50 000 lira, Pangaltı'da 
Osmanlı Bankasının kiracıya verdiği hava parası 
30 bjn lira Pangaltı 'da Emniyet Sandığının kiracı
ya vjerdiği hava parası 30 000 lira; Pangaltı 'da ki
racı j Şekerci İsmail Hakkı 'nm pek büyük dükkâ-

| nmıjı yarısını İtalyan Bankasına verdiğinden 
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50 000 lira, Beyoğİun^a Lüksemburg Gazina- I 
sundaki kiracı muhallebiciye devir için kiracıya 
verdiği 85 000 lira, Beyoğlun'dâ eski Ege Kıra-
hathanesindeki kiracı yine bir muhallebiciye de
vir için kiracıya verdiği 75 000 ceman 345 bin 
lira. 

Devri kabul eylemeleri için mal sahiplerinin 
aldıkları hisse en nihayet yüzde ondan fazla de
ğildir. Bu muazzam voliden kiracıların vurgun
ları havsalaların kabul edemiyeceği yekûnlara 

J>aliğ olmaktadır. Bu kiracılar saltanatı ne za-
.;mana kadar devam edecektir? Hep bu yağmalara 
yol.̂ açan Millî Korunma Kanunudur. Bunlardan 
Hük%ıete bir santim verilmemiştir. Gelir Ver-

. gisi Kanununa göre 103 500 lira Hükümete ve
rilmesi ieabeder. Kanun yasağına rağmen zengin 

f emlâk sahipleri ve kiracılar hava parası alıp 
\vermek suretiyle kendi aralarında kira ayarla
masını yapmışlardır. Fakir zümre ise iman ve 
vieâan sahibi oldukları için kendi aralarında 
uyuşmuşlardır. 

Kanun bütün ağırlığını hava parası vermeye 
veya almaya güçleri yetmiyen veya ahlâkları, vic
danları müsaade etmiyen ve miktarları yüzde 
15 i geçmiyen küçük bir zümrenin sırtına yükle
tip kalmıştır ki, bu zümrenin kiracıları da ek
seriyetle mal sahiplerinden daha zengin ve mü
reffeh kimselerdir. 

Bir de kendi mülkünü yüksek fiyatlara ver
mek suretiyle kendileri daha ucuz ticarethane
lerde ve evlerde oturmaktadırlar. Bursa'da 13 

:gün evvel gördüm, bir eczacı yeni yaptırdığı 
ı muazzam bir apartmanın yalnız altındaki bir tek 
(dükkânını seneliğini 2 500 liraya vermiş, kendi
l i de piyasada en güzel yerde 30 lira aylıkla otu
ruyor. Fakat oturduğu yer kendi mülkünden 
iki misli fazla icar getirir, fakat bu kanunun 
kendisine bahşettiği haklardan istifade ediyor, 
diğer mülk sahibi de yani bu gibiler de Hükü
metten adalet bekliyorlar, haklarının tanınma
sı ve meydana çıkarılmasını sabırsızlıkla bekle
mekte ve istmektedirler. 

30 liraya evini kiraya veren bir tekaüt veya te- I 
kaüt ailesi mükemmelen evini geçindiriyordu ve 
bir lira yevmiye kazanan bir işçi ve bir amele fev
kalâde geçinebiliyordu. Şimdi yüz elli lira ile o gün
kü otuz liranın gördüğü işi göremiyor. O günkü ye
diğini yiyemiyor. Meselâ ekmeğin ıkilosu fran- I 
çala 10 kuruş idi, kuzu eti 40/240, beyaz pey
nir 30/200 ve şeker 25/140, pirine. 20/120, süt | 
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10/60, yumurta 1/6 kuruş, sadeyağ 100/600, f asul-
ya 15/90; zeytin 20/120, Amerikan 15,5/140 kuruş, 
Japon basmaları 15,5/155 kuruş, buğday 5/30, 
bir tavuk 30/300 kuruş, bir kuruşluk hattâ 30 
paraya olan yerli kiremitler bile bugün 6 kuruş
tur. Tuğla keza taş ve bütün yapı malzemeleri 
beş altı misli yükselmiştir. Bir çift ayakkabı 
beş lira iken 30 - 35 liradır. Bir kat elbise 25 -
30 liraya yapılırken bugün 150 liradır. Eski 
kiralarla ve ucuz fiyatlarla oturan kiracılar, su 
parası tenvirat ve tanzifat paraları da vermek
tedirler. Bunları da mülk sahipleri ödemekte
dirler. Aldıkları kira ile vergilerini, 'tenvirat 
tanzifat paralarını ödiyemezler, değil ki kendile
rini geçindereceklerdir. Hülâsa modası geçen 
ve kıymeti kalmıyan vatandaşlara faide yerine 
zararı dokunan bu kanunun tamamen kaldırıl
ması ve mülk salıiplerinin de haklarının tanın
masını talebederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri Bey müddet bitti. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş

lar, her şey beş misli yükseldi, bugün yumur
tanın tanesi 6 kuruş, bir pabuç, eskiden (5) lira 
iken bugün 30 liradır. Diğer pamuklu ve Ame
rikan bezi ona göre yükselmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Muharrem Tun
cay'ın, Edremit Körfezi mıntakasiyle Erdek 
bölgesindeki zeytin ağaçlarına arız olan hasta
lıklarla mücadele için ne gibi tedbirler alındı
ğına, bu husus için elde kâfi miktarda ilâç bu
lunup bulunmadığına ve müstahsılları tenvir 
bakımından ne düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/288) 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar; soru sahibi sıfatiyle kıy
metli zamanlarınızı işgal etmemek bakımından 
kısa mâruzâtta bulunmak maksadiyle huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Birleşimden evvel sayın Tarım Bakanı ile 
sunmuş olduğum soru - muhteviyatı hakkında 
konuştum. Beni tatmin edici cevaplariyle kar
şılaştım. Esasen önümüzde bu konu üzerinde 
her hangi bir ihtiyaç tebellür ederse gereken 
bütün tedbirleri alacağını vait etmiş bulun
maktadır. Yine Edremit, Burhaniye, Ayvalık 
ilçelerini kucaklıyan Edremit körfezi Zeytin 
müstahsili olarak bulunan birçok vatandaşla
rımdan aldığım mektuplardan da öğrenmiş bu
lunuyorum ki Demokrat Parti Hükümeti haki-
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kateri müstâhsil vatandaşlarımızın bu ıstıra
bına karşı bütün tedbirleri kısa bir zaman için
de alımış bulunmaktadır. Vatandaşlarım, mek-
tupariyle Hükümetin göstermiş olduğu bu has
sasiyete ve kısa zamanda meseleyi halletmiş 
olmasına teşekkür etmektedirler. Bu itibarla 
ben de Balıkesir Milletvekili sıfatiyle kıymetli 
Tarım Bakanı arkadaşımın bu konu üzerindeki 
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alâka ve hassasiyetinden dolayı teşekkür et
meyi vazife bilirim. Bu sebeple Tarım Bakanı 
arkadaşımın bu sorum dolayısiyle buraya ge
lip izahat vermelerine lüzum görmüyorum, so
rumu geri almak için Yüksek Başkanlığın mü
saadelerini rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir, efen
dim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
hariçten ithal olunan hububat ve unlarla bun
ların naklinde kullanılacak çeşitU kab ve malze
menin Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer re
sim, vergi ve harçlardan muafiyeti hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/156) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde bu tasarı
nın müzakeresine başlamıştık, müzakereye de
vam ediyoruz. Komisyon sözcüsünün izahat 
vermesini istemiştik, bilhassa kablar hakkında. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
ki görüşmeler dün yapılmıştı. Yalnız bu buğ
dayların memlekete ithali sırasında kullanıla
cak çeşitli kab ve malzemenin Gümrük Vergi
sinden muaf olması hakkında sual tevcih edil
miştir. Gümrük Tarifesi Kanununun 151 nci 
maddesinde buğdayların gayrisâfi olarak "ithali 
ve 159 ncu maddesinde de unların gayrisâfi ola
rak ithali zikredildiği için bunların ithali sıra
sında ambalajlarını teşkil edecek olan çuvalların 
dahi vergiden muaf olması Gümrük Kanununun 
sarahati iktizasındandır. Burada şuna işaret ede
yim ki şimdiye kadar 70 bin ton buğday gel
miştir. Bunda çeşitli kab ve malzeme tâbirine 
giren tahta bölmeler, üstlerini kapatmak için 
muşamba ve saire yoktur. Bunlar olmadığı için 
bu mevzuda her hangi bir muafiyeti mevzuuba-
his değildir. Halen dışardan gelecek buğday 
miktarı 20 bin tondur. Bu da üç vapurla gele
cektir. Bunların ne şekilde geleceği, gelirken 
vapurlarda bölme yapılacak mı, yapılmıyacak 
mı, üstlerine muşamba örtülecek mi, örtülmi-
yecek mi bu, belli değildir. Bunun için bu mad
de tatbik şekli bulduğu takdirde ancak gelecek 
20 bin tona inhisar edecektir. Şimdiye kadar 

gelmiş bulunan 70 bin ton için böyle bir şey 
varit olmadığı halde kanunda böyle bir nokta
nın yer alışı bu kanunun Meclise şevki tarihi
nin buğday mubayaasına başlamadan evvele ait 
olmasından dolayıdır. Buğdaylar nereden ne şe
kilde alınacağı malûm olmadığı için bu şekilde 
ihtiyati bir tedbir düşünülmüştür. Çünkü ge
çen sene hariçten buğday ithal ederken vapur
larda bölme yapmak için kullanılan tahtaların 
gümrük resimleri kendi değerlerinden fazla ol
duğu için gümrüğe terkedilmiştir. Bir vapurda 
bu şekilde bölme olarak konulan kerestelerin 
tu tan 10 bin dolar kadar tutuyor. Binaenaleyh 
gelecek olan 3 vapurda bu gibi bölmeler kulla
nıldığı takdirde dahi Türk lirası olarak 90 bin 
liradan ibarettir. 

Toprak Ofis Umum Müdürlüğü bu malzeme
nin Gümrük Resminden daha fazla olması muva
cehesinde gene bunları gümrüğe terketmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Çeşitli malzeme 
arasında yer alan bir de muşamba akla gelebi
lir. Bunların da kullanılıp kullanılmıyacağı 
meçhuldür. Fakat mutlak şekilde prensibe sa
dakatte ısrar edildiği takdirde Hükümet de bu 
hususta ısrar etmemektedir. Maddede yer alan 
çeşitli malzemenin tayyı mümkündür. Fakat 
kıymet itibariyle haizi ehemmiyet olmadığı için 
Bütçe Komisyonunda mevzuubahis olduğu za
man Hükümet tarafından verilen izahatı bizler 
tatminkâr bulmuş ve işin portesini gayet kü
çük bulmuşuzdur. öne sürülen diğer cihetler
den biri'böyle bir malzeme geldiği takdirde ka
bını kaçağını ayırmak gibi mahzurları önlemek 
için Hükümetin teklifini olduğu gibi kabul et
miştik. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz kısaca, bundan evvelki birle
şimde yaptığım mâruzâtı, tekrar edeceğim. 

Bütçe Komisyonunun sayın raportörü arka-
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dağımızın da iştirak ettiği veçhile, tasarıya her 1 
nasılsa girmiş olan, yani (Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından 1951 takvim yılı Eylül niha
yetine kadar ithal olunacak hububat ve unlar 
bunların emniyet ve selâmetle naklini sağlıya-
cak her türlü ambalaj maddeleri, bölme ve örtü 
malzemesi) nin gümrükten muafiyeti hem ka
nun tekniği bakımından hem de Gümrük Tarife
sinin tatbikatı bakımından bir suimisal teşkil 
edecek olan bu kaydın kaldırılmasını teklif edi
yorum. Zaten bu hususta bir takririm de vardır. 
Hükümetin ısrar ve Bütçe Komisyonunun bun
da ısrar etmediklerine göre teklifimin reye ko
narak kabul edilmesini arzediyorum. 

FAHRÎ AGAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bu tasarının komisyonlara havale
sinde mühim bir noksanlık var. Mevzu Güm
rük Resmine taallûk etmektedir. İhtisas Komis
yonumuz da Gümrük ve Tekel Komisyonudur. 
Maalesef tasarı Gümrük ve Tekel Komisyo
nundan geçmemiştir. Bunun için takrir de ver-
miyeceğim. Çünkü bu vazife Başkanlığa aittir. 
Tasarının evvelâ Gümrük ve Tekel Komisyo
nunda tetkik edilmesi icabederdi. Onun için 
bu tasarının Gümrük ve Tekel Komisyonuna 
gönderilmesi lâzımgelir kanaatindeyim. (Doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifin oya kon
ması için önerge lâzım, önerge verirlerse oya 
'koyarım. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) —Efendim, 
mevzu itibariyle gümrüğü alâkadar etmez. I 
Devletin gelir, giderleriyle alâkalı bir mevzu
dur. Bu itibarla Bütçe Komisyonunda müzake
resi gayet tabiîdir. Meselâ Bütçe, her Komis
yonda ayrı ayrı konuşulmaz. içtüzük sarihtir. 
Devlet gelir ve giderleriyle alâkalı her hangi I 
bir mevzuun Bütçe Komisyonunda konuşulması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Mazhar Bey, buyurun. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Evvelâ bu 

mesele halledilsin. I 
BAŞKAN — Başka mesele yok, buyurun. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 

sevgili arkadaşım Emin Kalafat sadece bölme
lerden, tahta parçalarından bahsetti. Halbuki 
geçen Oturumda ben çuvalları bahis mevzuu et
miştim. Arkadaşımız bu mevzuda, çuvallar i 
mevzuunda hiçbir izahat vermediler. Bu bir. | 
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İkincisi, yüz bin ton hububattan 70 - 80 bin 

tonu gelmiştir, 20 bin tonu kalmıştır, bu 20 
bin ton için de ince eleyip sık doğumaya hacet 
yoktur, dediler. 

Halbuki arkadaşlar, 80 bin ton girmiştir, 
girmiştir ama bunun vergisi tehir edilmiştir. Ya
ni vergisi şu veya bu şekilde afedilmiş değil
dir, bugünkü mevzuata göre, Gümrük ve Tek
el Bakanı, kablarından ye saireden ne kadar 
vergi alınması lazımsa hesap etmiş, fakat tah
silini tehir etmiştir. Bu bakımdan arkadaşımı
zın mütalâasına iştirak etmiyorum. Evvelâ ge
len buğdaylardan ne kadar çuval meydana ge
liyor? Bunu bize aded olarak verebilirler mi? 
Belki dökme gelebilir, çuvalsız gelebilir. O za
man diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Emin Bey. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim 

izah ettik. Fakat her halde o sırada arkadaşlariyle 
konuşuyor olacaktır ki, duymamış olabilirler. De
dik ki; Gümrük Tarife Kanunun 15. maddesin
de buğday n gayrisâfi olarak ithal edildiği yazı
lıdır. Binaenaleyh üzerindeki ambalajın da buğ
dayla beraber vergiden muaf olduğu tabiidir. 
öyle sanıyorum ki, konuşmamda anlaşılmamış bir 
nokta kalmamıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz evvel Fahri 
Ağaoğlu arkadaş ..mızm bir teklifi oldu. Yazılı 
olarak da teklif getirmiş bulunmaktadır. Fakat 
İçtüzüğümüzün. 66. maddesinin son fıkrasını 
okuyorum. Bunun karşısında maalesef teklifi 
oyunuza arzedemiyeceğim. 

«...Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara 
doğrudan doğruya havale eder ve bunu Tutanak 
Dergisine ve ilân tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek ister
se oturum başında söz alır.» 

Şu halde teklif yalnız şöyle olabilir : 
«Bunu yalnız Bütçe Komisyonuna havale et

mek kâfi değildir, bir defa da Gümrük ve Tekel 
Komisyonuna havale edelim.» 

İşte bunu oyunuza arzedebilirim. Fakat bu da 
vaktiyle yapılmamıştır. Oyunuza arzedemiyece
ğim. 

Tümü hakkında başka söz istiyen bul*unma-
dığı için maddelere geçilmesini oyunuza arzedi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeler vardır. 
Evvelâ ivedilik önergesi vardır. Okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, ilk defa görüşülecek işler kısmının 
B bendinin ilk maddesinin öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesine delâlet edilmesini rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Öncelik daha evvelki Birleşimde 
kabul edilmişti. İvediliği kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten it
hal olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük 
Vergisiyle Rıhtım resminden ve diğer vergi, re
sim ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından 1951 Takvim yılı Eylül ayı nihayetine ka
dar ithal olunacak hububat ve unlarla bunların 
emniyet ve selâmetle naklini sağlıyacak her tür
lü ambalaj maddeleri, bölme ve örtü malzemesi 
Gümrük Vergisiyle Rıhtım Resminden ve ithal 
esnasında alınan diğer vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 

ithal olunacak hububat ye unların Gümrük Res
minden istisnası ile bunların naklinde kullanıla
cak çeşitli malzemenin başlıktan ve metinden çı
karılmasını teklif ederim. 

14 . V . 1950 
İstanbul Milletvekili 

A. Hamdi Başar 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Ahmet 
Hamdi Başar arkadaşımız bir teklifte bulundu
lar, Mazhar Şener arkadaşımız da aynı teklifi 
desteklediler. Bu teklif de arkadaşımız, bu ta
sarıda derpiş edilen kablara ait muafiyetin çıka
rılmasını, bu esaslar dâhilinde başlığın ve mad
denin tadilini teklif ettiler. 

Şimdi bu tadile ait önergeyi yüksek oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenıler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

îkinci bir teklif var efendim, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı başlığının ve madde metninin «Toprak 

Mahsulleri Ofisi tarafından (veya namına) ha-
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riçten ithal olunan» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
ibrahim Kirazoğhı 

BAŞKAN — ibrahim Kirazoğlu bu önerge
sini geçen Birleşimde izah etmişlerdi aradan za
man geçtiği için ben de izah etmek mecburiyetin
de kalıyorum: Hububat ve unlar, Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından re'sen getirilmemekte 
ve bir kısım tüccarlar tarafından ithal edilmek
tedir. Bilâhara bir yanlışlığa mahal kalmasın di
ye tadil teklif ediyorlar. Komisyon ve Hükümet 
ne diyor? 

EKONOMİ VE TlOARET BAKANI MUH
LİS ETE (Anfara) — Efendim bizce lüzum 
yok fakat ısrar etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bunun 
tadiline ihtiyaç duymadıklarını, fakat üzerinde 
ısrar etmediklerini beyan ediyorlar. 

Tadil teklifini dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin şu şekilde tadilini 

teklif ederim: 
Madde 1. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın

dan 1951 takvim yılı içinde ithal olunacak hubu
bat ve unlar Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resmin
den ve ithal esasında alman diğer vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

16 . V . 1951 
istanbul Milletvekili 
A. Hamdi Başar 

BAŞKAN — Biraz evvel yine Hamdi Ba
şar'm yüksek oyunuza arzettiğim önergesiyle 
aynı mealde olduğu için ve o, reddedildiği için 
bunu oyunuza sunuyorum. 

Şu halde maddeye ve başlığa «veya namına» 
kelimesini ilâve etmek suretiyle maddeyi yüksek 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde tadille kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . IV . 1951 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
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ve Tekel ve Ekonomi ve Ticaret Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN •.— Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanun açık oya arzedilmiştir, lüt
fen oylarınızı kullanınız. Beyaz kabul, kırmızı 
ret, yeşil çekinserdir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma
sına dair önergesi ve Maliye, Geçici ve' Bütçe Ko
misyonları raporları (4/56) 

BAŞKAN — Evvelce söz almış olanlar var, 
isimleri okuyoruz: 

Mazhar Şener 
Rifat özdeş 
Nuri Ocakcıoğlu 
Ali Fahri îşer'i 
ismail Berkok 
Mahmut Goloğlu 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Nurettin Ünen 
Necip Bilge 
Kemal Balta 
Mithat Denker 
Süreyya Endik 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, Emekli Kanununun müzakere mev
zuu olan 39 ncu maddesinin (B) fıkrası hak
kında noktai nazarımı ifade etmeden evvel, bu 
meselenin alâkası bakımından, Devlet memur
larının ıstatüsü üzerinde durmak istjiyorum. 
Çünkü geçen oturumlarda bu tefsir hakkında 
konuşan arkadaşlardan bir kısmı, ticaret hu
kuku sahasında kalarak, Devlet memurlarının 
statüsünü bugünkü müelliflerin ekseriyetince 
kabul edilen esastan ayrı bir şekilde Yüksek 
Meclise aksettirmiş bulunmaktadır. Müsaade
nizle ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. 

Memurun hukuki statüsü nedir? Şüphesiz 
Devletle memur arasındaki münasebeti Borçlar 
Kanununun hizmet akdine mütaallik hükümleri 
dairelinde tedvire imkân olamaz. Çünkü âmme 
hizmeti ifası bakımından; müstahdemle istih
dam edenin menfaatleri arasında müsavat mev
zuu bahis değildir. Bu sebeple4ir ki, idare hu-
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kukunda, her halü kârda, âmme menfaatimin 
üstünlüğü esasına, yani hizmetin sürekli ve 
muntazam bir şekilde ifası esasına müstenit 
ve icabında memurun hukukunu da siyanet 
eden bir statü bu münasebetleri tanzim ve ida
re etmektedir. 

Memurla Devlet arasmdalci hukuki müna
sebetleri tanzim mevzuunda doktrin ve içtihat
larda iki nazariye vardır: Bunu bir akit ve mu
kavele mahiyetinde telâkki eden nazariye uzun 
zamandan beri rağbet görmüş ise de. Bugün 
esaslı tenkitlere mâruz bulunmaktadır. 

ikinci nazariye, memurun, idarenin tek taraflı 
bir kararı yani tâyin muamelesi ile alındığını ka
bul eden Reglementaire namiyle anılan naza
riyedir. Bu nazariyeye göre memurların hukuk 
ve vecibeleri mukavele ile değil, bir kanun veya 
nizamname ile tesbit edilmektedir. Bu nazariye 
bugün müelliflerin ekseriyeti tarafından benim
senmekte, Belçika, Fransa, İngiltere'de hararetli 
taraftarları bulunmaktadır. Gerçekten; memur 
tâyininde bir mukavelenin ne şekli ve ne de 
esasa taallûk eden şartları mevcut değildir. Ev
velâ; akit mevzuu muayyen değildir, idari mev
zuatın tahmil eylediği vecibeler bir kâğıt üzerine 
dökülüp, diğer tarafın kabulüne arzedilmez. 
Sözlerime başlarken ifade ettiğim üzere memu
run hukuki durumuna ait verdiğim bu izahat 
bundan evvel bâzı arkadaşlarımızın sadece 39 
ncu maddenin (B) fıkrasındaki ibarenin met
ninden ibaret kalması lâzımgelen müzakere mev
zuunu mecrasından ayırarak idare hukukunun 
esaslı prensiplerine kadar teşmil etmelerinden 
ileri gelmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, Nuri özsan arkadaşımı
zın tefsirini talebettikleri 39 ncu maddenin (B) 
fıkrasına gelelim : 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz ki, bir 
kanun maddesinin hangi mânada anlaşılması lâ-
zımgeldiği hususu, hukuk kitaplarında tesbit 
edilmiştir. Bunun en kestirme yolu, bu kanu
nun gerekçesini tetkik ve ıbu kanunun komis
yonlardaki müzakeresini takübetmek, nihayet 
bu kanunun Kamutaydaki müzakerelerine ait 
zabıtları tetkik ederek istihdaf edilen gayenin ne 
olduğunu istihraç etmek, icaJbeder. . 

Şimdi bu bakımdan 39 ncu maddenin tetki
kini sırasiyle, evvelâ Hükümet teklifinden, 
sonra da Geçici Komisyondaki müzakerelerden, 
nihayet Yüksek Meclisteki, müzakere safahatın-
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dan teker teker takip etmek suretiyle bir netice- j 
ye varmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, Hükümet, 39 ncu maddenin B 
fıkrasını şu şekilde teklif etmiştir : (Eylemli 
süresi 30 yılı ve yaşları 55 i doldurmuş olanla
rın istekleri üzerine veya kurumlarınca re'sen..) 

Bu teklif Geçici Komisyonda görüşülmüş ve 
neticede Hükümete bu şekilde mutlak surette bir 
salâhiyet vermenin doğru dlmıyacağı endişesi iz
har edilerek buraya (tüzük) kelimesi ilâve edil
miştir. 

Fakat gaye bakımından gerek Komisyon, ge
rek Hükümet aynı noktada birleşmiştir. Bu 
maddenin, Hükümetin 30 hizmet senesini dol
duranları tekaüde sevketmek istemesinden mak
sat âmme hizmetinin daha verimli, daha iyi, da
ha muntazam şekilde işlemesi gayesinden mülhem 
bulunmaktadır. Hattâ komisyon bu tadili yap
tığı halde dahi raporunda bu kabil re'sen emek
liye sevk kararları aleyhinde Danıştaya dâva açı-
lamıyacağını mazbatasına dercetmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu komisyonun maz
batası Heyeti Umumiyeye gelmiş ve müzakere 
edilmiştir. Komisyonun mazbatasında, hem yaş 
kaydı, hem de hizmet kaydı vardı. 30 hizmet 
yılını dolduran ve 55 yaşında bulunan bir me
mur nasıl tekaütlük istiyefoiliyorsa, aynı şekilde 
otuz hizmet yılını dolduran ve 55 yaşma vâsıl 
olan bir memuru idare mukabil hak olarak re'-
sen emekliye sevkedebiliyordu. Bu hükmün 
Heyeti Umumiyede müzakeresi sırasında ka
nunun. bu fıkrası ile istihdaf edilen maksadı 
göz önünde tutarak o vakitki milletvekillerin
den birisi, buna biraz daha elastikiyet vermek 
suretiyle Hükümeti yaş kaydından hariç tut
mak maJksadiyle bir önerge veriyor ve bunun 
leh ve aleyhinde uzun münakaşalar açılıyor. 

Bugün huzurunuza gelmesine sebep teşkil 
eden nokta; acaba bu bir idari kaza mevzuu 
olur mu, Hükümet bunu keyfî hareket ederek 
suiistimal eder mi, meselesidir. Bu meseleler 
daha o zaman da bu takrir üzerine ortaya çık
mış ve Yüksek Meclisçe leh ve aleyhinde ko
nuşmalar olmuştur. 

Arkadaşlar, en son komisyon sözcüsü bu 
teklife Komisyonun da iltihak ettiğini bildir
dikten sonra; âmme hizmetlerinin daha iyi gö
rülmesi ve aşağıdan yetişen genç nesle bir arı 
evvel mesuliyetti mevkiler verilebilmesi sure- j 
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tiyle sırf âmme hizmetlerinin muntazam görü-

lebilmesini temin için, biraz da kanunun, niza
mın şu veya bu kaydından azade olarak ser
bestçe hareket edebilmesi maksadiyle idareye 
bu salâhiyetin verilmesi esası Meclisçe kabul 
edilerek bu tasarı bu şekilde Meclisten çıkmış 
ve kanuniyet kesbetmiştir. 

Arkadaşla t'; hattâ bu tarzı tekevvünü tak
viye eden birtakım deliller vardır, müsaade
nizle onları anlatacağım ; şimdi 39 ncu mad
denin B fıkrasındaki salâhiyet şudur: Bâzı ar
kadaşlar diyor ki ; «Mukayyet değildir, Devlet 
Şûrasına karşı Hükümetin bu lüzumu beyan et
mesi lâzımdır. Devlet Şûrası bu lüzumu yerin
de görmezse bu kararı pekâlâ iptal edebilir.» 

Arkadaşlar, daha o zaman Hükümete mut
lak salâhiyet verilmesinin mahzurları üzerinde 
durulmuş ve 39 ncu madde umumi mânada bü
tün devlet memurlarını içine alacak bir geniş
likte tanzim edilmiş ve bilâhara Komisyonda
ki ve Kamutaydaki müzakeresi sırasında bâzı 
tahditler yapılarak sadece Hükümetin, (execu-
tif organın) mefhumu dâhiline giren, icra or
ganına mensup olan memurlar hakkında ancak 
bu salâhiyetin verilmesi kabul edilmiş, bunun 
haricinde kalan memurlar hakkında Hükümete 
böyle bir salâhiyetin verilmemesi de maddeye 
konan bir kayıtla temin edilmiştir. 

Fıkrayı aynen okuyorum: «40 ncı maddenin 
A ve B fıkralarında yazılmış olanlarla seçil
miş belediye başkanları ve iller daimî komis
yon üyeleri hariç.» 

Arkadaşlar, 40 ncı maddenin A ve B fık
ralarında yazılı kimseler de icra organına dâ
hil olmıyan yüksek memurlardır. Bunlar pro
fesörler, Yargıtay mensupları, Danıştay ve Sa
yıştay mensuplarıdır. Şimdi, eğer biz böyle bir 
salâhiyeti Hükümete verip de bunun yerinde 
kullanılıp kullanılmadığı hakkında alâkadarla
ra bir şikâyet hakkı verildiğini kabul edersek, 
kanaatimce, bunları istisna için kanun vâzımın 
acaıba ne gibi bir sebeple maddenin şümulünden 
hariç tuttuğu noktası izahsız kalır. 

Şimdi diğer bir delilim de şudur arkadaşlar, 
müsaade ederseniz 40 ncı madde üzerinde biraz 
durmak istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar, bütün emekli ka
nunlarında esas şudur: Memur vatandaş âmme 
hizmetindeki randımanını kaybettiği zaman ak
tif vazifeden, emekli statüsüne geçmelidir. Bu, 
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bütün medenî memleketlerin kabul ettiği bir | 
prensiptir. Memur vatandaş ne zaman Devlet 
hizmetindeki randımanını kaybeder? Bunun 
en bariz misali hiç şüphesiz ki, yaşlanmaktır. 
Yaşlanmakla bu randıman da düşmektedir. Bu
nun için bütün kanunlarda memur için âzami 
yaş haddi tesbit edilmiştir. Memurlar bu yaş 
haddine gelince artık randımanı düşeceği ve 
âmme hizmetini gereği gibi ifa edemiyeceği fa
raziyesine dayanılmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, bir de realiteye bakalım. 
Bütün insanların bünyeleri yapılış itibariyle 
müsavi midir? Bâzıları 60 yaşında verimden | 
düştüğü halde, bâzı Vatandaş memurlar 6 5 - 7 0 j 
yaşına kadar pek âlâ dinç olarak akli ve melekî j 
kabiliyetlerini muhafaza edebiliyorlar. Şu hal
de bu kanunun, bir taraftan 40 ncı maddesi | 
ile bütün memurlar için yaş haddi seyyanendir, 
öte taraftan ise buna bir elastikiyet vermek 
istenmiştir. Bu her iki maddede de elastikiyet 
kabildir. 40 ncı madde ile isterse Hükümet bâzı 
memurlar hakkında karar almak suretiyle yaş 
haddine rağmen istihdama devam edebilmekte
dir. Bunun aksi yani; yaş haddinden evvel, bir 
memurun veriminde, çalışmasında azalma gö
rülenleri de emekliye sevketmek salâhiyeti, ka
naatimce yine âmme menfaati mülâhazasiyle 
39 ncu maddenin B fıkrasiyle verilmiştir. 

Bu fıkra mucibince memur-30 sene hizmeti
ni gördükten sonra artık yaş kaydı aranmadan, 
verimi düşmüşse, icra organı takdir hakkını 
kullanarak onu emekliye sevkedebilecektir. 
Kaldı ki (B) fıkrasında zaten memuru mutazar
rır eden bir vaziyet de yoktur. Burada iki men
faat karşılaşmaktadır; birisi âmme menfaati, 
öbiri de memurun şahsi hakkı ve menfaatidir. 
Âmme menfaati daima şahsi haklardan üstün
dür. Ancak memurun haksız olarak bir muame
leye mâruz kalmaması şartiyle âmme menfaati 
daima ferdî hak ve menfaatlere tercih edilmek
tedir. Şimdi burada 30 sene hizmetini doldu
ran emekli maaşına olduğu kadar emeklilik ik
ramiyesine de istihkak kesbeden bir memurun 
emekliye sevekedilmesinde ne gibi şahsi bir 
menfaati haleldar olmaktadır? Denebilir ki, 
bu memur yaş haddine kadar çalışacaktı, Dev
letin eskisi kadar verimli olarak çalışamadığı 
için bunu emekliye sevkederken temin etmek 
istediği menfaat âmme menfaatidir. (Rapor al
sın sesleri) ona da temas edeceğim. Şimdi bâzı 
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arkadaşlar diyorlar ki memur eğer gereği gibi çalı-
şamıyorsa ait olduğu makamca rapor alınsın, 
ehliyetsizse tesbit edilsin. Şu halde 39 ncu 
maddenin (B) fıkrasının mahalli tatbiki nedir? 
Arkadaşlar, öyle hâdiseler vardır ki, ehliyet
sizliği sabit ölçülerle tesbit etmeye imkân yok
tur. Çünki bunları eğer sicillerinde bir takım 
formlar ve normlara bağlıyacak olursak bun
dan âmme menfaati müteessir olur. Keza sağlık 
durumu bakımından memurun esaslı bir rahat
sızlığı olmıyabilir. 

Fakat küçük bir rahatsızlık dahi bazan âm
me hizmetlerinin salim bir şekilde görülmesine 
mâni olur. Kaldı ki arkadaşlar; bu 39 ncu mad
denin ehliyetsizlik ve sağlık durumlarına ait 
hükümlerinin sevkında birtakım esaslara riayet 
edilmesinin şart koşulması tabiîdir. Sebebi; 
çünkü orada ehliyetsizliğin tesbiti birtakım tü
zük hükümleri ile ve sağlık noksanı da bir sağ
lık komisyonundan geçmek suretiyle tesbit 
edilmektedir; bu gibi tahditlere lüzum vardır. 
Çünkü memur 30 seneyi doldurmadan böyle bir 
iddia ile karşılaşabilir. Böyle bir tahdide tâbi 
tutmazsak bundan keyfi bir muamele doğabilir. 
Zira memur 30 seneden evvel aylığa müstehak 
olamamaktadır. Bu itibarla birtakım kayıt ve 
kaidelere tâbi tutulması hukuk devleti olma ba
kımından bilhassa zaruridir. 

Sonra arkadaşlar, 39 ncu maddenin «D» fık
rası var, ona göz gezdirmenizi rica ederim. 39 
ncu maddenin «D» fıkrasındaki hüküm şu
dur : «88 nci madde gereğince emekli ke-

| senekleri geri verilmemiş olanlar 60 ya
şını doldurmuşlarsa istekleri üzerine ve 

! «B» fıkrasına göre re'sen» denmektedir. 
I «B» fıkrası 88 nci maddeye atıf yapmaktadır. 
| 88 nci maddeyi açtığımız zaman bunda 88 nci 
i maddenin hükmü şudur: «87 nci maddenin 
! fıkralarında yazılı olan fiilî hizmeti 25 ve daha 
| fazla bulunanların ayrılışlarında kesenekleri 
I geri verilmez.» 
! Bu fıkralar nedir? Bunu da 87 nci maddede 

görüyoruz. «îstifa edenler, istifa etmiş sayılan-
I lar, milletvekilliğine seçilenler».. Yani arkadaş

lar şöyle ifade edeyim: 87 nci madde diyor ki ; 
I şu, şu sebeplerle memuriyetten ayrılmış olan 

memurların hizmet müddetleri 25 sene ve daha 
fazla ise bunların evvelce memuriyetleri müdde-
tince aylıklarından kesilmiş olan kesenekleri 

I geri verilmez. Ne olur geri verilmez de? Ne ola-
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cağını 39 ncu maddenin (B) fıkrası tesbit et
mektedir. 

Eğer bu kabil memurlar 60 yaşma gelmiş
lerse kendilerinin emekliye sevkını istiyebile-
ceklerdir. Fakat 60 yaşma gelmemişlerse no 
olacakl . Bunlar ilânihaye bekliyecekler midir? 
Memuriyetten ayrılmış olanlar hakkında tat
bik mahalli olarak atf yapmak gibi bir mantık
sızlıkla karşı karşıya gelmekteyiz. Bu bakım
dan, vâzıı kanunun böyle mantıksız hareket et-
miyeceği de malûm olduğuna göre, bu B fıkra
sına bir mâna vermek lâzımgelir ki, bundan da, 
39 neti maddenin B fıkrasındaki salâhiyetin, 
takdirin Hükümete ait bir takdit hakkı olduğu, 
yani burada (lüzum görülen) tâbirinin takdir 
hakkından ibaret olduğu ve bunun da kazai 
murakabeye tâbi bulunmadığı şeklinde anlaşıl
ması lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, bu 39 neu maddenin 
B fıkrasının sevkettiği hüküm mevzuatımıza 
yeni mi girmektedir1? Hayır! Daha evvel 4222 
numaralı Kanunun bir maddesinde esasen bu
na benzer bir hüküm mevcut bulunmakta idi. 

Arkadaşlar bu hükümde 25 hizmet yılını 
dolduran memurları re'sen emekliye sevketmek 
salâhiyeti hakkında kurumlarına salâhiyet ve
rilmiş bulunmakta idi işte 39 ncu maddenin (B) 
fıkrası eskiden 4222 numaralı Kanunla konan 
bir hükmün Emekli Sandığı Kanununa aktarıl
masından ibarettir. Şimdi gerek tktisadi Dev
let Teşekküllerinde, gerek diğer maaşlı, ücretli 
emekli hükümlerinde evvelce muhtelif kanun
larda mevcut bu kabil hükümler de böylece tet
kik edilerek yeni kanuna aktarma edilmiştir. 39 
ncu maddenin (B) fıkrasındaki hükümde, an
lattığım kanunda senelerce tatbik mahalli bul
muş bir hükümden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak şunu arze-
deyim ki. bu meseleye ait yabancı mevzuatı da 
tetkik etmiş bir arkadaşınızım. 

Fransa'da durum şudur arkadaşlar. Yalnız 
şunu peşinen arzedeyim ki; bizim 39 ncu mad
denin B fıkrası gerek asker gerekse sivil me
murlar hakkında tatbik edilir. Yani askerler 
hakkında ayrı bir hüküm "mevcut değildir, Hü
kümet asker olsun, sivil olsun, umumi mânada, 
otuz hizmet yılını doyuran memurları re'sen 
emekliye sevketmek yetkisini haizdir. 

Şimdi:. Fransa'da da aynen böyle hükümler 
vardır. Bilhassa askerler hakkında Hükümetin 
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I mutlak bir takdir hakkı vardır. 30 hizmet yılını 

doldurmuş olan her askeri Fransız Hükümeti 
ro'sen tekaüde sevketmek salâhiyetini haizdir. 
Ve bu şekilde aldığı karar hakkında idari ka
zaya baş vurulamaz. tşte Fransız kanunu elim-
deklir. Orada sivil memurlar hakkında esas ka
ide; 1932 senesine kadar aynı idi: Askerî me
mur i av gibi sivil memurlar da idari kazaya baş 
vuramazlardı. Fakat 1932 senesinde çıkan ka
nunla sivil memurlar hakkında idarenin salâ
hiyeti bâzı kayıtlarla takyit edilmiştir. Şimdi 
biz Fransız mevzuatını bir tarafa bırakalım. Bi-

I zim 39 ncu maddenin B fıkrası hem askerler ve 
hem de siviller hakkında caridir. Bunda şüphe
miz yoktur, değil mi arkadaşlar? Fransa'da as
kerler hakkında mutlak bir hüküm vardır. Bu
na- istinaden Hükümetin aldığı re'sen emekliye 
sevk kararları, aleyhine Devlet Şûrasına baş vur
ma hakkı, tanınmıyor. Durum aynıdır, hiçbir 
fark yoktur. Yalnız bizde hüküm sivil memur
ları da içine alıyor, Fransa'da sivil memurlar 
için bâzı kayıtlar konmuştur ve o da bir tarihî 
oluşun ifadesidir. 1932 senesine kadar ikisi ara
sında hiçbir fark yoktu. 

Belçika'da da durum aynıdır. Orada da Hü
kümetin muayyen, hizmet senelerini bitirmiş 
olan. askerleri, emekli ikramiyesi ve maaşı bağ-

I bıdıktan sonra, âmme hizmeti mülâhazası ile, 
ıVson emekliye sevkcdilebileeeği kabul edilmiştir. 
Bu kararlar aleyhinde de hiçbir idari kazaya 
baş vurulamaz arkadaşlar. 

Sözüme son vermeden evvel Emekli Sandığı 
Kanununun bir taraftan memurlara eskisine na
zaran daha fazla birtakım haklar tanırken, öte 
taraftan âmme menfaatlerinin daima ön plânda 
tutulması gayesiyle hazırlanmış olduğunu ifade 
ederim. 

ı Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Rifat Özdeş. (Yok sesleri) 
Nuri Ocakeıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; 5435 sayılı Kanunun 39 ncu 
makide E. F bentlerinin haricinde olan B ben
dinde yazılı fakat tâyini güç olan sebeplerden 
dolayı emekliye bir memurun sevkedilmesi idari 
bir tasarruftur. Burada Danıştay yolu açıktır. 
Evvelki oturumda bunun gerekçelerini Sayın 
Necip Bilge ve Arif Hikmet Pamukçuoğlu etra-
fiyle anlattılar. Fazla izahata girişmiyeceğim. 

I Aynı fikirlere ben de iştirak ediyorum. 
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Maliye ve Geçici Komisyon raporlarında be- I 

lirtildiği gibi bu salâhiyet katî değildir. Danıg-
tay yolu açıktır. Buna her memuriyetten misal 
vermek icabettiği gibi meselâ bir savcı ve bir hâ
kim farzedelim. 30 hizmet yılım doldurmuşlar
dır. Sicilleri de gayet mükemmeldir, ihtisas ve 
bilgi sahipleridir. Fakat bir suiistimale el kor. 
Bakan da hüsnüniyet sahibidir. Bâzı hüsnü
niyet sahibi bildiği nüfuz sahibi şahıslar bunu 
âmme hizmetini durdurduğunu ileri sürüyor
lar. Hiç bir sebep yoktur. Derhal tekaüde sev-
kedilecek. Halbuki bu arkadaş birinci sınıfa ay
rılmıştır. Bir münhal olsa Temyiz âzası da 
olabilir. Ve bundan kurtulabilirdi. Onun için 
Danıştay yolunu kapamak bir haksızlığa yol 
açabilir. İnsanlar hatadan salim değildir. Me
murların da kendilerinin lâalettâyin emekliye 
ayrılâmıyaeaklarını bilmeleri lâzımdır. Danış
tay yolunun açık olması aynı zamanda daire ve 
kurumları da bu hususta esaslı tetkika sevkeder. 

Bu bakımdan Danıştay yolunun açık olduğu
nun kabul buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte-

terem arkadaşlar; Muğla Milletvekili Nuri öz-
san'ın Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasının yorumlanmasına dair 
önergesi Maliye, Geçici, ve Bütçe Komisyonları 
raporlarını okudum. 

Muhterem Hukukçu arkadaşlar; uzun uzun 
mütalâalarını yaptılar. Maddelerden maddeler 
ve tefsirler çıkardılar. Fakat hemen hemen 
ekseriyetle aleyhinde konuştular, Bu kanunun 
reddini istediler. Ben de lehte konuşacağım, 
milletin arzularına tercüman olamaya çalışaca
ğım. Milletin şikâyeti; kanunlardan, memurlar- | 
dan, hepimizi üzen de bu değil mi? İktidar de- I 
ğişti, zihniyet değişmedi. 

Arkadaşlar, ben bu kanunu yerinde ve haklı 
görüyorum. Bunda hiçbir tereddüde ve şüpheye 
düşecek bir şey görmüyorum. Vazifesini hak-
kiyle yapan ve 30 seneyi dolduran bir memurun 
kanunen vazifesi tamam oluyor ve mükâfatını 
de görüyor. Yani ikramiyesini alıyor, emekli 
maaşı da bağlanıyor. Yaş haddi mevzuubahis 
değil, yalnız hizmeti aranmalı. O da 30 seneyi j 
doldurmuş ve millete karşı hizmetini de tamam- j 
lamış oluyor. Bu suretle Hükümet de kanuni 
vazifesini ve salâhiyetini kullanmak istiyor Ve 
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bu hakkı da bu salâhiyeti de Meclisten istiyor. 

Bunu da seve seve verelim arkadaşlar. Zira 
bütün mesuliyeti umuru devleti, umuru milleti 
Hükümetin omuzlama yüklettik, icraat istiyoruz. 
Bütün Devlet ve Hükümet teşkilâtında sürat ve 
hareket istiyoruz, daima Hükümeti ve bakanları 
acı acı tenkit ediyoruz. Neden bu salâhiyeti ver
mekten çekiniyoruz.?. Arkadaşlar, memleketin ve 
milletin selâmeti için tereddütsüz vereceğiz. Da
ha dün denecek kadar yakm olan ve sabahlara ka
dar süren Meclis ve grup toplanmalarında bakan
lara ahiret soruları gibi sorular sorduk ve ölüm 
teri gibi terler döktürdük ve istediğimiz zaman 
Hükümeti sigaya çekmiyor muyuz?. Şimdi de sa
lâhiyeti vermekten kaçmıyalım. İcra mevkiindeki 
bir adamın salâhiyeti olmazsa cesareti de olmaz. 
İş istiyorsak sürat ve hareket, bütün daireleri bu 
şekilde görmek arzu ediyorsak derhal bu teklifi 
ve bu tefsiri kabul etmeliyiz. Aksi takdirde Hü
kümetten bundan fazla birşey istiyemiyeceğiz. 
Çünkü; mesuliyet yükletiyorsunuz, salâhiyet ver
miyorsunuz diyeceklerdir ve haklıdırlar. 

Arkadaşlar, Meclis her şeyin üstündedir, şa
yet Hükümet bu salâhiyeti yarinde kullanmazsa 
bunu geri almak da yine Meclisin elindedir. Ye
ter ki Meclis hakiki vazifesini yapsın, daimî su
rette Hükümeti murakabe altında bulundursun. 
İstediğini verelim ki, istediğimizi yaptıralım. Bu 
geminin yükü çok ağırlaşmıştır, biraz safrasını 
atmak mecburiyetindedir. Kıymetsiz, liyakatsiz 
ve lüzumsuz teşkilâtları da belki tasfiye edecek

lerdir. Yalnız yaşı müsait olup da kendisi liyakat
li, ve iktidarlı diye daha uzun müddet Devlet 
hizmetinde çalışmak istiyenler iktidarları ve li-
yakatlarmı biraz da serbest sahada kullanırlarsa 
kendileri için de, memleket için de, daha hayırlı 
ve daha faydalı olur. Çünkü yeni yetişenlere de 
imkânlar ve meydanlar kalır. Zira gençler de 
yetişecekler onlar da o seviyeye erişecek
lerdir. Demokratik rejime göre gençler yetiştir-
lirse memleket için çok faydalı olur kanaatinde
yim. Taylar yetişmezse atlara paha mı biçilir. 
Taylar yetişecek ki, atlar da kıymetten düşecek. 
İmkânlar kapanır sahalar tıkanırsa gençler nere
den ve nasıl yetişeceklerdir. Hulâsa ben bu tefsi
rin kabulünü bütün samimiyetimle arkadaşlar
dan rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Arkadaş

lar, ben çok az konuşacağım. Bence mesele çok 
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mühimdir; fakat çok basittir. Bunun için ken
dimizi birçok hukuk nazariyelerinden ve ka
nun maddelerinden, bir an için, uzak tutalım. 
Bence 39 neu maddenin B fıkrası doğrudan 
doğruya idarede mesuliyet ve salâhiyet pren
sibine taallûk eder. Fakat bu madde ile bu sa
lâhiyet yalnız ceza kısmına münhasır kalıyor. 
Yani bir taraflıdır, bir memur her hangi bir va
ziyet dolayısiyle atılıyor. Salâhiyet ve mesuli
yet memuriyet ve Devlet hizmeti müessesesinin 
ana prensibindendir. Bu olmazsa Devlet hizme
ti felce uğrar. Yalnız bu prensibin tam olarak 
tatbiki için sadece cezai kaydı ihtiva etmemeli, 
aynı zamanda mükâfatı da ihtiva etmelidir. Ya
ni bir âmire, lüzum gördüğü takdirde, kıymeti
ni kaybeden bir memuru çıkarabilmesi imkânı
nın verilmesi gibi, iyi çalışan bir memura da 
mükâfat verebilmelidir. 

Bunu bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde bu 
39 ncu maddenin B fıkrasının Emekli Kanunun
da yeri yoktur. Bu yanlış konmuştur, evvelâ 
bunu buradan çıkarmak icabeder. 

ikincisi de; bu mesele, mahiyeti itibariyle 
bir tefsir değil, bir tesis mevzuu olarak kalıyor. 
Binaenaleyh mesuliyet ve salâhiyet prensibini 
ihtiva eden bir tesisin vücuda gelirim esi zaru
reti vardır. 

Bâzı arkadaşlar bunda cezai hüküm olmadı
ğını söylüyorlar. 30 sene hizmet eden bir adam 
50 yaşında bir adamdır. 50 yaşında olan bir 
adam malûl ve bitab değildir, mükemmel çalı
şabilir. Binaenaleyh daha 65 yaşma kadar da
ha 15 senesi vardır. Bunu çıkarmak, birçok 
menfaatlerinden mahrum etmek, tamamen onu 
tecziye etmektir. 

Şu halde cezai hükmü ihtiva eden bu madde
yi kanundan çıkarmalıyız ve ayrıca bir tesis 
vücuda getirmeliyiz. 

Benim kanaatim budur. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, oy toplama mua

melesi sona erecektir. Lütfen oylarını kullan
ım yan varsa kullansınlar. 

Şu halde oy muamelesi sona ermiştir, kaldı
rıyoruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLü (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, mazbataların aleyhinde konuşan arka
daşlarımı büyük bir dikkatle takip ettim. Hiç 
şüphe yok ki, onların da fikir ve kanaati hür-
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mete lâyiktir. Ancak aleyhte konuşan arkadaş
lar, idari tasarruf aleyhinde alâkadarların Da-
nıştaya müracat ediyorlar da neden Emekli 
Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına 
tevfikan yapılan tasarruflardan dolayı Danış
tay yolunu kapıyoruz. Binaenaleyh bu, hukuk 
kaidelerine uygun değildir. Bilhassa geçen bir-
leşipıde Necip Bilge arkadaşımız buyuruyorlar 
ki; bir takdir hakkı vardır. Fakat bu takdir 
hakkı mutlak değildir. Binaenaleyh şekil ve sa
lâhiyet bakımından Devlet Şûrasına müracaat 
edilmesi icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; takdir salâhiyetini 
kabul ettikten sonra yalnız şekil ve salâhiyet 
bakımından Şûrayı Devlete müracaat edile
mez, binaenaleyh mutlak değildir mânası çık
maz. Pekâlâ şekil ve salâhiyet bakımından 39 
ncu maddenin B fıkrasına tevfikan yapılan 
tasarruf dolayısiyle Devlet Şûrasına müracaat 
edilebilir. 

ikinci nokta; bu kanun antidemokratiktir. 
üçüncü nokta; 39 ncu maddenin F fıkrası

na tevfikan bir cezai mahiyet taşıyan tekaüde 
şevk keyfiyeti böyle bir tasarruf dolayısiyle 
alâkadar, Devlet Şûrasına müracaat ediyor da, 
B fıkrasına göre yapılan tasarruf dolayısiyle 
niçin müracaat edilmesin? Bu tezin izahı im
kânsızdır. Bu nokta üzerinde Abbas Çetin ar
kadaşımız durmuşlardır. 

Şimdi arkadaşlar, bendeniz kısaca meseleyi 
arzedeyim; 39 ncu maddenin B fıkrası değiş
tikten sonra, bunun safahatını Mazhar Bey 
arkadaşımız biletraf izah ettiler, aynı şeyleri 
tekrardan bendeniz içtinap ederim, yalnız 
Nuri özsaıı arkadaşımızın tefsir teklifi esasen 
Komisyonca kabul edilmiş değildir. Komisyon, 
madde o kadar sarihtir ve iphamdan o kadar 
âricjir ki, tefsire dahi mahal yoktur, diyor. 

Şimdi arkadaşlar, işin esasına girmeden 
evvel kanun metinleri ve bilhassa vâzıı kanu
nun bu hükmü vazederken hâkim olan ruh 
temayül ve maksatları tamamen hislerimiz ve 
heyecanlarımız dışında ve bir hukuk mevzuu 
olarak tetkik etmemiz icabeder. 

Şimdi, hukukta bir takdir müessesesi var
dır. Bu, ceza hukukunda da vardır, hususi 
hukukta da vardır, idare hukukunda da var
dır. Çünkü kanunlar veludiyetlerini, şümulle
rini, teferruata ait birtakım hususi hükümler 

I vazetmekle değil, umumi esaslar kovmak su-
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retiyle alırlar. Bu itibarla hâdiselerin daimî I 
sayrureti karşısında vâzıı kanun, ister hususi . 
hukukda, ister idare hukukunda birtakım tak
dir hakları tanımak zaruretindedir. Çünkü 
âmme hizmetleri hergün tenevvü arzetmekte, 
teknik ve ihtisasa ihtiyaç göstermektedir. Bi
naenaleyh idare karşılaşacağı birtakım vazi
yetler muvacehesinde ne gibi hareket edeceğini 
vâzıı kanun evvelden kaideler şeklinde tesbit 
edemez. Hâdiseler daima sayruret halindedir. 
Bu itibarla halin icaplarına göre idareye ve 
hâkime bir takdir hakkı, salâhiyeti vermek 
zaruretindedir. İdare ona göre kendisini ayar-
hyacaktır. Takdir hakkı tanımazsak idarenin 
dinamik faaliyeti felce uğrar. 

(B) fıkrasına gelince, (B) fıkrası iki un
suru havidir : 

Birincisi, «30 seneyi ihtiva eder.» Bu kanu
ni bir unsurdur. Kanun bunu tâyin etmiştir. 

İkinci unsur, kurullarınca lüzum görüldü
ğünde, diyor ki ; bu takdirî bir unsurdur. 
Eğer vâzıı kanun, şu veya bu maddî vakıalar 
tahakkuk edince, idare, 30 yılını dolduran 
memuru resen tekaüde sevkeder, deseydi o va
kit takdir hakkı mevzuubahis olmazdı. O za
man ancak, idarenin salâhiyeti vakıaların ve 
şartların tahakkuk edip etmediğini tâyinden 
ibaret olurdu. Halbuki vâzıı kanun burada lü
zum unsurunun, yani tasarrufun saik unsurunu 
tamamen idarenin takdirine bırakmıştır. Yani 
şu veya bu maddi ve hukuki vakıaların vukuu 
halinde şu işi yapacaksın, demiyor. Diyor ki; 
lüzum görüldüğü takdirde, 30 senesini ikmal et
mişse bu memuru resen emıekliye sevkedecek-
sin. Binaenaleyh buradaki takdir salâhiyeti 
mutlak bir salâhiyettir, bu maddei kanuniye ile 
idareye bir hareket serbestisi tanınmıştır. 

Nitekim arkadaşlar, Hükümet tasarısının 
esbabı mucibesinde aynen şöyle deniyor: An
cak bu durumda olanların emekliye sevkedil-
mesi hususunda dairelerine yetki verilmesi | 
Devlet ve Ekonomi... Yerini bulamadım, hula
saten arzediyorum : Böyle bir salâhiyet veril
mesi âmme hizmetlerinin daha rasyonel, daha 
esaslı ve verimli şekilde ifası bakımından za
ruridir ve bu fıkranın vaz'mdaki sebep de bu
dur. 

Şimdi arkadaşlar; esas meseleye geliyorum; 
Danıştay yolu kapalı mıdır? Hayır arkadaşlar, 
Danıştay yolu kapalı değildir. Bu fıkra ile Da-

. 1 9 5 1 O : 1 
I nıştay, takdir hakkını, salâhiyetini idare iyi 
. mi kullanmış, fena mı kullanmış bunu tetkik 

edemez. Bu takdir unsuru kazai murakabe sa
hasının dışındadır. Bu B fıkrasına göre teka
üde sevkedilmiş adam dâvayı açtı. Danıştay 
bakacak. Eğer şekil ve salâhiyet bakımındansa, 
yani davacı itirazını şekil ve salâhiyet noktası
na istinat ettirmişse dâvaya bakar. Yani 30 se
neyi doldurmuş mu, doldurmamış mı, bu tasar
ruf salahiyetli bir merci tarafından mı yapıl
mıştır ? 

Eğer davacı itirazını, idare takdir hakkım 
fena kullanmıştır, iyi kullanmamıştır; isabet
sizdir noktalarına istinat ettirmişse; Devlet Şû
rası diyecek ki, bu, takdire matuftur, takdire 
taallûk ediyor, binaenaleyh ben takdiri mura
kabe edemem. Dâvayı reddedecektir. Mesele
nin esası budur. 

Bâzı arkadaşlar telâş ediyorlar : Danıştay 
yolu nasıl kapanır? Danıştay yolu açıktır, ar-
zettiğim gibi iki unsuru vardır. Şekil ve salâ
hiyet bakımından yol açıktır. Fakat takdir 

i bakımından bakacak; takdire taallûk ediyorsa 
diyecek ki takdire taallûk ettiği için ben bu dâ-

I vaya bakamam; dâvanın reddine karar verecek. 
I Biliyorsunuz arkadaşlar ceza hukukunda bir 
I takdirî tahfif müessesesi vardır. Hâkim takdiri 

tahfif sebepleri görülürse cezayı indirir. Fakat 
r.ıüdahil veya müddeiumumi bu takdirî tahfife 

I karşı temyize gidemez ve Yargıtay da takdire ta-
I allûk ettiği için buna dokunmaz. Takdir kazai nm-
I ı ak«beden masundur. Hâkimden niçin takdirî tah-
I lif sebebi kullandın da bu cezayı indirdin diye 
I sorulmaz. Çünkü takdire taallûk ediyor. Bu hâdi-
I s'eler mevzuumuza makis olabilir. Hususi hukuk-
I ta da kanuni takdir hakkı vardır. Boşanmada 
I lıakim çocuğu ister anaya ister babaya verir. 
I Yargıtay sen niçin anaya vermedin de babaya 
I verdin, diyemez. Görülüyor ki, takdir kazai mıı-
I i akabe sahasının dışındadır. 
I Diğer taraftan bunda telâş edilecek bir şey 

yoktur. idareye böyle bir takdir salâhiyeti tanı-
I mak endişeyi mucip değildir. İdare de muhak-
I kak bu takdir salâhiyetini kullanırken hakkani

yet ve nısfet kaideleri hududu dâhilinde kala-
I çaktır. Biz idareyi tamamiyle suiniyetle meşbu 
I bir teşekkül diye kabul edersek olmaz ve bu rea

liteye de uymaz. Elbette idare kendisinden isti-
I fade ettiği kıymetli bir unsuru tamamiyle hissi 
I sebeplere dayanarak kolundan tutup atmaz Farzı 
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muhal olarak bir iki hissi hareket yapılmış olsa 
dahi, bu hareket, idarenin daima haksız hareket 
edeceğine delâlet etmez, bir hata yüzünden tak
dir müessesesini kaldıralım mı? Elbette ki hayır 
Birincisine zannederim cevap verdim. Gelelim 
antidemokratik meselesine: 

Arkadaşlar, elimizde bir madde vardır. Bu 
maddenin tazammun ettiği mâna nedir? Antide
mokratik midir, değil midir? O bahsi diğer. An-
tidemokratikse, daha demokratik bir madde ted
vin edilebilir. Ama, bu antidemokratiktir, diye 
takdire taallûk etmesine rağmen kazai muraka
beye tâbi tutalım, dersek takdir müessesesini in
kâr etmiş oluruz. 

Binaenaleyh yine arzediyorum, takdir mües
sesesi hukukta antidemokratik değildir, hukuk 
kaidelerinde bir istisna teşkil etmez. Bizzat hu
kuk kaidelerini ve hizmetleri iyi yürütmek için 
konmuş bir müessesedir 

Sonra arkadaşlar. Mazhar Bey arkadaşımızın 
tebarüz ettirdiği gibi memurla Devlet arasındaki 
münasebet akdi münasebet değildir. Bu münase
beti sübjektif hukuk kaideleri değil objektif hu
kuk kaideleri tanzim eder. Binaenaleyh âmme 
menfaati muhakkak ki, memurun menfaatinin 
üstünde gelir. Sonra memur menfaatine âmme 
menfaati feda edilemez. Bu itibarladır ki, bura
daki B fıkrasındaki takdir salâhiyeti yine hukuk 
kaidelerine uygun olup bendenizce mutlaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bir a> Abbas Çetin 
Bey arkadaşımızın fikirlerine kısaca cevap vere
yim. 

Arkadaşlar, 30 ncu maddenin bir de (F) 
fıkrası vardır, cezai mahiyettedir. Fakat (B) 
fıkrası cezai mahiyette değildir. Çünkü eğer 
(B) fıkrası cezai mahiyeti haiz olsaydı o zaman 
(F) fıkrasını maddeye koymaya lüzum görül
mezdi. îkisi de cezai mahiyettedir, diye iddia 
edilirse o halde vâzıı kanun tenakuza düşmüş de
mektir. Hem (F) hem de (B) fıkrası cezai ma
hiyette olamaz. Kaldı ki, 30 'senesini dolduran 
bir memura hem tekaüt maaşı veriliyor, hem de 
ikramiye veriliyor. Fakat (F) fıkrasına göre bir 
tasarruf yaparsa, eğer 25 senesini doldurma-
mışsa tekaüt maaşı diye bir şey vermiyor, hele 
ikramiye hiç vermiyor. Binaenaleyh (B) fıkra
sındaki hüküm ne tasfiye, ne de ceza hükmü
dür. Çünkü ceza olarak (F) fıkrasında ayrı bir 
hüküm koymuştur. 

Geçici Komisyon (B) fıkrasını tetkik eder-

5.19Ş1 O : 1 
I ken : Tüzük hükümlerine göre yapılan tasarruf

lar kazai merciin murakabesi haricindedir, dâva 
dahi açılamaz, diyor. Arkadaşlar, tüzük hük
münce yapılan tasarruflar, idari kazaya tâbi de
ğildir. Nizamnameler malûmu âliniz idare ta
rafından tanzim olunan bir tasarruftur. Ancak 
kanuna aykırı hükmü ihtiva etmez ve kanuni 
hükümler dairesinde tatbikata teferruata taallûk 
eder, ama kanunun ana prensiplerinin dışında 
kalmaz 

ITAıMDÎ ORHON (Trabzon) — Danış/taydan 
geçiyor. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Evet 
Danıştay m tasdikmdan geçiyor. Binaenaleyh 
nizamnamelere göre yapılan tasarrufun aleyhin
de. Esasen kazai mercilere müracaat edilmez. 
Nizamname kanuna aykırı ise, bu kanuna aykırı
lık keyfiyetini, Anayasa sarihtir, Meclis halle
der; yine kaza mercileri halletmez. Binaen
aleyh nizamname kanuna aykırıdır, şudur, bu
dur, bunlar başka. Böyle bir vaziyette hâkim 
nihayet nizamnameyi bırakır, kanun hükmünü 
tatbik eder. 

Şimdi arkadaşlar, tüzük hükümlerine göre 
yapılan tasarruf, kazai murakabenin haricin
dedir. Buradaki F fıkrasına göre ise, prensip 
olarak, nizamnameye göre yapılan tasarrufun da 
kazai murakabeye tâbi tutulmaması lâzımdır. 
Binaenaleyh bu B ve F fıkralarını tedahül ettir
mek bence hatalı bir görüştür. Birisi cezai bi • 
hükümdür, diğeri de bir memuru memurlı k 
statüsünden alıp tekaütlük statüsüne tâbi tut
maktan ibarettir. Binaenaleyh hizmetlerin iyi 
ifa edilebilmesi için fikrî kudretsizlikleri, mâ
nevi takatsızlıklan sabit olanları, artık o vazi
feyi göremiyecek durumda bulunanlara illâ sen 
65 yaşını bitirinceye kadar burada oturacaksın 
demek, âmme hizmetlerinin iyi yürümesini bal
talamak demektir. 

Düşünülmesi gereken bir gençlik ve ihtisas sa
hipleri vardır. Bunlara da bir mesafe vermek 
zaruretindeyiz. Meselâ ben kendi meslekimden 
misal alayım; bir hâkim pasiftir, ne suya do
kunur ne sabuna. Hâkim oturmuş, sicilinde hiç
bir şey yoktur. (Gürültüler) Müsaade buyurun, 
kendimi, misal gösteriyorum. Hiçbir iş görmüyo
rum, verdiğim kararlarda isabet namına bir şey 
yoktu i'. Vatandaş illallah diyor. Ne yapacak 
idare, beni buradan alıp Van'a verecek. Orada-

I dv, vatanda!;! illallah, diyecek, lanet edp^ek. Bu-
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na idare bir şey yapabilir mi? 

Bir hâkim 65 yaşma kadar bu milletin sır
tından geçinecektir, (Bravo sesleri) Binaen
aleyh muhterem arkadaşlar, hiçbir teşekkül, 
Danıştay dâhil, kanun vâzıınm maksadına müna-
fi kanunu tatbik edemez. Eğer bir kanun vâzı-
ımn maksadına münafi bir tatbikat şeklini mü
samaha ile karşılarsak kendi bindiğimiz dalı 
kendimiz kesmiş oluruz. Binaenaleyh evvelâ şu 
Meclisin kendi koyduğu hükme kendisinin hür
met etmesi ve buna münafi bir izah ve tatbik 
şekline müsamaha göstermemesi lâzımdır. Ra-
pöriar yerindedir. Hukuk kaidelerine uygun 
olan mazbataların kabulünü istirham ediyorum. 

Takdir yüksek heyetinizindir; (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkanlığa 
Emeklilik Kanununun 39. maddesinin «B» 

fıkrasının yorumu hakkındaki görüşmeler üç 
Birleşimden beri devam ediyor. Leh ve aleyhte 
birçok fikirler ortaya atılmış ve mevzu tama
men aydınlanmıştır. Komisyon raporlarının oya 
konulmasını teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu takrir hakkında 
bir lehte bir de aleyhte konuşulur. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Aleyhte 
konuşacağım. 

Arkadaşlar; demokratik sisteme girdiğimiz 
bu devre içerisinde antidemokratik olan bu mad
denin bu şekilde tefsire tâbi tutularak bir mağ
dur memurun mahkemeye gitmesini menedecek 
şekilde... (Gürültüler, öyle şey yok sesleri) Va
ziyet ihdas edilmiş olur. 

BAŞKAN — Lütfen kifayeti müzakere hak
kında konuşunuz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Peki, 
kapıyı açmadan içeri girilir mi? Bir kere kapı
yı açıp ondan sonra içeri gireceğim. (Gülüşme
ler) 

Arkadaşlar; bu kanun çıkarken biz burada 
bulunduk. Bu kanunun ne şekilde çıktığını bi
liyoruz: O zaman bir takrir verildi. Bu takrirle 
Halk Partisi bu maddenin bu fıkrasının tatbik 
edilmesine karar verdi. Nuri özsan bu takriri, 
zannedersem o zaman vermiştir. Kendisi de bu
nun mahkemeye gitmesini istediğine kaniim. 
Müzakerenin devamı kabul edilirse söyliyecek-

1951 O : 1 
1 erimizi o zaman arzederiz. 

BAŞKAN — Kifayet hakkındaki takriri 
oyunuza arzediyorum. 

Kifayeti kabul edenler.. Etmiyenler.. Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanununun 39̂  ncu madde

sinin B fıkrası, idarenin bu fıkra gereğince ve
receği kararlara karşı ilgilinin kazai mercilere 
müracaat hakkını selbedeci bir mâna taşıma
maktadır. Bu sebeple Maliye ve Bütçe Komis-
yonlariyle geçici komisyon raporlarının reddine 
karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

14 . V . 1951 
Mardin Milletvekili Niğde Milletvekili 
Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

Giresun Milletvekili Sivas Milletvekili 
A. Hikmet Pamukoğlu tlhan Dizdar 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu kanunun tefsiri arzettiğim sebeplerden 

dolayı kanunun ruh ve mânasına aykırı oldu
ğundan reddini talep ederim. 

9 . V . 1951 
Sinob Milletvekili 

Dr. Ali Şükrü Şavlı 

BAŞKAN — Her iki takrir d» raporun red
di talebinde bulunmakta, başka bir hüküm ta
şımamaktadır, iki takriri de birlikte reyinize 
arzediyorum. 

Kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri) Efen
dim, takrirler, «tefsire hacet yoktur, maddenin 
metni açıktır, Danıştay a gidilemez» şeklindeki 
komisyon raporunun reddedilmesi hakkındadır. 
Bunu oyunuza arzediyorum kabul edenler.. 54, 
kabul etmiyenler.. Daha çok. Takrirler redde
dilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi raporu oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Rapor kabul edil
miştir. (Alkışkr) 

3. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle 1944 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/142, 1/43) [1] 

fi] 101 e 
nundad&r. 

ek sayıh basmayazı tutanağın so-
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 

mı efendim ? Buyurun Necip Bey. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, ]944 yılı kesinhesabı hakkında evvel
ce hazırlanmış olan rapor, malûmunuz olduğu 
üzere Sayıştay Komisyonuna iade edilmiş, ora
da tekrar tetkika tâbi tutulmuş olup, bu tet
kik neticesinde yeniden hazırlanmış olan rapor 
şimdi müzakere mevzuu edilmektedir. Bendeniz 
burada sadece iki noktaya dokunmak istiyo
rum : 

Bunlardan biri, iade faizleridir. Yani, Dev
let İktisadi Teşekkülleriyle milli bankalar tara
fından bonolar çıkartılıp da Hazinenin kefale
tiyle iskontoya tâbi tutulduğu takdirde Merkez 
Bankası Kanununun 38 nci maddesine göre: 

Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında 
kararlaştırılan % 1.25 ile, umumi iskonto had
dini teşkil eden % 4 arasındaki % 2.75 farkın o 
müesseselere iadesi meselesidir. 

Merkez Bankası Kanununda bu mesele ile il
gili olarak iki hüküm vardır. Birisi bu kanunun 
38 nci ve diğeri de 50 nci maddesidir. 50 nci mad
de Türkiye'de Merkez Bankasının tesbit edeceği 
iskonto hadlarmın bütün Türkiye'ye şâmil bir 
vaziyette bulunduğu, bankanın merkez ve şube
lerine göre bunun değişmiyeceği hakkındadır. 
38 nci maddenin 6 numaralı fıkrası ise Devlet 
İktisadi Teşekkülleri ile Millî bankaların çıka
racakları bonolara verilecek faiz miktarının 
banka ile Maliye Bakanlığı arasında kararlaş
tırılacağını bildirmektedir. 

Şimdi Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı 
arasmda bu hususta yapılan Anlaşmaya göre 
bu gibi Devlet iktisadi Teşekküllerinin ve Millî 
bankaların Hazine kefaleti ile çıkarmış ol
dukları bonolara ait faizler % 1, 25 olarak kabul 
edilmiş ve geriye.kalan 2, 75 de ki, bu umumi is
konto haddi olan % 4 ile akdî % 1,25 arasındaki 
farktan ibarettir. Maliye Bakanlığının tavassutu 
ile bankalara veya 'İktisadi Devlet Teşekkül
lerine iade edilmekte bulunmuştur. 

Bendeniz bu usulün doğru olmadığı kanaatin
de bulunduğumu evvelce de izhar etmiş bulun
maktayım. 

Şimdi Müsaadenizle Sayıştay Komisyonunun 
hazırlamış olduğu rapordan bu hususa ait olan
larını aynen okuyorum. Komisyon raporunda 
şöyle deniyor: «Devlet sermayesiyle müteşekkil 
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ve ticari usullerle idare olunan banka ve mües
seselerin Hazine kefaletiyle ihraç ettikleri bono
ların Merkez Bankasınca iskonto edilmesinden 
mütevellit bulunan % 2.75 1er üzerinde bu kere 
Sayıştay, Maliye ve Merkez Bankası mümessil
lerinin iştirakiyle icra kılman müzakere neti
cesinde: 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 38 
ve 50 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanıla
rak, nizamı isknto muktarmdan tenzil olunan 
c/o 2.75 lerin alâkalı müessese ve Bankalara iade 
edildiği anlaşılmış ve bu kabîl bonolardan mü-
tahassıl bulunan % 2.75 lerin bundan böyle Har 
zinenin tavassutuna lüzum kalmaksızın doğru
dan doğruya alâkalı müesseselere geri verilmesi 
cihetine gidileceği Maliye ve Merkez Bankası 
mümessilleri tarafından bildirilmiş olduğundan 
bu hususta kanuna mugayir bir cihet körülme-
miştiı*.» 

Şimdi benim kanaatime göre bu usul doğru 
değildir. Evvelâ % 4 üzerinden muamele yapı
lıyor, sonra % 2,75 i iade ediliyor. Bu, âdeta 
kulağı uzak yoldan göstermeye benzer. Çün 
kü evvelâ % 4 üzerinden muamele yapıp, sonra
dan % 2,75 i iade etmek demek, hakikatta % 
1,25 üzerinden muamele yapmak demektir. 

Maliye Bakanı, evvelce vermiş olduğu iza
hat arasında bunu Merk*ez Bankası Kanunu
nun 50 nci maddesinin bir tatbikatı olarak ifa
de etmişlerdi. Merkez Bankası Kanununun 50 
nci maddesinde şöyle denilmektedir: 

«Banka İdare Meclisi bankanın kebul ede
bileceği senetler ve ticari vesikalar için müna
sip mükerrer iskonto haddini ve Devlet tah
villeri mukabilinde vereceği avanslar için faiz 
miktarını tesbit eder. 

İdare meclisi lüzum gördükçe bu hadleri de
ğiştirebilir. 

Tesbit edilen iskonto hadleri Türkiye Cum
huriyetinin her tarafında aynı olup bankanın 
merkez ve şubelerine nazaran değişmez. 

Maliye Vekilinin evvelce vermiş olduğu iza
hatta istinat ettiği hüküm maddenin şu fıkra-
sıdır: (Tesbit edilen iskonto hadleri Türkiye 
Cumhuriyetinin her tarafında aynı olup banka
nın merkez ve şubelerine nazaran değişmez.) 

Fakat bu hüküm mevcut olmakla beraber 
yani Türkiye'nin her tarafında iskonto hadleri 
aynı olması ieabetmekle beraber yine kanunun 
38 nci maddesi Devlet İktisadi teşekkülleri ve 
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millî bankalar için ayrı bir hüküm konmuştur. 
Bu hükme göre işbu teşekküller bonolar çı
kartabilirler ve bu bonoları Hazinenin kefaleti 
ile, Merkez Bankasına iskonto ettirebilirler. 
Bu iskonto haddi Maliye Vekâleti ile Merkez 
Bankası îdare Meclisi arasında anlaşma ile 
tesbit edilir. 38 nci maddenin bu noktaya iliş
kin 6 ncı bendi aynen şöyledir: 

«Hazine ile hükmi şahsiyeti haiz daire ve 
müesseselerle yapacağı muameleler için Mer
kez Bankasınca tatbik edilecek faiz veya is
konto nispeti Maliye Vekâletiyle Banka îdare 
Meclisi arasında takarrür ettirilir.» 

Demek ki, şu 38 nci maddenin 6 ncı fıkrası 
50 nci maddeye bir istisna teşkil etmektedir. 
Böyle bir istisna mevcut olduğuna göre; artık 
50 nci maddenin şeklini kurtarmak için 
evvelâ % 4 üzerinden muamele yapıp son
radan % 2.75 in iadesi şeklinde bir usu
le müracaat etmek bence lüzumsuzdur. Çün-
ki, neticede bankanın eline geçen iskon
to miktarı % 1,25 den başka birşey değil
dir. Sırf 50 nci maddenin şeklini kurtaracağız 
diye böyle bir muameleye tevessül ederek Mer
kez Bankasının muhasebe işlerini karıştırmaya 
bilmem lüzum var mıdır? Merkez Bankası is
konto nispetinin 1,25 olacağını zaten kabul et
miş bulunmaktadır. Bunu doğrudan doğruya 
mukavelede tesbit edildiği şekilde tatbik etsek 
daha iyi olmaz mı? 

Çünkü, bugünkü tatbikata göre % 4 ile!% 1.25 
arasındaki farktan ibaret olan % 2,75 in Maliye 
vasıtasiyle mi, yoksa doğrudan doğruya mı iade 
edilmesi lâzımdır gibi bir mesele ortaya çık
maktadır. Binaenaleyh, Sayıştay Komisyonu 
müzakerelerinde Merkez Bankası ve Maliye Ba
kanlığı mümessiMerince bundan sonra 1% 2,75 
fark doğrudan doğruya bu müesseselere iade 
edilecektir, şeklinde teminat verilmiş olması 
lüzumsuz bir şey dir. Yani banka sonradan iade 
edeceği birşeyi önceden almasın. Ve zaten ta
raflara önceden yapılan mukavele ile hakika
ten ödenecek miktarı tesbit ettikten sonra niza
mi miktardan arta kalanın iadesi gibi bir şeyin 
mevzuubahis olmaması lâzımdır. Birinci temen
nim budur: Yani muamele açık ve hakiki 
şekli ile gözüksün. # 

tkinci meseleye gelince; 4060 sayılı Kanuna 
göre çıkartılacak tahvillerin faiz ve itfa bedel
lerinin bütçeye konulacağı hususunda 4060 sa-
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yılı Kanunda sarahat bulunduğu halde bu ka
nun mucibince çıkarılan tahvillerin, iki bono 
namı altında çıkmıştır, bu bonoların faiz ve 
itfa bedelleri her yılın bütçesine konmamıştır. 
Ve bonolar faizleri emanet hesabında toplanan 
paralardan iade edilmiş bulunmaktadır, ki bu 
da kanaatimce kanunun prensibine aykırı bu
lunmaktadır. Gerçi Maliye Bakanlığı mümessi
linin Sayıştay Komisyonunun müzakereleri sı
rasında ileri sürmüş olduğu mütalâa şudur: 
Bu 4060 sayılı Kanunun çıkartılmasını emretti
ği Hazine tahvilleri henüz çıkarılmış bulunma
maktadır. O kanunun muvakkat maddesine is
tinaden Hazine tahvilleri yerine, elde mevcut 
olan Hazine bonoları verilmektedir ve onlar 
Hazine tahvilleri yerine kaim olarak piyasaya 
sürülmektedir. Bu itibarla kanunda bahis mev
zuu olan itfa bedelinden bahis olunamaz denil
mektedir. Fakat şunu belirteyim ki, bu 4060 sa
yılı Kanun 1941 senesinde çıkmış bulunmaktadır. 
Kanunun bizim meselemizi alâkadar eden mad
delerini müsaadenizle kısaca hulâsa edeyim. Bu 
kanunun birinci maddesi şöyle bir hükmü ih
tiva ediyor. (Banka ve şirketlerin 2999 sayılı 
Kanunun 26, 31 ve 45 nci maddeleri mucibince 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyat
ları mukabilinde verilmek üzere Maliye Vekâ
letince % 5 faizli ve altı aylık faiz kuponlarını 
havi Hazine tahvilleri ihraç edilir), yani Hazine 
% 5 faizle Hazine tahvilleri çıkaracak. Diğer 
taraftan bu kanunun altıncı maddesinde bu tah
villerin ihraç masraflariyle faizlerinin de büt
çeye konacak tahsisattan verileceğine dair bir 
hüküm, bulunmaktadır. Bu madde de aynen şöy
ledir: (Bu tahvillerin ihraç masrafları ile faiz
leri ve itfa bedelleri her yıl umumi bütçeye ko
nacak tahsisattan ödenir). 

Bu kanun 6 . VI . 1941 de çıktığj halde şim
diye kadar henüz bu Hazine tahvilleri çıkarıl
mamıştır. Bunun yerine muvakkat 3 ncü mad
de hükmüne göre hareket edilerek Hazine bo
noları verilmiştir. Bu muvakkat 3 ncü maddeyi 
aynen arzediyorum: (Bu kanun mucibince ih
raç olunacak tahvillerin tabına kadar bu tah
viller yerine yüzde beş faizli Hazine bonosu ve
rilir). 

Şimdi Maliye Bakanlığı bu muvakkat mad
deye istinaden, kanuna göre çıkaracağı Hazine 
tahvilleri yerine elde mevcut olan Hazine bono
larını vermekte ve Hazine bonosu verdiğim için 
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de 6 neı maddenin bana tahmil etmiş olduğu 
mükellefiyet altında değilim demektedir. Yani 
bu tahvillerin ihraç masraflarının bütçeye kon
mak mecburyeti mevcut değildir. Çünki bonola-, 
rın geliri emanet hesabına kayıtlıdır, masrafla
rı da bütçeye kokmak lüzumu yoktur denilmek
tedir. 

Bendeniz şunu arzetmek isterim; bu Hazine 
tahvilleri yerine Hazine bonoları vererek biri
nin yerine diğerini ikame eylemek dahi bende-
nizce bir kusurdur. Çünki bu kanunun muvak
kat birinci maddesi şöyle bir hükmü ihtiva et
mektedir. (Banka ve şirketlerin 2999 numaralı 
Kanun mucibince ayırdıkları karşılıklar ve 
ihtiyat akçaları mukabilinde ellerinde bulunan 
Hazine bonoları ve diğer menkul kıymetler 
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren 3 ay 
içinde bu kanun mucibince ihraç edilecek tah
villerle tebdil olunur.) Şu hükümde üç ay zar
fında bonolarının değiştirilmesi lâzımgeldiği 
hususu tebarüz ettirildiğinden dolayı bu ame
liyenin üç ay içinde yapılıp bitirilmesi lâzım-
geliyordu. Bu kanun 6 Haziran 1941 de neşre-
dildiğine göre o tarihten itibaren üç ay zarfın
da Hazine tahvillerinin tabedilmesi ve artık 
ondan sonra onlar yerine Hazine bonolarının 
verilmemesi lâzımgelmekte idi. Aradan üç ay 
değil on seneden fazla bir müddet geçtiği halde 
hâla Hazine tahvilleri çıkarılamamıştır. Ve 
onun yerine gene kaçamaklı yollardan Hazine 
bonoları verilmek suretiyle, konsolide borçlar 
yerine çürük borçlar namı altında toplıyacağı-
ıınz gayrimuntazam Hazine borçları ortaya çık
makta ve bunların yekıınu gittikçe kabarmak
tadır. Ve bunlar Bütçemizin yekûnlarını ka
bartmak suretiyle Devlet Maliyesini karmaka
rışık bir hale getirmiş bulunmaktadır. Maliye 
Vekilinden ricanı şudur ki; kanunun emrettiği 
bu Hazine tahvillerini ortaya çıkararak onla
rın yerine Hazine bonoları verilmesi usulünden 
vazgeçilmesidir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen yoktur, maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Efendim, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan hariçten ithal olunacak hububat ve unlar
la bunların naklinde kullanılacak çeşitli mal
zemenin Gümrük ve Rıhtım Vergisiyle Rıh-
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lardan muafiyeti hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucunu arzediyorum. Oy sa
yısı (265) tir. Bunlardan kabul (255), ret (4) 
çekinser (6) dır. Muamele tamamdır, tasarı
nın kanunluğu (255) oyla kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. Birinci mad
deyi okuyoruz. 

1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kaaıunu 

MADDE 1. — 1944 Bütçe yılı genel gider
leri, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (591 386 623) lira (9) kuruşu âdi, 
(423 967 491) lira (30) kuruşu fevkalâde, 
(61 074 157) lira (18) kuruşu özel kanunlara 
ve (6 536 642) lira (3) kuruşu nâzım giderlere 
ait olmak üzere (1 082 964 913) lira (60) ku
ruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Söz istiyen yoktur; Maddeyi oyunuza arze

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
cetvelle kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1944 Bütçe yılı genel giderleri, 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(616 320 711) lira (72) kuruşu âdi, (344 835 118) 
lira (54) kuruşu fevkalâde 35 038 342) lira (70) 
kuruşu özel kanunlara, (7 505 050) lira (70) ku
ruşu nâzım gelirlere ve (75 542 013) lira (19) 
kuruşu istikrazlar hâsılatına ait olmak üzere 
(1 079 241 236) lira (85) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Nâzını gelirlerle giderler ara
sındaki fark olan (968 408) lira (67) kuruş, gelir 
ve ödenek kayıt edilmek üzere 1945 yılına dev
redilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
delere göre tebeyyün eden (4 692 085) lira (42) 
kuruş açık, 1944 yılı Hazine mevcudu ile karşı-

X lanmıştır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok-

I tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden-
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ler.. Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — 1944 Bütçe yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve ilişik (A) cetvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen (66 474) lira (83) kuruş ta
mamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi detvelle beraber oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere -3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda 
gösterilen (353 928) lira (28) kuruş ödenekten 
mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (70 264 859) Ura (45) ku
ruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur.. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur.. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oya arzedilmiştir. Lüt
fen oyunuzu kullanınız. Beyaz kabul, kırmızı red 
yeşil çekinserdir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır'm, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1949 tarih
li Haftaltk Karar Cetvelindeki .1754 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 

ve Bilekçe Komisyonu raporu (4/30) [1] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen yok
tur. Şu hadde raporu oyunuza arzediyorum. Ko
misyonun raporunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Rapor- kabul edilmiştir. 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/127) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 
Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı (7) aylık gideri, ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(1 212 996) lira (49) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Cetveli ile beraber oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı (7) aylık geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (2 176 531) 
lira 57 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Cetveli ile beraber oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ödenekten 1945 Bütçe yılı 
(7) ayı içinde harcanmıyan ve (A) işaretli cet
velinin ayrı bir sütununda gösterilen 419 335 lira 
61 kuruş yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Cetveli ile beraber oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 162 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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MADDE 4. — Genel Müdürlükçe 1945 Bütçe 

yılının (7) ayı içinde yapılan (2 176 531) lira 
(57) kuruşluk tahsilata mukabil (1 212 996) li
ra (49) kuruşluk sarfiyat yapılmış ve (963 535) 
lira (8) kuruşluk gelir artığı hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Aynen kabul edil
miştir* ' 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Aynen kabul edil
miştir. 

Bu kanunu da açık oyunuza arzediyorum. Oy 
kutuları gezecektir. Beyaz oy kabul, kırmızı ret, 
yeşil çekinserdir. 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/133, 1/128) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oynuza arzediyorum. Kabul 'edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümün 
1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı (7) aylık gi
deri, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(314 223) lira (96) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 

[1] 165 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun 
dadır* 

1945 Bütçe yılı 7 aylık geliri, ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi (437 100) lira (29) 
kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekten 1945 Bütçe yılı (7) 
ayı içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı 
bir sütununda gösterilen (100 802) lira (04) 
kuruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN •— Efendim, bu maddede tabı ha
tası vardı, tashih edilmiş şekilde okundu. 

Maddeyi cetvelle beraber oyumuza arzediyo
rum. Kabul edemlıer.... Eltlmiyemlıer... Madde ay
nen kabul edillmiştir, 

MADDE 4. — Genel Müdürlükçe 1945 Büt
çe yılının 7 ayı içimde yapılan (4371 100) İ r a 
(29) kuruşluk tahsilata mukalbil (314 223) li
ra (96) kuruş'iuik sarfiyat yapıDmış ve (122 876) 
lira (33) kuruşluk gelir artığı ihâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Bu da tasttıdih edilmiş şekilde 
(okundu. Madde hakkımda ööz i&tiyem yoktur. 
Oyunuza arzediyorumı. Kalbul ledemler... Etmi
yenler... Madde aymem kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kamun yayımı tarilhimde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında Söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorumı. Kalbul 
edemler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu fcamumu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakamı yürütür. 

BAŞKAN — Madde ihafldkınıda söz istiyem 
yoktur. Maddeyi oyumuza arzediyorum. Kalbul 
edenler... Etm'iyemler... MadJde kalbul ledilimiiştir. 

Bu kanun da açılk oya arzediümiştir. 
Beyaz kalbul, kırımızı net, yeşil ıçekimser. 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Büt
çe yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/130, 1/129) [1] 

[1] 166 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dad%r. 

— 294 



B : 77 16.! 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 

arzediyorum. Kabul edenler... Etımiyemler;. Mad
delere geçilmesi Ikalbul edil'miştlir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı (7) aylık Kesin

hesap Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 7 
aylık gideri, ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (20 142 410) lira (79) kuruşu âdi, 
(123 923) lira (42) kuruşu özel kanunlara ait 
olmak üzere (20 266 334) lira (21) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde cetveliyle birilikte kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1945 Bütçe yıh 7 aylık geliri, ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (23 290 270) li
ra (57) kuruşu âdi, (29 091) «lira (39) kuruşu 
özel kanuna ve (6 274 033) lira (27) kusuru ge
çen yıldan müdevver nakit mevcuduna ait olmak 
üzere (29 593 395) lira (23) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
gösterildiği üzere bu yıl bütçesi (9 327 061) li
ra (02) kuruş gelir fazlasiyle kapanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde cet
veliyle brilikte kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda maûısulbıı 
yapılamak üzere 3010 sayılı Kanun ıgereğince 
avans «olarak verilen ve (A) cetvelimde ayrı 
İter sütunda gösterilen (1 089 667) lira (09) 
Ikuruş ödemekten mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — ödenekten 1945 Bütçe yılı 7 
ayı içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı 
bir sütununda gösterilen (4 882 821) lira (19) 
kuruş yok edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler..; Kabul etmi
yenler... Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde cet
veliyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde cet
veliyle birlikte kabul edilmiştir. 

Bu kanun da açık oyunuza arzedilmiştir. 
Şimdiye kadar açık oya arzedilen kanunlar dört 
olmuştur. Dışarıdan gelen arkadaşları ikaz mafc-
sadiyle söylüyorum. 

8. — fionguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai Fahmiyesi Ma
den Amelesinin hukukuna mütaallik kanunun 
bâzı maddelerinin değiştriilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Ekonomi, Çalışma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/97) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 
Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Rapor aynen kabul edilmiştir, 
teklif reddedilmiştir. 

Dışarıda bulunan arkadaşlara Hatırlatmak 
üzere tekrar arzediyorum, dört kanun için oy 
kullanılacaktır. Dört ayrı kesinhesap kanunu 
için oy kullanılacaktır. (Beş sesleri). 

Beş değildir, dörttür. Birisine rey verildi, 
o bitti. Neticesini ilân ettik. Oylama muamelesi 
yürürlükte bulunan dört oy vardır. 

9. —Eski Ekonomi Bakanı ve KocaeU Millet
vekili Sırrı BelUoğlu'nun hükümlü bulunduğu 
cezanın affına dair Adalet Komisyonu raporu 
(5/31) [2] 

[1] 169 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 

[2] Birinci görüşülmesi 70 nci Birleşim Tu-
tanağındadır. 
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BAŞKAN — İkinci konuşulmadır arkadaş

lar. 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu 

cezanın affına dair kanun 

MADDE 1. — Eöki Ekonomi Bıaıkıanı ve Ko
caeli Millet vekil i Sırrı Rellioğlu ihıakfemdia istan
bul Komutanlığı Askerî Mahkemesince 22 Tem
muz 1940 tarih ve T. Esas 40/196, M. Esas 40/46 
ve karar 40/39 sayılı ilâmla hükmedilip kesinleş
miş ve infaz edilmiş olan 9 sene 4 ay ağır hapis 
cezası bütün hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
aynen oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Aynen kaıbül edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Maliye 
ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arzediyorum.' Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kalbul edil
miştir. 

Kanun teklifi kanuniyet kesbetmiştir. 

10. — Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunle değiştirilen 65 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 66 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyon
ları Raporları (1/98) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir efendim. 

Millî Korunma Kanununun 65 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 66 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE E 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla değişen 65 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

fi] Birinci görüşülmesi 70 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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I MADDE 65. — I - Bu kanun hükümlerinin 

tatbikatında salahiyetli memurlara lüzum görü
len her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi 
vesikaların ve defterlerin gösterilmesi mecbu
ridir. 

II - Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasın
da bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 
Kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tat
bik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve 
memurları bu memurlara yardım etmeye mec
burdurlar. 

I I I - Arama neticesinde kanun hükümlerine 
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak is
tenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alınarak 
Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu mahal
lere sevk ve teslim edilir ve değer bedelleri ema
neten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şu-
belterine ve bulunmıyan yerlerde mal sandıkla
rına yatırılır. Bu suretle mallan alman hükmi 
ve hakiki şahıslar aleyhine Millî Korunma Ka
nununa tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, değiştirge yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
4945 sayılı Kanunla değişen 66 nci maddesi kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarmm tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 

edilmiştir. Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 
Arkadaşlar, oylarını kullanmıyan arkadaş

lar lütfen oylarını kullansınlar. 
1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Kanunun 

J oylama (muamelesi sona ermiştir. 
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11. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 

Bay ar'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe Komisyonun raporları (2/116) [İ] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

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

5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci ve 68 nci 
maddelerinde yazılı müracaat için yeniden üç 

aylık müddet verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 . V I . 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 
ve 68 nci maddelerde yazılı durumlarda olan
lardan 6 aylık süre içinde borçlanma müracaa
tında bulunamıyanlar için bu maddelerde ya
zılı şartlarla borçlandırılmak üzere bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç aylık bir müddet 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, açık oya arzedilen 
ikinci, üçüncü ve dördüncü taşanlara oylarını 
vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, İstanbul Milletveili Andre Vahram 
Bayar arkadaşımızın bu teklifine umumiyetle 
ben de iştirak ediyorum. Ancak birinci mad
denin değiştirilmesi hakkında bir önerge vere
ceğim. Bu önergemin maksadını anlamanız için 
müsaadenizle daha evvel izahat vermem lâzım-
geliyor. 

Arkadaşlar, bizde 1944 tarihinde neşredilen 
4644 numaralı Kanunun neşrine kadar emek
lilik hakkı yalnız aslî maaşlı kadrolarda vazife 
•almış olan memurlara tanınıyordu. 1683 nu
maralı Kanunun hükmü böyle idi. 4644 numa
ralı Kanunun neşriyle ücretli memurlar, ma
aşlı memuriyet kadrolarına nakledildi. Bunun 
üzerine bu vatandaşların birçok hizmet yılla
rı ücretli kadrolarda geçtiği içıin şimdi bunların 
adalet icabı geçmiş hizmetlerine mukabil 10 se
neliğinin emeklilik müddetlerine sayılması esa
sı 4644 numaralı Kanunla kabul edildi. Sonra 

[1] 155 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 
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bu kanunun bir maddesinde bu kabil ücretli va
zifelerde geçen hizmetleri karşılamak suretiyle 
emekliye tâbi hizmetlerin ilâvesi bu suretle ka
bul edildikten sonra bu altı aylık bir müddetle 
tahdit edilmiştir. Vaktiyle ücretli bir vazifede 
hizmeti geçmiş olan memurlar altı ay içeririnde 
bağlı olduğu dairelere, kurumlara birer istida 
ile müracaat ederek talepte bulunmuşlardır. 
Evvelâ bu hakkı umumi olarak ihdas etmiş 
ve arzuya bırakmış; istiyen bu haktan istifade 
ediyor. Ama bunu da altı aylık bir müddetle 
takyit etmiştir. Böyle bir hakkın ilânihaye de
vam ettirilmesinin nizamı âmme mülâhazasiyle 
doğru olmıyacağı düşüncesiyle böyle bir tahdit 
yapılmıştır. 

Şimdi bu müddet zarfında alâkalılar, kendi
leri için menfaat görmüşlerse, bu meselede mü
racaat etmişler ve bu müracatleri üzerine geç
miş hizmet müddetleri zarfında aldıkları aylık
lar yekûn edilerek bunun % 10 u nispetinde 
borçlanmışlar ve bunlar da ikinci bir % 5 emek
li keseneği şeklinde aylıklarından tevkif edil
meye başlanmıştır. Bu birinci hâdise 4644 numa
ralı Kanunla ve sene 1944 de olmuştur. 

Sonra arkadaşlar; muhtelif emekli sandıkla
rı ve emeklilik rejimleri bir araya getirilerek 
müşterek bir kanunun, Emekli Sandığı Kanunu 
tasarısının hazırlanması sırasında vaktiyle 4644 
sayılı Kanunun 6 ay olarak tesbit ettiği müddet 
zarfında müracaat imkânını her nasılsa bula
mamış vatandaşlara ikinci ve sonuncu bir im
kân vermek üzere Emekli Sandığı Kanununun 65 
nci maddesinde yenliden 6 aylık bir mühlet ve
rilmiştir. Ama, şunu hemen ilâve edeyim ki ar
kadaşlar, bu 6 aylık müddet hakikatta 6 ay de
ğildir. Çünkü Emekli Sandığı Kanununun bü
tün maddeleri neşri tarihinde yürürlüğe girmiş 
değildir. Bir kısım maddeleri yürürlüğe girdiği 
halde diğer maddeleri 1 Ocak 1951 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Emekli Sandığı Kanunu Meclisten 17 Hazi
ran 1949 tarihinde çıkmış ve bu borçlanmaya 
ait müddet de kanunun diğer bir maddesi icabı 
1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
borçlanma için ikinci kanunla tesbit edilen 6 
aylık müddet şu halde 1 Ocak 1950 tarihinde 
başlamış 30 Haziran 1950 tarihinde nihayet bul
muştur. Yeknazarda 6 ay diye bir iddia ileri 
sürülebilirse de, hakikatte kanunun neşri tari
hi olan 17 Haziran 1949 tarihinden itibaren bu 
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hakkın ikinci bir defa memurlara temin edildi- I 
ği tezahür etmektedir. 

Arkadaşlar; bu iki kanunun haricinde daha 
evvel Devlet Demiryolları Emekli Sandığı, Te
kel Emekli Sandığı, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri Emekli Sandığı kanunları çıkmıştır. Bunlar 
hep 1944 senesinden evveldir. Bu kanunların 
her birisi yeni bir emeklilik rejimi ihdas ettiği 
için bu borçlanma müessesesine de yer vermiş 
ve muayyen bir müddetle bu müracaatları da 
takyit etmiş bulunmakta idiler. 

Bu noktayı ilâveden maksadım şudur ki, 
bugünkü vaziyette Andre Vahram Bayar arka
daşımızın talep ettiği vaziyet şudur; umumi
yetle bütün memurlar içindir, üçüncü bir defa 
borçlanmak için müddet tesbit edilmesini iste
mektedir. Bunun haricinde, Tekel, ' iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, hattâ Devlet Denizyolları 
ve Demiryolları için ise dördüncü defa bu hak 
talep edilmektedir. Ama bâzı memurlar için 
üçüncü defa, diğer bir kısım memurlar için 
dördüncü defa olarak yeni bir hak talep etmek
tedir. Hâdise budur arkadaşlar. 

Şimdi bu doğru mudur? Arkadaşımız böyle 
açıktan açığa mühlet talep etmenin doğru ol
madığına kendisi de kani olacak ki gerekçesi
ne dikkat etmenizi rica ederim. Tasarı önünüz
de ise gerekçeyi okuyunuz. Gerekçesinde hiçbir 
vakit burada anlattığı gibi bir izahat verme
miştir. Bu kanunda şöyle bir fark hâsıl olmuş
tur : Bundan evvel çıkan 4644 numaralı 
Kanunda, bilûmum müteferrik kanunlarda 
yani Devlet Demiryolları Kanununda, ik
tisadi Devlet Teşkilâtı Tekaüt Sandığı Ka
nunu gibi kanunların hepsinde borçlan
maya ait müracaatların memurun mensup 
olduğu makama yapılacağı tasrih edilmişti. 
1949 yılında çıkan Emekli Sandığı Kanununda 
ise bütün müracaatları merkezileştirmek için, 
müracaatların Emekli Sandığına yapılması esa
sı vaz 'edilmiştir. Arkadaşımız iddia ediyorlar 
ki, şimdiye kadarki kanunlar borçlanma için 
memurda mensup olduğu daireye müracaat et
mek itiyat ve taamülünü hâsıl etmişken 1949 
senesindeki Emekli Sandığı başka merci tâyin 
etmiştir. Bu da karışıklığa, vatandaşlar arasın
da yanlış müracaatlara yol açmıştır. 

Bir kere arkadaşlar, bu söylenebilir ama 
bu kanunların muhatabı, bu kanunlardan müs
tefit olanlar karşısında bu iddianın dahi yeri | 
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olmaması lâzımdır. Çünkü bu Emekli Sandığına 
ait kanun memur vatandaşlara hitap etmekte
dir* Memur olanlar ise, her vakit fırsat düş
tükçe söyleriz, W memleketin münevver, ay
dın insanlarıdır. Kanunun tâyin $ttiği müra
caat yerini okumadan, alâkülliha 16 kuruşluk 
bir istida ile, kanunu tetkika lüzum hissetme
den, rasgele yapılmış bir müracaattan doğan 
bir vaziyet dolayı-siyle bu vatandaşların hima
yeye muhtaç olduklarını kabul etmeyi - müra
caat sahiplerinin hüviyeti itibariyle - bendeniz 
doğru bulmuyorum. 

Şimdi, kaldı ki arkadaşlar, bu hali, bu ma
zereti bir dereceye kadar makbul sayıyorum, 
memur olmalarına rağmen yanılmışlardır, di
yebilirim. Fakat vaktiyle hiç müracaat etme
miş, yani yanlış kapı bile çalmamış olanlara 
yeniden bir mühlet vererek üçüncü dördüncü 
defa yeniden bir hak mı vermek doğrudur, yok
sa vaktiyle müracaat etmiş olanların yanlış 
yaptukları müracaatı burada tashih mi doğru
dur? Bendeniz ikinci noktai nazardayım. 

Çünkü arkadaşlar, bir kere hukukta şöyle 
bir faraziye var; herkes kanunu bilmiş sayılır. 
Kanuna karşı kanunu bilmemezlik iddiası va
rit değildir. Sonra, vatandaşların kanun terbi
yesi bakımından da bu veya sair mesele hakkın
da mütaaddit defalar (böyle, kanuna aykırı 
hareketleri kanuni mecraya sevketme mânası
na) yeni yeni kanunlar ,çıkarmak doğru değil
dir. Biz kanun vâzıı olarak, çıkardığımız ka
nunlara vatandaşların riayet etmesini isteriz. 
Kaldı ki burada bu hak kendilerine iki üç defa 
verilmiş ve bu vatandaşlar hâlâ kendilerini 
alâkadar eden bir menfaatten istifade etme yo
lunu ib*;TTar etmemişlerdir. Biz kanun vâzıı 
olarak ,. aıların ihmalini caiz mi göreceğiz ar
kadaşlar? 

Meselenin bir de teknik safhası vardır. Borç
lanma müessesesinde vatandaşlar neyi borçlana
caklar? 20 - 30 sene evvelki hizmetleri karşılı
ğında ve o zaman aldıkları miktar üzerinden 
cüzi birşey borçlanacaklar... 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — Ko
misyon sözcüsü yok. 

BAŞKAN — Devam etsinler, lüzum görülür
se çağırırız. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Yeniden 
merci tashihi için bunlara böyle bir imkân ve
relim. Vaktiyle dairelerine müracaat etmiş 
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olanların bu müracaatlarını Emekli Sandığına 
yapılmış sayalım. Ama yeniden hiç müracaat et-
meimiş; olanlar; bu Meclisten üç dört defa kendi
lerine müddet ve hak verilmiş ve bu haktan isti
fade etmemiş vatandaşlara yeniden bir mühlet 
vererek kanun terbiyesini baltalamıyalım. 

Deminden arzetmek istediğim şu idi: Para 
kıymetlerinde vukubulan değişiklik... Hepiniz bi
liyorsunuz ki, bukünkü para kıymeti ile bundan 
20 sene evvelki para kıymeti bir değildir. Bu 
borçlanma salâhiyeti bu memurlara verilirken 
20 sene evvelki 30 - 50 lira aylık üzerinden borç
lanma yapılmakta ve .bugünkü tekaütlük hiz
metine buna göre ilâve edilmektedir. Neticede 
memur 30 senesini doldurunca kendisine bu
günkü yüksek tutarlar üzerinden aylık bağlan
maktadır. Bu itibarla borçlanma müessesesinin 
jböyle geniş miktarda tatbikat sahası bulması, 
malî hesap ve mülâhazalara müstenit bulunan 
Emekli Sandığını sarsacaktır. Bir misal vereyim: 
7,5 lira tediye etmekle bir memur vatandaş te
kaütlük müddetine 10 sene zammettirmiştir! 
Arkadaşlar bunun Emekli Sandığına ve dola-
yısiyle Devlet Bütçesine tahmil ettiği külfet 
izahtan varestedir. 

MURAD ALI ÜLGEN (Konya) — Acaba o 
memurun maaşı ne kadardı ki, böyle 7,5 lira te
diye etmekle 10 sene kazanmış oluyor? 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa kullansınlar.... Oylama muamelesi sona 
ermiştir. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, borçlanma müessesesinin teferruatına 
girecek değilim. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki; 
bu müessese yabancı memleketlerde de vardır. 
Fakat bir zaptu rapt altındadır. Ve verilen müd
det zarfında memur alâkalı mercie müracaat 
edip de borçlanmamışsa kendisine ikinci, üçüncü, 
dördüncü defa yeni bir müddet verilmiş değil
dir. Çünkü bu, kanun terbiyesine muhaliftir. Bu 
(bakımdan birinci maddenin, başka bir şekilde yani 
dairelerine yapılmış müracaat Sandığa yapılmış
tır şeklinde tadili maksadiyle bir önerge veri
yorum. Kabulü yüksek takdirlerine aittir. 

A. HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Reis Bey 
Komisyon Sözcüsü yoktur. Tüzük mucibince mü
zakereye devam edemeyiz. 

BAŞKAN — Evvelce de böyle olmuştu. Tet
kik ettik, sözcü değil Hükümet hazır olmadığı 
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takdirde müzakereye devam edemeyiz. Onun için 
talik edemiyoruz. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Meclise ar-
zetmiş olduğum kanun tasarısının gerek maliye 
ve gerekse Bütçe Komisyonlarınca esbabı mu
cibe serdiyle kabul edilmiş olduğundan tekrar 
kıymetli vaktinizi gasbetmekten tevakki edi
yorum. Bundan dolayı tasarı ile alâkalı memur
ların vaziyetini kısaca arzetmeme müsaadenizi 
dilerim. 

Hususi şirketler ve ortaklıklarda çalışmış 
olan memurlar, bu müesseselerin devletleşti
rilmesinden sonra orada geçmiş olan hizmetle
rinin on yılının borçlanma yoliyle tekaütlük 
müddetlerine ilâvesi hakkında 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesi hüküm koymuş
tur. Mazhar Şener arkadaşıma cevap olarak 
diyebilirim ki mademki vaktiyle bu hükme va
rılmış bu hüküm verilirken bu kanundan kaç 
kişinin istifade edeceği tabiî nazarı dikkate 
alınmış ve sandığın yapacağı fedakârlığın ne 
miktar olacağı da göz önüne alınmıştır. De
mek ki Bütçeye yeni bir külfet tahmil etmiyo
ruz. Evvelâ bu noktayı tasrih etmek istiyorum. 
Bu hüküm konulduktan sonra ancak altı ay 
içinde doğrudan doğruya sandığa müracaat 
edilmesi şart koşulmuştur. Halbuki evvelce 
borçlanma müessesesini .kabul ve müracaat 
müddeti tâyin edilmiş bulunan muhtelif Ka
nunların emeklilik hakkı bahşedilecek vatan
daşı doğrudan doğruya kendi kurumuna mü
racaat etmeye mecbur tutmuştur. İşte yanlışlık 
bundan mütevellittir. 

Bu sebeple hâsıl olan yanlışlık dolayısiyle 
bir kısım memurlar kurumlarına müracaat et
mişler ve bu suretle vermiş oldukları dilekçe
leri de mahallerince sürenin hitamı olan 30 
Haziran 1950 tarihinden sonra Emekli Sandı
ğına gönderilmişttir. Vâki bu teehhür yüzün
den bu dilekçeler nazarı dikkate alınmamış 
veya kısmen sahiplerine iade edilmiştir. Yani 
yalnız oraya bu hususta verilmiş dilekçeleri 
nazarı dikkate alalım demiyorum, çünkü bun
ların bir kısmı iade edilmiş bulunmaktadır. 
İşte bundan dolayı husule gelen mağduriyet
lerin izalesi için 65 nci madde şümulüne giren 
memurlara son defa olmak üzere 3 aylık bir 
borçlanma müddeti verilmesini rica ediyorum. 
Kaldı ki Mazhar Şener arkadaşım çok titizlik 

— 299 — 



B : 77 16.1 
gösteriyor. Kanun çıktıktan sonra memurlara 
tamim edildi diyor. Memurlar memleketin mü
nevver zümresini teşkil ettiğinden dolayı Ka
nunları iyice okuyup kanun ahkâmı mucibince 
hareket etmeleri lâzımgelir, diyorlar. Bir da
kika için bunu kabul etmek usule aykırı ola
caktır. Bir yıl evvel yüksek Meclisiniz memle
kette her türlü suçlara karşı, hırsızlığa, cani
liğe karşı gösterdiği müsamahanın, 12 ay geç
tiğine göre yüzde onu kalmışsa bunlara da mü
samaha edilmesi ve ihmalin affedilmesine 
kâfidir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh şefkat ve 
adalet hislerinize doğrudan doğruya müracaat 
ediyorsak bu mağdur vatandaşlar müktesep 
hakanın kabul etmenizi rica ediyorum. 

Karar yüksek heyetinizindir. (Alkışlar) 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Arkadaş

lar, arkadaşımız Andre Vahram, Emekli San
dığına bir külfet tahmil etmez, diyor. Hakikat 
böyle değildir. Bakın nasıl külfet tahmil edi
yor. Demin de izah ettim. 10 sene evvelki para 
kıymetiyle tahsil edip plase edeceği menabi ile 
bugün tahsil edip ona göre plase edeceği kıy
metler arasında müsavat var mıdır? Bu, bir. 
İkincisi de; bu kıymetler on sene evvel tahsil 
edilseydi onu işletecek ve nemasından istifade 
edecek ve ilerde vereceği emekli aylığına kar
şılık teşkil edecektir. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Madde 
ile alâkası yoktur, konuştuklarınızın. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşuyor 
efendim, çünkü önergesi vardır, izah; ediyorlar, 
külfet de daha çok artıyor. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Ona cevap 
veriyorum, Murad Ali Bey rica ederim sözümü 
kesmeyin. 

tkinci nokta; nemadan faydalanmadır. Vak
tiyle müracaat etmemiştir. Vaktiyle müracaat 
etmiş olsalardı hakları verilecekti. Mademki mü
racaat etmemişlerdir, eğer şimdi bunlara bu 
hak verilecek olursa Emekli Sandığı 5 - 6 sene
lik nemadan mahrum kalacaktır. Maliye Bakanı 
arkadaşımız mahrum kalınıp kalınmıyacağını 
izah etsinler. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Onu Maliye 
Bakanlığı takdir eder. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Şu nokta
yı da arzedeyim. 

Bu madde hakkında komisyonda arzettiğim 
mütalâam kabule mazhar olmuşken bu arada teklif 
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sahibi arkadaşımız hissi hareketle, bir taktik kul
lanarak arkadaşlar dedi, biz Af Kanuniyle cani
leri, sıücrimleri affettik. Bu memurların da ihmal
lerini affedelim, bunlara bir atıfet verelim, dedi 
ve bunun üzerine zihinlerde bir gevşeme hâsıl 
olarak iki rey farkla komisyondan geçti. Malî 
meslelerde atıfete varırken çok düşünmek lâ
zımdır. Bu fakir memleketin şu dar zamanın
da böyle bol keseden ihsan ve atıfetlere ta
hammülü yoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, açık oyların netice
sini arzediyorum. 1944 bütçe yılı kesinhesabma 
(252) oy verilmiştir. Bunlardan (246) kabul 

I (2) ret, (4) çekinserdir. Nisap vardır, muame
le tamamdır; Tasarının Kanunluğu (246) oyla 
kabul edilmiştir. 

j Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yıı yedi aylık Kesinhesap Kanu
nuna (247) oy verilmiştir. Bunlardan (244) 
kabul, ret yok, (3) çekinserdir. Nisap vardır, 
muamele tamamdır. Tasarının Kanunluğu (244) 
oyla kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa 247 oy 
verilmiştir. (243) kabul, ret yoktur. (4) çekin-
ser. Muamele tamamdır, nisap vardır. Tasarının 
kanunluğu (243) oyla kabul edilmiştir. 

Bâzı arkadaşlarımız konuşma mevzuu üze
rinde komisyon raportörünün bulunmamasını 
ve bu yüzden izahat vermek için başka bir gü
ne bırakılmasını teklif etmektedirler. Bu husus
ta böyle bir teklif bulunduğu için oyunuza ar-
zedeeeğim. (Yazılı teklif yoktur, sesleri) Yok 
ama peçen celsede aynı madde hakkında böyle 
bir teklif oldu. Onun için müsaade ederseniz 
cvunııza arzedeceğim. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Su halde gelecek birleşimde raportörün iza
hat vermesi için Vahram Bayar'm teklifi o bir
leşime bırakılmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesap Kanonuna 
(247) oy verilmiştir, kabul (242), ret yoktur, 
eekinser (5) tir. Çoğunluk vardır, muamele ta
mamdır, tasarının kanunluğu (242) oyla kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ekseriyet bulunmadığını görüyorum, 
18 . V . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 

! üzere Birleşime son veriyorum. 
! Kapanma saati : 18,15 

»m ı ı 
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3. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangü'in, 

Türkiye'de yerleşmiş şahısların yabancı memle
ketlerde bulunup memlekete getirmeye mecbur 
olmadıkları servetleri hakkındaki kararname ile 
elde edilmek istenen neticenin ne olduğuna dair 
olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete 'nin yazılı cevabı (6/260) 

16 . IV . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki yazılı sorunun Ekonomi ve Tica
ret Bakanına tevdiine delâlet buyurulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru: 
21 . III . 1951 tarihli ve 3/12696 sayılı ka

rarname ile, Türkiye'de yerleşmiş şahısların 
yabancı memleketlerde bulunup memlekete ge
tirmeye mecbur olmadıkları servetlerini, menşe 
kaydı aranmaksızın ve muayyen mallar ithali 
suretiyle, memlekete getirmelerine müsaade 
edilmektedir. 

Bu karar ile elde edilmek istenen netice ne
dir? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
özel: 1/286 

15 . V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 . V . 1951 tarih 6/260-1703-3604 sayılı 
emirlerine cevap: 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangü'in Tür
kiye'de yerleşmiş şahısların yabancı memleket
lerde bulunup memlekete getirmeye me'cbur ol
madıkları servetlerini, menşe kaydı aranmaksı
zın ve muayyen mallar ithali suretiyle, memle
kete getirtilmesine müsaade eden 21 . III . 1951 
tarihli 3/12696 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
hakkındaki yazılı sorusuna ait cevabımızın ilişik
te takdim kılındığını derin saygılarımla arze-
derim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Malûmları olduğu üzere, 13 sayılı kararın 
28 nci maddesine atfen neşredilen 7 sayılı teb
liğe göre, Türkiye'de yerleşmiş gerçek ve tüzel 
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I kişilerin yabancı memleketlerde bulunan ser

mayelerinin Türkiye'ye döviz yerine mal ola
rak getirtilmesi için Maliye Bakanlığından, ve 
bu malların nevi ve miktarının tâyini ile mem
lekete ithali için de Ticaret Bakanlığından izin 
alınması icabetmekte idi. 

Hariçte tekevvün etmiş sermayelerin döviz 
yerine mal olarak yurda getirilmesi muamelele
ri, 3/11704 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yü
rürlüğe girinceye kadar geçen devre zarfında 
bu tebliğ hükmüne istinaden yürütülmekte ve 
tatbikatta, bu kabil talepler, evvel emirde Ma
liye Bakanlığınca prensip müsaadesine iktiran 
ettikten sonra, getirilecek malların nevi ve mik
tarları, umumi ithal politikası icaplarına göre, 
Bakanlığımızca tâyin olunup alâkalılara ithal 
müsaadeleri verilmekte idi. 

Dış ticaret rejimimizin esaslarını vaz'eden 
3/11704 sayılı kararda, hariçteki servetlerin 
mal olarak memlekete getirilmesi Maliye Ba
kanlığınca kabul edildiği takdirde, ithal liste
sinde yazılı malların getirilebileceği tasrih olu
narak, her defasında mal tâyini için muamele
nin Bakanlığımızdan geçirilmesine lüzum kalma
mıştır. 

Ancak, hariçteki sermayelerin mal olarak 
yurda getirilmesini istiyen birçok müracaat sa
hipleri Maliye Bakanlığının bu sermaye ve ser
vetin menşeinin tevsikmda aradığı bâzı vesika
ları ibraz edememek mevkiinde bulunmuşlar ve 
şu veya bu şekilde hariçten tekevvün eden bu 
kabîî servetler mevzuunda; 

a) Ya bunlara, mahdut bir zamana mün
hasır olmak üzere, memleketin ancak dövizle 
temine mecbur bulunduğu en mühim maddeleri 
ithal imkânı vermek, 

b) Yahut dışardaki bu menşei meçhul ser
vetlerin mal olarak memlekete transferine hiçbir 
surette müsaade etmemek, yolunda bir karara 
varmak icabetmiştir. 

Maliye Bakanlığı ile Bakanlığım arasında bu 
hususta yapılan görüşmelerde, muhtelif suret
lerle yapılan döviz kaçakçılığı neticesinde hariçte 
tekevvün etmiş servetlerin tekrar memlekete mal 

I olarak, kolaylıkla getirilmesine alelıtlak müsaade 
edilmesinin, bu şekildeki kaçakçılığı nevama teş-

j vik edici bir netice hâsıl eyliyeceği; bu imkânı 
I büsbütün nezetmenin ise, milyonlarca servetin 
ı tekrar mal olarak yurda avdetine mâni olacağı 
I düşünülmüş ve nihayet yukarda (a) fıkrasında 

— 301 — 
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işaret edildiği veçhile 30 . IX . 1951 tarihine ka
dar kullanılmak üzere 3/12696 sayılı karara 
müsteniden neşredilen muayyen malların ithaline 
müsaade etmek suretiyle, yurda getirilmesi mec
buri olan dövizler dışında kalan bu servetlerin 
memlekete getirilmesine imkân verilmesi uygun 
görülmüştür. 

Filhakika, bu maksatla tanzim edilen listeye 
dâhil mallar, hem alâkalılara hemen hemen hiçbir 
prim bahşetmiyecek mahiyette olan ve hem de 
serbest dövizle temini mümkün bulunan mallar
dır. 

Yukardaki izahlardan da anlaşılmış olacağı 
gibi, yazılı soru mevzuu, 3/12696 sayılı kararna
me ile elde edilmek istenen netice, menşei meç
hul olarak hariçte tekevvün etmiş servetlerin, 
döviz ve ithal politikamızı sarsmıyacak şekilde, 
ancak en kıymetli mallarla muayyen müddet zar
fında yurda getirilmesine cevaz vermek ve aynı 
zamanda, yeniden kaçak yollardan harice para 
kaçırmak istiyerüere, bu servetleri mala kalbede-
rek kolayca tekrar memlekete getirmek imkân
larından artık mahrum bulunduklarını telkin 
etmektir. 

4. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryollarının Ankara'-
daki lojmanlarında haksız olarak oturan memur
lar hakkındaki sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek'in yazılı cevabı (6/249); 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevap verilmesini dilerim. 
12 . IV . 1951 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Ankara'da Devlet Demiryolları lojman
larında oturma hakları olmadığı halde : 

Müsteşar Fuad Zincirkıran, Hususi Kâtip 
Ulvi Yenal, Umumi Kâtip Mümtaz Somer, Zat-
işleri Başkanı Sadeddin Seçmeer, Merkez Mu
hasebe Müdürü Zekeriya, Muhasebe Reis Mua
vini Alâeddin'in ve daha başka bâzı yüksek 
memurların, lojmanlarda oturmakta oldukları 
haber alınmıştır. 

Bu istihbarımız doğru mudur? 
2. Yukarda yazılı memurlardan başka, loj

manlarda fuzuli oturan memurlar kimlerdir? 
3. Hakları olmadığı halde lojmanlarda 

5.1951 O : 1 
; oturmak, kendileri bu gibi keyfî hareketleri ön-
I lemekle mükellef oldukları halde bizzat buna 
i ietisar edenlerin hareketleri, vazife veya memu

riyet nüfuzunu suiistimal veya keyfi hareket 
gibi bir suç teşkil etmekte olduğuna göre, hak
larında takibat icrası kanunen lâzım ve zaruri 

i değil midir? 
4, Haklan olmadığı halde memuriyet nü

fuzlarını kötüye kullanarak halen lojmanlarda 
oturanlar varsa derhal tahliye ettirilerek, loj-

I inanlarda ancak hakkı olanların oturmalarının 
temini, bu yüzden umumi ve hususi bir zarar 
hâsıl olmuşsa bu zararların da tazmini keza ka
nunen lâzım ve zaruri değil midir? 

T. e. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 793 

14 . V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17 . IV . 1951 tarihli ve Kanunlar Müdür
lüğü 6/248-1686-3568 sayılı yazıları cevabıdır: 

Ankara'da Devlet Demiryolları lojmanların
da oturan memurlar hakkında Konya Milletve
kili Sayın Abdürrahman Fahri Ağaoğlu tara
fından sorulan hususlara aşağıdaki şekilde ma
lûmat arzolunur, 

1. Devlet Demiryollarında lojman (hizmet-
evi) tahsis işi, 2847 numaralı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre tedvin edilen «Devlet Demir
yolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerine verilecek harcirah, 
tazminat ve tahsisatlar» hakkındaki tüzüğün 
22 nci madde A ve B fıkraları ve 25 nei madde 
hükümleri dâhilinde yapılmaktadır. 

önergenin 1 nci maddesinde isim ve vazife
leri yazılı olanlardan Müsteşar Fuad Zincirkı
ran'a, Devlet Demiryolları Genel Müdür Yar
dımcısı ve Genel Müdürü bulunduğu ve tüzü
ğün 22 nci maddesine göre ev hakkını haiz ol
duğu zaman lojman tahsis edilmiş ve kendisi 
Genel Müdürlükten ayrıldıktan sonra da Ulaş
tırma Bakanlarının emir ve müsaadesiyle ve 
tüzüğün 25 nci maddesine istinaden usulen ki
ra alınmak suretiyle Demiryolu evinde oturma
ya devam etmiştir. Kendisi lojmanı iki ay evvel 
tahliye etmiş bulunmaktadır. 

I (lenelkâtip Mümtaz Somer'in, tüzüğün 22 



B : 77 16.5 
nci madde B fıkrası hükmüne göre ev hakkı 
vardır. 

Diğerleri de Nisan 1951 sonunda oturdukla
rı evi boşaltmışlardır. 

2. Bu lojmanlar kanun hüküm ve kuvve
tinde bulunan tüzük hükümleri dâhilinde ge
nel müdürlükçe tahsis edilmiş bulunduğuna gö
re, lojmanda oturanların vazife ve memuriyet 
nüfuzlarını kötüye kullanmış olmaları mevzuu-
bahis değildir. Usule tevfikan yapılmış bir tah
sis dâhilinde bir lojmanı da işgal etmek bir suç 
teşlkil etmiyeceğine göre bu gibiler hakkında 
her hangi bir cezai takibat yapılmasının da va
rit olmaması lâzımdır. 

3. Esasen lojman işine Bakanlıkça el ko
nulmuş, yalnız Ankara'da değil bütün demiryo
lu şebekesi üzerinde tüzüğün 25 nci maddesi 
hükmüne göre lojmanlarda oturanlardan iş ve 
işletme icabı iş yerinde ve iş yerine yakın ika
met etmeleri lüzumlu görülenler müstesna di
ğerlerinin Nisan 1951 sonunda lojmanları tahli
ye etmeleri sağlanmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, çeşitli sebep ve bahanelerle va
zifelerine devam etmiyerek şahsi işleriyle uğra
şan memurlara, bunlara rapor veren hekimle
rin durumuna dair sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakan Vekili Çalışma Bakanı Nuri (}z-
sanhn yazılı cevabı (6/286) 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

özeti: Sağlık Bakanlığından ya
zılı soru. 

1. Devlet memurlarının çeşitli sebep ve 
bahanelerle vazifelerinden ayrılarak şahsi işle
rini takip etmek, tâyin edildikleri bir mahalle 
gitmemek, işlerini Ankajra'da veya sair yerler
de kovalamak gibi sebeplerle işlerinden ayrıl
dıkları ve bunu tanıdıkları resmî veya hususi 
hekimlerden aldıkları raporlarla sağladıkları 
ve bâzı ahvalde tam teşekküllü hastanelere de 
baş vurarak bâzı doktotların delâletleriyle ay
larca süren istirahat ve jzin alınmasına yol aç
tıkları binlerce misal ilej sabittir. 

2. Bu yüzden devle1| işleri aksamakta, va-
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tandaşlar, vazifeli memur olmamasından tedir
gin olmakta ve bundan ayrı olarak bu kabil 
memurlar Devletten haksız olarak maaş ve üc
ret almaktadırlar. Bilhassa yargıçlar, savcılar, 
jandarma memur ve mensupları, öğretmenler, 
mülkiye memurlarında görülen bu haller, ra
por veren hekimlerin sıkı murakabesi, Bakan
lıklara gönderilen bu raporları veren hekim
lerin adları öğrenilmekle bu hallerin önüne ge
çilmesi mümkündür. 

Soru 
Sahte rapor verilmesinin önüne geçilmes* 

için diğer Bakanlıklarla müşterek tedbirler 
alınması düşünülmekte midir? Bugüne kadar 
ne yapılmıştır? Tecziye edilen memur ve hekim 
var mıdır? Tamimler yapılmış ve takip edil
miş midir? Sahte rapor alan memurların durum
ları tam teşekküllü hastanelerde yeniden tes-
bit edilmiş midir? 

Yukarda yazılı soruma yazılı olarak cevap 
verilmesini saygı ile ricn eder ve sorumun Sağ
lık Bakanlığına gönderilmesine delâletlerinizi 
istirham eylerim. 25 . IV . 1951 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Danışma ve inceleme Kurulu 

Başkanlığı 
Genel No. 45 
özel No. 281 

14 Mayıs 1951 
özeti: Abdürrahman Boyacı

giller'in yazılı sorusu H. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
7 . V . 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

G/286-1794/3784 - sayılı yazıları karşılığıdır: 
Vazifesine devam etmiyerek şahsi işleriyle 

uğraşan memurlarla bunlara rapor veren he
kimlerin durumu hakkındaki Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Boyacıgiller'in yazılı soru
suna ait cevap ilişik olarak takdim olunmuştur. 

Üstün saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı V. 
N. özsan 
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B : 77 16.5 
Bakanlığımız bütün hekimlerin vermiş olduğu 

raporlar hakkında gayet hassas davranmakta 
olup bu hususta muhtelif zamanlarda tamimler 
neşrolunduğu gibi, en son 2 Kasım 1950 tarih ve 
2640 sayılı tamimle gerek Bakanlığımıza ve ge
rek diğer Bakanlıklara mensup memurların tâ
yin ve tahvillerinde memuriyetleri başına gitme
mek için rapor aldıkları görüldüğünden bunun 
önüne geçilmek için bu gibi hakikata uygun ol-
mıyan rapor sahiplerinin sıhhi heyetlere şev
kiyle vaziyetlerinin yeniden tesbit edileceği ve 
bu raporları veren hekimler hakkında icabeden 
cezai ve idari muamelelerin yapılacağı bütün 
resmî hekimlere bildirilmiş olduğu gibi ayrıca da 
hilafı hakikat olduğu iddia edilen rapor mevzu
ları hakkında da mahkemelerden Yükse"k Sağlık 
Şûrasına tetkik için 1932 senesinden beri yedi 
vaka intikal ettirilmiş, bunlardan altı tanesi için 
iddia varit görülemediği, bir tanesi için de her 
hekimin bu hususta aldanabileceği hükmüne va
rılmıştır. 

Bundan maada Bakanlık Teftiş Heyetince 
hilafı hakikat rapor konusu hakkında 1950 yılı 
başından nihayetine kadar yirmi vaka için ya-
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pılaıı tahkikat neticesinde bunlardan altı tane
sinin Af Kanunu şümulüne girmiş, sekiz tanesi 
men'i muhakeme kararı almış, beş tanesi hakkın
daki iddia ispat edilemediğinden ve bir tanesi de 
takipsizlik neticesi muameleden kaldırılmıştır. 

1951 senesi mayısının dokuzuna kadar ise ay
nı kurula 21 konu gelmiş, bunların içinden on 
tanesinin henüz tahkikatı ikmal edilmemiş olup, 
geri kalan on bir tanesinden iki tanesi hakkında 
lüzumu muhakeme kararı verilmiş, bir tanesi 
hakkında iddia varit görülememekle beraber he
kimin diğer bir mahalle nakli cihetine gidilmiş, 
dört tanesi için iddia tesbit edilemediğinden ida
re kurulu kararma intizar edilmektedir. Diğer 
dört tanesinde de iddia varit görülemediğinden 
evrak muameleden kaldırılmıştır. 

Bakanlığımız hilafı hakikat raporlar hakkın
da ihbar vâki oldukça lâzımgelen teşebbüsata 
derhal geçtiği cihetle bu hususta diğer Bakan
lıklarla müşterek tedbirler almaya lüzum gör
memiştir. Raporlarının hakikata uymadığı iddia 
edilen kimseleri de yeniden sıhhi heyetlere mua
yeneye sevketmektedir. 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmaya zılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

S. Sayısı Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

101 e ek 
101 e ek 

164 
165 
166 

166 

4 
5 

5 
6 
8 

10 ncu s 

43 
16 

20 
6 

27 

ayfanm 

B. M. 

22 1 

Lira 

100 000 
39 1 Kambiyo münakalesi 

ödenekler 
Lira K. 

2 298 

8 nci satırmd 

Giderler 
Lira K. 

11 551 02 

1 774 631 10 

Muhammenat 
Lira 

aki 4 484 429 ve 

Kambiyo mur 

ödenekler 
Lira K. 

2 982 

Tahsilat 
Lira K. 

8 383 368 95 

Lira 

1 000 000 
akabesi 

Giderler 
Lira K. 

11 651 02 

1 747 631 10 

rakamları 
2 nci bölümün 1 nci madedsi olan (Genel giderlerden) e aittir. 
70 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 173 sayılı basmayazıda da aşağıdaki dü
zeltişler yapılacaktır- : 
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S. Sayısı Sayfa Satır 

16.5.1951 
Y a n l ı ş 

o : ı 
D o ğ r u 

46 kabulü ile kabulüne 
46, 47 ve 48 nci satırlardaki (ile Millî Korunma Kanununun 65 ve 66 ncı 

midelerinin yürürlükten kaldırılmasına) ibaresi kaldırılacaktır. 

mmm 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına hariçten ithal olunacak hububat ye unlarla, 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Vergisiyle Rıhtım Resminden, diğer 

Vergi, Resim ve Harçlardan muafiyeti hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 487 
Oy verenler : 265 

Kabul edenler 255 
Reddedenler 4 
Çekinserler 6 

Oya katılmıyanlar 204 
Aıçık Milletvekillikleri 18 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sarp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazmaı< 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

tÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 

IZMÎR 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

B : 77 16 
Esat Oktay 
T ezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ulgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 

5.1951 O : 1 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit E cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik iler; 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataınan 

TOKAD 
Sıtkı Atanc 
Fevzi Çubuk 
Ahmet fiürkan 
Hamdi Koyul ürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad. Al peren 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zaman gil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
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VAN 

îzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 

Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

[Reddedenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
ERZURUM 

Sabri Erduman 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

ANKARA 
Ramiz Eren 

İSTANBUL 
Ahmet Haandi Başar 

[Çekinserler] 
BOLU 

Vahit Yöntem 
KONYA 

Rifat Alabay 

Ümran Nazif Yiğiter 
ZONGULDAK 

Hüseyin Balık 

[Oya katümıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganh (I.) 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Özttirk (t.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (t.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Cevdet Soydan ( t ) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
N&zifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (t.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Yacid Asena 

Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın (î.) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar (1.) 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen (t.) 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak (Ba
kan) 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu (î.) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip -Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
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İSPARTA 

irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuaıd Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS JULXXJEVW 

Sırrı Atalay (I.) 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Ke,çecioğlu 

Aydın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 
Bursa 1 

Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Deverioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü * 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (t.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Lûtfi Tokoğlu (I.) 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
(I.Ü.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Faruk İlker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

a.) ! 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi Öksüz (I.) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

vekillikleri] 
istanbul 2 1 
îzmîr 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 1 

Hadi Üzer 
SEYHAN 

Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SİİRD 
Baki Erden (t.) 

SlNOB 
Cevdet "Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğltı 
Server Soımıneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil Imre (I.) 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 

Zonguldak 

1 

1 

18 
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İ944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların 

AFYON KABAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç. 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurthek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Aıçık Milletvekillikleri 

487 
252 
246 

2 
4 

217 
18 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLÎS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
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Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan • 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 

19 — 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Valıram Bayar 
Hüsnü Yaman 



İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Halil özyörük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
T ezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 

fi : 77 16.5 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosrıan-
oğlu 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Ttirkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başar 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 

1951 O : 1 
Ferit Ecer 
Fahni Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Ref'et Aksoy 
Hüsnü Akyöl 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kf.ı-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakgı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Salâhattin Başkan 
KONYA 

Murad Ali Ülgen 
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ANTALYA 
Burhanettin Onat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
KONYA 

Abdtirrahman Fahri 
Ağaoğlu 

[Oya kaklmıyanlar] 
AFYON KARAHİ0AB 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (I.) 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (1.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkm (I.) 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaç 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
İhsan Karaaioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Saip özer 

DENIZLI 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu (I.) 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattiıı Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmeıı 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tok demir 
Kemal Yörükoğlu 
1 ini it Zarbım (î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Sani Yaver (I.) 

Senihi Yürüten 
İZMİR 

Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Necdet Ineekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay (İ.) 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Ke,çecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (î.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu (I.) 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 

Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

Muhlis Ttimay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğla 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
Renizi öksüz (I.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Haindi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaioğlu 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin Özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlra 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden (I.) 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somraneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil Imre (I.) 
Sedat Zeki ö rs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kan t 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık MilletvekilUkleri] 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 

Zonguldak 

1 

1 

18 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1045 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanununa verilen oyla

rın sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
247 
244 
0 
3 

222 
18 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİAR 

Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

Baha koldaş 
Hüseyin Ortakuoğhı 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
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Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkan d 

KONYA 
Rifat Alabay 

Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Hakkı Gedik 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
lifit.fi Sayman 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Eıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
ismail Tşın 
Firuz Kesim 
Ferit Tüzel 
Şükrü Uluçay 
11 âdi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlıı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Murad Ali Ulgen 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (I.) 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (1.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın (î.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan (1.) 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğiu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 

Selim Herkmen (I.) 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayrmer 
Mithat Sözer 
Sanı Yaver (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Sırrı Atalay (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (t.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (I.) 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Güısoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururı Nasııh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(I.) 
Ahmed KadoğJu 
Remzi öksüz (I.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

Aydın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

B : 77 16 .5 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyad Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

.1951 0 : 1 
Reşad Güçlü 
Maihmut Kibaroğlu 
SaHm Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SIIRD 
Bajn Erden (I.) 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Sefver Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil Îmre (î.) 
Sedat Zeki örs 
Balhattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 

tekillikleri] 
İstanbul 2 
Izıjnir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Ahmet Gürkan 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

Sivas 1 

Zonguldak 1 

— 
18 



B : 77 16.5.1951 O : 1 
Hudut ve Sahiller Sağl 

* 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut | 

ık Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanununa 
verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy 
Kabu 

verenler 247 
edenler : 243 

Reddedenler o 
Çekinserler 4 

Oya katılmıyanlar : 222 
Açık Milletvekillikleri 18 

[Kabul edenler] 
1 Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
ITulûsi Köymen 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Yural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 

1 Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Ertanen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

1 Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Ekrem Playri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
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Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
îbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 

B : 77 16.5 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu , 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 

.1951 O : 1 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Hagim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacı koğlu 
Ercüment Damalı 
llüan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevir, 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi K „ 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çekin serler] 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

KONYA 
Abdürrahnıan Fahri 

Ağaoğlu 
Murad Ali Ülgen 
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B : 77 16.5 .1951 O : 1 
l Oya kahlmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (t.) 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (t.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevke ince 
Cevdet Soydan (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
îsmail Aşkın (t.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin înan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar (t.) 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen (1.) 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
(î.) ' 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu (î.) 
Kemal Zeytinoglu (Ba 
kan) 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GUMUŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdeınir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım (î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankıır 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazh Tlabar 
Sani Yaver (î.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapaııi 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Sırrı Atalay (t.) 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMOU 
Fahri Ke,çecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (î.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (t.) 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ömer Rıza Doğrul 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasulı-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 
(İ.Ü.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
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Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(I.) 
Remzi öksüz (I.) 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

B : 77 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinai 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kıhçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

16.5 .1951 0 : 1 
1 Mahmut Kibaroğlu 

Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SllRD 
Baki Erden (t.) 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil Imre 
Sedat Zeki ö rs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

vekillikleri] 
istanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 | 

1 Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğhı 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdaroğ 
lu 
Cemal Kıpçak 

Sivas 1 

Zonguldak 1 

— 
18 



B : 11 16.5.1951 O : İ 
Posta, Telgraf ve Telefon tşletmje Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 7 ayılık Kesinhesap Kanu

nuna verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
247 
242 
0 
5 

222 
18 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgac 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namik Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroglu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırealı 

[Kabul 
BİLECİK 

Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Herkmen 
Hulusi Kaymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 

edenler] 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
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B : 77 16.5 .1951 O : 1 
İZMİR 

Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkıok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Rakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 

Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
îhsan Şerif özger. 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özfoay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Raraos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
ismail Işın y'-* 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım-

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi r.-ı 
laycıoğlu 
Tevfik" Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

[Çekinserler] 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Murad Ali Ülgen 
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[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAB 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (t.) 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğhı 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnoe 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Cevdet Soydan (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLEOÎK 
İsmail Aşkın (I.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan (î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaı 

BURSA 
Raif Aybar ( t ) 

Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
do 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebeaoy 
Abidin Potuoğlu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay (l.Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur «? 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 

Cemal Tunca 
KARS 

Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Kegecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (î.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu (î.) 
Mehmet Yılmaı 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Faruk îlker (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 

-m-
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Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
riöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (1.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(î.) 
Remzi öksüz (î.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet özttirk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

Aydın 3 

Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Fahri KÖgkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan ( t ) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Renizi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 | 

Ceimi Türk 
SÖRD 

Baki Erden (î.) 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim tncedayı 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şftkrü Şark 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alaılı 
Avnj Ddğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza îneealemdâr-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 

ı^»r> İ * *A 
r. B. M. M. Batmni 



S. Sayısı: |QI eek 
1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1944 yılı Kesin-

hesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3 /142, 1/43) 

Sayıştay Kopüsyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/43,3/142 

Karar No. 21 

4.V. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza iade edilen 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı üzerinde Sayıştay 
ve Maliye mümessillerinin iştirakiyle yapılan 
incelemeler sonunda: 

1. Şimdiye kadar birer kalemde gösteril
mesi teamül haline gelmiş bulunan gelir ve gi
der rakamları; âdi, fevkalâde, özel kanunlar, 
istikrazlar ve nâzım gelir ve giderler olarak tef
rik edilmek suretiyle tasarının birinci ve ikinci 

maddeleri değiştirilmiş ve yine her yıl gelir ve 
giderler meyanmda ithal edildiği halde bu yı
lın geliri dışında bırakılan 4275 ve 4060 sayılı 
kanunlardan mütahassıl 54 580 938 lira 03 ku
ruş istikraz ve bono hâsılatının gelir meyanına 
katılmasında Maliye Bakanlığınca bir mahzur 
görünmediğinden «B» işaretli cetvelin altında 
ilâveten gösterilmiştir. 

a) Bu yılın gider ve gelirleri: 

Giderler Gelirler 

591 386 623 
423 967 491 
61 074 157 
6 536 642 

1 082 964 913 

09 
30 
18 
08 

60 

Âdi 
Fevkalâde 
özel kanunlmr 
Nâ*ım 

-

616 320 711 
344 835 118 
35 038 342 
75 542 013 
7 505 050 

1 079 241 236 

72 
54 
70 
19 
70 

85 

Âdi 
Fevkalâde 
özel kanunlar 
istikrazlar 
Nâzım 

olarak tesbit edilmişti?. 

b) Nâzmı gelirlerle giderler arasında fark 
olarak görülen 968 408 lira 67 kuruşun 1945 >-
lında gelir ve ödenek kaydedilmek üzere devri 
kabul edilmiş ve evvelki komisyon tasarısında 
4 ncü madde olarak gösterilen bu miktar yeni 

tasarıda 3 ncü maddeyi teşkil eylemiştir. 
c) 1944 yılının istikrazlar hasılatı olarak 

tesbit edilen 75 542 013 lira 19 kuruşun müfre
datı şunlardır: 
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9 510 763 32 4057 sayılı Kanun gereğince Devlet Demiryolları istikrazından irat kaydolunan 
11 186 882 52 3132 ve 3483 sayılı kanunlarla büyük su işleri için Ziraat Bankasından alınıp 

gelir nıeyamna katılan 
263 429 32 4275 sayılı Kanun gereğince Millî Savunma istikrazı tahvillerinden elde edilip 

Devlet borçlan bütçesine ödenek; kaydolunan 
32 915 391 66 4275 sayılı Kanun gereğince elde edilip istikrazlar hasılatı hesabında toplanan 
21 665 546 37 4060 sayılı Kanun mucibince mevduat bonolarından elde edilen 

75 542 013 19 Toplam 

d) Yukarda bahsedilen istikrazlarla nâzım 
hesaptan 1945 yılında gelir ve ödenek kaydedil
mek üzere devredilen 968 408 lira 67 kuruşun 
toplamı olan 76 510 421 lira 86 kuruşun genel 
gelir toplamından indirilmesi halinde hakiki gelir 
miktarı 1 002 730 814 lira 99 kuruşa düşmekte 
ve giderler toplamı olan 1 082 964 913 lira 60 
kuruşa nazaran 80 234 098 lira 61 kuruş nok
sanlık arzetmektedir ki bu miktar, 1944 yılı 
bütçesindeki açığı göstermektedir. 

Bu açığın 75 542 013 lira 19 kuruşunun istik
razlarla geri kalan 4 692 085 lira 42 kuruşunun 
da Hazine mevcudu ile karşılandığı Maliye Ba
kanlığı mümessilleri tarafından ifade olunmuş ve 
Kamutayca izhar buyurulan temennilere uyula
rak bu husus tasarıda ayrı bir madde halinde be
lirtilmiştir. 

e) 1944 Bütçesiyle kabul edilen 952 milyon 
liralık ödeneğe yıl içinde fevkalâde ve munzam 
olarak ilâve edilen ödenek miktarları, çeşitleri 
itibariyle Hükümet tasarıs nda ve evvelki komis
yon raporunda ve bunlara bağlı cetvellerde gös
terilmiş olmakla bu hususta ayrıca arzedilecek bir 
cihet görülmemiştir. 

2. Devlet sermayesiyle müteşekkil ve ticari 
usullerle idare olunan banka ve müesseseleriu 
Hazine kefaletiyle ihraç ettikleri bonoların Mer
kez Bankasınca işkonto edilmesinden mütevellit 
bulunan % 2,75 1er üzerinde bu kere Sayıştay 
Maliye ve Merkez Bankası mümessillerinin işti
rakiyle icra kılman müzakere neticesinde : 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 38 
ve 50 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanıla
rak, nizami ıskont© miktarından tenzil olunan 

%2,75 lerin alâkalı müessese ve bankalara iade 
edildiği anlaş İmiş ve bu kabîl bonolardan muta-
hasşıl bulunan % 2,75 lerin bundan böyle Hazi
nenin tavassutuna lüzum kalmaksızın doğrudan 
doğruya alâkalı müesseselere geri verilmesi cihe
tine gidileceği Maliye ve Merkez Bankası mümes
silleri tarafından bildirilmiş olduğundan bu hu
susta kanuna mugayir bir cihet görülmemiştir. 

3. 4060 sayılı Kanuna istinaden çıkarılıp 
muhtevası Hazinece emanet hesabına alman bo
noların yine bu hesaptan reddiyet suretiyle mi 
yoksa önce bütçeye irat ve reddi gereken para
ların masraf kaydedilmesi şeklinde mi işleme 
tâbi tutulmasa uygun olacağı konusu üzerinde 
icra kılman müzakere sonunda: 

4060 sayılı Kanunun muvakkat maddesine 
istinaden çıkarılan % 5 faizli Hazine bonolaı be
dellerinden sene içerisinde mevduatın düşmesi 
dolayısiyle bankalarca vâki talep üzerine iade
si gereken miktarların emanet hesabından red-
dinde ve geri kalanının gelir hesabına irat kay
dedilmiş olmasında bir mahzur görülmemiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len gider ve gelir miktarlarına göre değişik ola
rak düzenlenen kanun tasarısı Kamutayın yüce 
tasvibine arzedilmek üzere sunuldu. 
Sayıştay Ko. Baş. Y. Sözcü Sözcü 

îsparta İsparta 
S. Bilgiç 8. Bügiç 

Kâtip 
Mardin Çorum Malatya 

A. Bayar Ş. Gürses M. Kulu 
Tekirdağ Tokad 
H. Bingül H. Koyutürk 

( S. Sayısı : 101 e e k ) 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞt 

1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısü 

MADDE 1. — 1944 Bütçe yılı genel giderleri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
591 386 623 lira 9 kuruşu âdi, 423 967 491 lira 
30 kuruşu fevkalâde, 61 074 157 lira 18 kuruşu 
özel kanunlara ve 6 536 642 lira 3 kuruşu nâzım 
giderlere ait olmak üzere 1 082 964 913 lira 60 
kuruştur. 

MADDE 2. — 1944 Bütçe yılı genel giderleri 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
616 320 711 lira 72 kuruşu âdi, 344 835 118 lira 
54 kuruşu fevkalâde, 35 038 342 lira 70 kuruşu 
özel kanunlara, 7 505 050 lira 70 kuruşu nâzım 
gelirlere ve 75 542 013 lira 19 kuruşu istikrazlar 
hâsılatına ait olmak üzere 1 079 241 236 lira 85 
kuruştur. 

MADDE 3. —• Nâzım gelirlerle giderleri ara
sındaki fark olan 968 408 lira 67 kuruş gelir ve 
ödenek kayıt edilmek üzere 1945 yılma devredil
miştir. 

MADDE 4. — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
delere göre tebeyyün eden 4 692 085 lira 42 ku

ruş açık, 1944 yılı Hazine mevcudu ile karşüan-
mıştır. 

MADDE 5. — 1S44 Bütge yılı igisde ödenek 
dışında harcanan ve iligik A cstveliad» ayrı bir 
sütunda gösterilen 66 474 lira 83 kuruş tamam
layıcı ödenek olarak kabul edilmişti*. 

MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve A cetvelinde ayrı bir sütunda 
gösterilen 353 128 lira 28 kuruş ödenekten mev
kuf tutulmuştur. 

MADDE 7. — Ödenekten 1944 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve A cetvelinin ayrı bir sü
tununda gösterilen 70 264 859 lira 45 kuruş yok 
edilmiştir 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

(S. Sayısı ; 101 e ek) 
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B - OETVELÎ 

B. M. 

1 1 
2 
3 

2 1 
2 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 

Gelirin çeşidi 

Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri 
Ticari ve sınai teşekküllerle sair işlerden 
Hizmet erbalbından 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Madenler rüsumu 
Gümrük Resmi 
Ardiye ücreti ve 3023 sayılı Kanunla istanbul ve iz
mir Liman idaresinden alınacak maktu ücret 
ithalât Muamele Vergisi 
imalât Muameel Vergisi 
Banka, bankerler ve sigorta şirketleri Muamele Vergisi 
Şeker ve glikoz istihlâk Vergisi 
Elektrik ve Havagazı istihlâk Vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk Ver
gisi 
ithalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk Vergisi 
imalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk Vergisi 
Su ve Kara Av Vergileri 
Nakliyat Vergisi 
Sefineler Vergisi ;s" " " . ^ 
Damga Resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ihtisas vesikaları harçları 
ihtira beratı harçları 
Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 
Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler ve 
rovelver, fişek ve patlayıcı maddeler 
Kibrit ve çakmak 
Oyun kâğıdı 
Devlet ormanları hasılatı 
icar bedeli 
Ecri misiller 
Menkul mallar satış bedeli 
Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli 
Borçlanma taksitleri 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
Posta, Telgraf ve Telefon 
Darphane ve Damga Matbaası 

Muhammenat 
Lira 

2 700 000 
88 000 000 
26 500 000 
21 500 000 

5 000 000 
800 000 

1 000 000 
31 000 000 

250 000 
35 200 000 
80 000 000 
9 500 000 
8 200 000 
3 900 000 

* - V i v 
3 400 000 
6 700 000 
13 000 000 
1 530 000 
12 000 000 

90 000 
18 000 000 
5 200 000 
2 500 000 
250 000 

1 200 000 
50 000 
5 000 
10 000 
200 000 

93 000 000 

50 000 

300 000 
100 000 

1 700 000 
100 000 

1 000 000 
250 000 

80 000 

Tahsilat 
Lira K. 

2 988 069 
102 688 793 
31 924 580 
22 811 995 
5 371 073 
1 307 594 
1 241 212 
20 374 490 

227 387 
21 223 220 
98 226 897 
10 904 581 
7 835 711 
4 286 272 

3 131 144 
3 960 510 
14 331 079 
1 338 207 
14 387 564 

108 230 
19 312 598 
6 306 926 
3 271 843 
483 451 

1 328 125 
27 713 
13 180 
10 372 
258 458 

382 632 
99 304 
699 834 
959 479 
858 941 
324 964 

01 
98 
32 
41 
80 
60 
99 
98 

31 
72 
94 
31 
86 
59 

04 
89 
58 
36 
35 
99 
78 
70 
19 
40 
25 
46 
11 
25 
60 

91 208 000 — 
21 65 

167 391 92 

51 
06 
08 
66 
89 
10 

116 190 97 
( S. Sayısı : 101 e ek) 
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B. M. (Mirin çeşidi 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 

45 
47 

48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

H. 
» 
» 

1 
2 

1 

2 
3 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

Resmî matbaalar hasılatı 
Resmî mektepler hasılatı 
Sulama idareleri hasılatı 
Radyo hasılatı 
Diğer müesseseler 
Millî Piyango hasılatı 
imtiyazlı demiryollarından alınan 
Fenerler hasılatı mukabili alman 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 
Mukavele mucibince Musul Petrollerinden alman 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
Faiz 
Askerlik mükellefiyeti - : v-
Kıymetli evrak 
Kambiyo münakalesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez 
Bankasmdan alman 
Tftiş mukabili şirketlerden alınan 
Teberrüat 
Tavizat ve ikrazattan istirdat 
Mülga vergiler bekayası 
Para cezaları 
Zam cezaları 
İstanbul Üniversitesi hasılatı s '.: tlJ 

Müteferrik hasılat ~v'-
Hizmet erbabından "*-*,>. 
Sair kazanç erbabından T - : , 
Muvazene Vergisi 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar gereğince gümrüklerde 
kullanılan bâzı evraka yapıştırılan müdafaa pulu ha
sılatı 
İnhisar maddelerinden alman Müdafaa Vergisi 
Kibritten alman Müdafaa Vergisi 
Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedellerin
den alman Müdafaa Vergisi 
Binalardan alınan Müdafaa Vergisi 
Gümrük Çıkış Vergisi 
Tayyare Resmi ^ 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Toprak Mahsulleri Vergisi 
4385 sayılı Kanun mucibince şekerden alman, Munzam 
İstihlâk Vergisi 
Stok şeker 
Geçen yıldan devredilen fevkalâde varidat 

4057 sayılı Kanun gereğince demiryolları istikrazların
dan elde edilen paralardan irat kaydolunan 
2548 sayılı Kanun gereğince ceza evleri ve mahkeme 
binaları inşaat karşılığı olarak irat kaydolunan 

Muhammenat 
Dira 

50 000 
50 000 
200 000 

1 400 000 
200 000 

4 500 000 

50 000 
225 000 
750 000 
940 000 
500 000 

500 
250 000 

125 000 
70 000 

— 
200 000 
100 000 

1 160 000 
3 400 000 
100 000 

6 000 000 
32 000 000 
7 000 000 
36 000 000 

250 000 
71 825 500 
7 000 000 

2 600 000 
3 000 000 
25 400 000 
5 000 000 
22 000 000 
124 000 000 

70 000 000 
—^ 
— 

— 

- , ^ _ 

Tahsilat 
Lira 

78 159 
59 507 
138 577 

1 502 809 
244 416 

4 233 962 

15 427 
332 077 

1 003 521 
751 319 

2 535 199 
634 

271 701 

114 000 
93 990 
167 928 
234 182 
68 880 

1 564 946 
3 918 419 
189 724 

12 431 037 
38 802 149 
9 388 891 
42 681 188 

147 675 
89 130 958 
6 526 214 

3 263 968 
3 379 903 
16 630 445 
5 893 708 
26 238 761 
47 275 054 

72 360 615 
—. 

73 987 821 

9 510 763 

304 852 

K. 

77 
13 
46 
14 
68 
08 

99 
97 
57 
06 
09 
85 
38 

37 
49 
41 
09 
64 
28 
45 
04 
48 
93 
01 

79 
38 
47 

35 
35 
30 
83 
52 
36 

23 

71 

32 

01 
( S. Sayısı : 101 e e k ) 
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Muhammenat Tahsilat 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. 

H. 2871 sayılı Kanun gereğince özel idarelerden vergi far
kı olarak alınıp irat kaydolunan 

» 3132 ve 3483 sayılı kanunlar gereğince büyük su işleri 
için Ziraat Bankasından istikraz olarak alınıp irat 
kaydolunan 

» 2550, 327 ve 3777 sayılı kanunlar gereğince kaçakçılık
tan elde edilen paralardan alman % 35 1er 

» 4524 sayılı Kanun gereğince Tekel idarelerinden alınıp 
irat kaydolunan 

» 4239, 4404, 4240, 4242, 4418 ve 4571 sayılı kanunlar ge
reğince okutturulacak öğrenciler gideri karşılığı irat 
kaydolunan 

» 4275 sayılı Kanun gereğince Millî Savunma istikrazı 
için çıkarılan tahvillerden elde edilip Devlet Borçları 
bütçesine ödenek kaydolunan miktar 

» 2794 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı ser
mayesine ilâve edilen paralar karşılığı irat kaydolunan 

» 1944 Bütçe Kanununun 7 nci madedsi gereğince geliri 
müsait olmıyan pansiyonlar açığı karşılığı olarak pan
siyon hasılatından ayrılan paralar 

» 1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köprüler inşaatına 
yardım olarak özel idarelerden alman 

» 3487 sayılı Kanun gereğince Hükümete ait bir kısım 
malzemenin Gümrük Resmi olaTak mahsuben irat edilen 

» 459 sayılı Konun gereğince verilen tahvillerin 1943 
Bütçe Kanununun 14 ncü maddesine gö.re yapılan man-
şubat 

» 2794 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığınca 
elde edilen kâr olup irat kaydolunan 

» 4644 sayılı Kanun gereğince Kırtasiye Genel Müdür
lüğü memurlarının aylığı karşılığı olaark irat kaydo
lunan 

» 2300 ve 3276 sayılı Kanun gereğince Hükümete :ait bi
naların satışından elde edilen paralardan irat kay
dolunan 

» 3292 sayılı Kanun gereğince Hava Kurumundan i teber
ru edilen paralar r? 

» 2005 «ayılı Karmn gereğince pansiyonlar gelininden 
ayrılan % 12 1er olarak irat kaydolunan 

» 3670 sayılı Kanun gereğince Millî Piyango haeılafaıdan 
elde edilen 

» . 4275 sayılı Kanun mucibince elde edilip istikraz hası
latı hesabına kaydolunan 

» 4060 sayılı Kanun mucibince elde edilip istikra^ hası
latı hesabına kaydolunan 

— 1 787 232 

— 11 186 882 

— 15 304 

— 23 729 579 

— 269 291 

— 263 429 

— 187 016 

— 60 000 

— 5 144 360 

— 47 355 

~- 40 

— 633 126 

— 144 304 

— 78 186 

— • 1 548 870 

~ 231411 

— 857 290 

— 32 915 391 

— 21 665 546 

86 

5*2 

32 

79 

— 

32 

05 

— 

16 

83 

— 

86 

86 

35 

46 

44 

41 

66 

37 

Toplam 901 511 000 1071730186 15 
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B. M. 

Nâzım 

- i -
Gelirin çeşidi 

î lPayı 
Millî Eğitim payı 
Belediye payı 
Ziraat Bankası iane payı 
Pansiyon % 88 leri 
Darülaceze 
Asker ailelerine yardım 
4668 sayılı Kanun gereğince Tarım pansiyon 

Muhammenat 
Lira 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Tahsilat 
Lira 

1 502 557 
992 

1 933 011 
1 467 

3 098 037 
226 512 
686 516 

55 955 

K. 

35 
03 
36 
07 
36 
75 
85 
93 

Toplam — 7 505 050 70 

GENEL TOPLAM 901511000 1079 241236 85 

«•» 
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S. Sayısı: |55 
İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'ın, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (2 /116) 

5.1. 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4644 sayılı Kanun ahkâmı mucibince bil âhara devletleştirilmiş olan hususi şirketlerdeki çalış
malarının tekaütlük müddetlerine ilâvesi için son defa olmak üzere üç aylık bir müracaat müddeti 
verilmesini teklif ediyorum. 

İstanbul Milletvekili 
Andre Vahram Bayar 

Esbabı mucibe 

4644 sayılı Kanun borçlanma için müracaatın mensup oldukları kurumlar vasıtası ile sandığa 
yapılması esasını kabul etmiş olduğu halde 5434 sayılı Kanun doğrudan doğruya sandığa müra
caat edilmesini şart koşmuş, halbuki alışkanlık ve itiyat dolayısiyle ilgililerden birçokları kurum
larına müracaat etmişler ve kurumları da vaktü zamanında bu dilekçeleri sandığa göndermemiş 
ve sebep olarak da borçlanmıya girecek hizmetlerin tahkik ve tevsiki gerektiği düşüncesine sap
mış. Böylece muayyen müddet geçtiğinden dilekçelerin sandığa gönderilmesi bu müddetten son
raya kalmış olduğu için binlerce vatandaşın dilekçesinin üzerine muamele yapmaya imkân kalma
mıştır. 

Bu itibarla bu haksızlığın tamiri maksadı ile son bir imkân verilmek üzere bu müddetin üç ay 
uzatılmasını adalet namına rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Andre Vahram Bayar 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M, 
Maliye Komisyonu 22 .II. 1951 

Esas No. 2/11$ 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
mmuriun geçici 65 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair" olan kanun teklifi, teklif sahi
biyle Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi: 

Teklifin tümü üzerinde açılan müzakere sıra
sında, Maliye Bakanlığı temsilcisi; borçlamna-
nm yeni bir müessese olmadığını, müracaat müd
detlerinin ayrı ayrı kanunlarla vaz'edilmek su
retiyle taaddüt etmiş bulunduğunu ve en son 
müddetin 5434 sayılı Kanunla tesis edilip 30 Ha-
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ziran 1950 tarihinde hitama erdiğini ve binaen
aleyh bu müddetin temdidi caiz olmadığı gibi 
yeniden müracaat hakkı tanımanın da muhik 
gösterilemiyeceğini beyan etti. 

Emekli Sandığı temsilcisi ise, borçlanma mü
essesesini kabul ve müracaat müddeti tâyin 
etmiş bulunan muhtelif kanunların, emeklilik 
hakkı bahsedilecek şahsı kendi kurumuna, mü
racaat etmeye mecbur tuttuğunu, bu usulün 
5434 sayılı Kanunla değiştirilerek Emekli San
dığına müracaat esasının kabulü dolay isiyle tat
bikatta birçok yanlışlıklar ve karışıklıklar husule 
geldiğini ve bu yüzden 3500 dilekçinin hakları
nın sakıt olduğunu bildirdi. 

Hak sahibinin kusur veya ihmali bulunmıyaıı 
sebeplerle hakkın ıskatına gidilmesinin tecviz; 
edilemiyeceği; filhakika müracaat üzerine giri
şilecek tetkik ve tevsik muamelelerinin alâkalının 
'bağlı bulunduğu kurumca yapılması icabettiği 
ıhalde, 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci mad
desiyle konan müracaatın Emekli Sandığına ya
pılması hükmünün bu durumu tevlit ettiği ve altı 
aylık mühlet içinde müracaatlarını yapan birçok 
kimselere ait dilekçeleri kurumları vaktinde 
Sandığa ulaştırmadığı için bu vatandaşların 

borçlanma haklarından mahrum kaldıkları ne
ticesine varan Komisyonumuz teklifin esasını it
tifakla kabul etti. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmede teklife 
başlık olarak «5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci 
maddesinin I işaretli fıkrasında yazılı olanlarla 
geçici 68 nci maddesi şümulüne girenlere yeni 
bir borçlarıma müddeti verilmesi hakkında ka
nun» ibaresinin konulmasına ve birinci madde
nin 5434 sayılı Kanunun geçici 68 nci madde
si şümulüne girenleri de ihata, edecek şekilde de
ğiştirilmesine karar verilerek, teklifin tümü de
ğişik şekliyle ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Bize Giresun Zonguldak 
/ . Akçal H. Erkmen 

Konya Mardin Muş 
V. N. Yiğiter A. Kalav F. Kılıçlar 

Niğde Seyhan 
N. Bilge Z. Akçalı 

Sivas Trabzon 
Ş. Ecevit T. Koral 

Bütoj Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/116 
Karar No. 78 

Yüksek Başkanlığa 

80.1V, 1951 

îstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair olan kanun teklifi, Maliye Komisyo
nu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale 
olunmakla teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kotrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi; gerekçesinde 4644 sayılı Kanu
nun, borçlanma için yapılacak müracaatın men
sup oldukları kurumlar vasıtasiyle sandığa ya
pılması esasını kabul etmiş olduğu halde 5434 sa
yılı Kanun bu müracaatın doğrudan doğruya 
sandığa yapılması kaydını muhtevi olması dola-

yısiyle alâkadarların bir çoğunun müracaat mer
ciinde hata ederek emeklilik sandığı yerine men
sup oldukları kurumlara müracaat etmeleri ve 
kurumların da mezkûr müracaatları kanuni müd
det içinde sandığa göndermemeleri yüzünden 
borçlanma haklarının bir zühulün neticesi olara!? 
sakıt olmasından dolayı bu haksızlığın izalesi 
nıaksadiyle üç aylık yeni bir müracaat müddeti
nin kabulünü istemektedir. 

Maliye Komisyonu, raporunda belirtildiği üze
re borçlanma müessesesini kabul etmiş olan muh
telif kanunlar borçlanma şeraitini haiz bulunan
ların hp.nuni müddetler içinde mensup oldukları 
kurumlara müracaat esasını vaz'etmiş olduğu lıal-

( S. Sayısı : 155 ) 



de 5434 sayılı Kanunda ise bu müracaatın emekli
lik sandığına yakılması esasmı kabul etmesi yü
zünden tatbikatta birçok karışıklık ve haksızlığı 
mucip olduğu ve 3500 hak sahibinin sandık ye
rine mensup oldukları kurumlara müracaat 
etmeleri doiayısiyle müracaat mercilerinin kanun
la kabul edilmiş olan 6 aylık müddetin müru
rundan sonra sandığa intikali müracaat sahip
lerinin haklarının sukutunu badi olmuş ve bu 
itibarla geçici 65 nci maddenin birinci bendin
de yazılı olanlarla geçici 68 nci maddenin şü
mulüne girenlere 3 aylık yeni bir borçlanma sü
resinin tanınması uygun olacağı mülâhazasiyle 
teklifin tadilen kabulüne karar vermiştir. 

Komisyonumuzda yapılan konuşmalarda, üc
rette geçen hizmetlerinin on yılının borçlanmak 
suretiyle fiilî hizmetlerine ilâve olunacağına 
dair kabul olunan kanunla bu gibilerin altı ay 
zarfında mensup oldukları müesseselere müra
caatları lâzımgelmekte iken muhtelif mazeret
lere bu müracaatı yapmamış olanların mağdu
riyetten vikayesi için bilâhara çıkan kanunlarla 
bu müracaat müddetleri temdit olunmuş ve son 
kabul olunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı kanunu Ue yeniden altı ay zarfında müra
caat hakkı kabul edilmiştir. Devlet hizmetinde 
bulunan kimselerin, şahsi menfaatlerini ilgilen
diren bir mevzuda dahi kanunlara karşı gösteri
len lâkaydiliğin ve hürmetsizliğin artık bir ma
zeret olarak telâkki edilmesine imkân olmadığı 
fikri ileri sürülerek yeniden üç aylık bir müra

caat müddetinin kabul edilmemesi ve bu müd
det içinde kurumlarına müracaatta buluııanla-
rın sandığa müracaat etmiş gibi kabul edilmedi 
teklif edilmiş ise de, bu cihetin tatbikatta tevlit 
edeceği mahzurlar üzerinde durulmuş ve sön 
kanunla müracaat merciinin değiştirilmesinden 
mütevellit bir hatanın da bir hakkın ıskatını 
icap ettirmiyeceği neticesine varılarak maddele
rin müzakeresine geçilmiş ve vuzuhu temin ba
kımından tasarı başlığı ve birinci madde yeni
den tanzim edilmiş ve Maliye Kdmisyonumm 2 
ve 3 ncü maddeleri aynen kaimi edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek tusere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 
Muhalifim 
M. Şener 

îzmir 
B. Bilgin 
Konya 

M. A. Vlgen 
Seyhan 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Erzincan 
N. Pekcan 
İstanbul 

A. H. Başar 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Malatya 
M. 8. EU 

Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
N. Oüçbümez 

Eskişehir 
A. Potuojflu 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birana 

Mardin 
Dr. E. Türhoğhı 

VrH 
Dr. 8. Ban 8. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergm 
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ÎŞTANBUL MİLLETVEKİLİ 
ANDRE VAHRAMBAYAB'IN 

TEKLİFİ 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanunun geçici 65 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasındaki yazılı altı 
aylık müracaat müddeti üç ay 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı icraya memur
dur. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

— 4 — 
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİKİŞİ 

5434 sayılı Kanunun geçici 65 
nci maddesinin 1 işaretli fıkra?-
sında yazık olanlarla geçici 68 
nci maddesi şümulüne girenlere 
yeni bir borçlanma müddeti ve

rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. -^ 5434 sayılı Ka
nunun geçici G5 nci maddesinin 
i işaretli fıkrasında yazılı olan
larla geçici 68 nci madde şümu
lüne girenlerden altı aylık müd
det içinde (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı) na müra
caat edemiyenler için aynı şart
larla borçlandırılmak üzere üç 
aylık bir müddet daha veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu; kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

>9< 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRİŞl 

5434 saydı Kanunun geçici 65 
ve 68 nci maddelerinde yazılı 
müracaat için yeniden üç aylık 
müddet verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 11. VI. 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici 65 ve 68 nci mad
delerde yazılı durumlarda olan-
lardan*6 aylık süre içinde borç
lanma müracaatında bulunamı-
yanlar için bu maddelerde ya
zılı şartlarla borçlandırılmak 
üzere bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren üç aylık bir 
müddet verilmiştir. 

MADDE 2. —• Maliye Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun üçüneü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 162 
Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
9 . I I . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1754 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4 /30) 

"V~i * " ' 4 Mart 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçi IX. Kor. Kur. Bşk. Kur. Alb Asım Eren (336 - 105) in M. S. Bakanlığındaki şahsi 
dosyasında mevcut malûmata göre 334 yılında As. liseyi bitirerek îstanbul Talimgahına gönderil
miş ve P. sınıfına ayrılmıştır. O zamanki mevzuata göre P. sınıfına ayrılan emsalleriyle 1335 
yılında asteğmenliğe, 1336 yılında teğmenliğe yükselmiş ve bu rütbesi nasbma göre de sırasiyle 
diğer rütbelere yükselmiştir. 

Piyadeden gayri diğer sınıf emsallerinin 1335 yılmda Tğm. nasbedilmiş olmasından ötürü teğ
menlik nasbinin 1336 yılından 1335 yılma götürülmesi ve bu suretle sırasiyle diğer rütbe nasıp 
larmm da bu esas dâhilinde düzeltilmesi şeklinde 1938 yılında M. S. Bakanlığına müracaatta bu
lunmuştur. 

Dilekçinin teğmenliğe terfii kendisinin iktidar ve liyakatinin onandığını bildiren teklif kâğıdı 
tarihinden muteber olmak üzere o zamanki mevz'iata göre yapılmış olması cihetiyle ortada mağduri
yeti mucip bir hal mevcut olmadığı beyaniyle isteği yerine getirilememiş ve kendisine o yolda cevap 
verilmiştir. 1344 ve 1946 yaları içinde yaptığı ikinci ve üçüncü müracaatları da ayni şekilde 
cevaplandırılmıştır. 

Bu cevaplarla mutmain olmıyan dilekçi As. Yargıtaya açtığı dâva, As. Yargıtaym 2 - Ekim -
1947 gün ve 947 - 63/23 sayılı karariyle reddedildiği gibi bilâhara karar tashihi ve karar tavzihi 
istekleri de ayni suretle Yargı taya reddedilerek hakkındaki karar ve işlem kesinleşmiştir. Sonra
dan dilekçinin Yüksek Meclise baş vurması üze r i n e Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme 
sonunda 9 . 2 .'1949-gün ve 24 sayılı Dilekçe Kom iSy0nu Haftalık Kararlar Cetvelinde yayınlanan 
8 Aralık 1948 gün ve 1754 sayılı karar da (Albay Asım Eren'in hakkındaki teklif varakasının ger; 
düzenlenmiş olmasından dolayı piyadeden gayri s m ı f t a bulunan emsali zabit namzetlerinden geç 
olarak teğmenliğe nasbedilmiş olduğu M. S. Bakanlığının yazısından ve mümessilinin izahatından 
anlaşılmasına, ehliyet ve liyakatinin üstlerince tasdik edilmiş bulunması ve adı geçenin teğmenliğe 
nasbinin emsalinden geç yapılmasının ehliyetsizliğinden değil teklif varakasının sebepsiz geç tanzim 
edilmesi yüzünden ileri geldiği talimgah ve kıtası komutanları tarafından bildirilmiş olması itiba
riyle tezahür eden mağduriyetinin telâfisi hakka n i v e t v e mâdelet esaslarına uygun bulunmuş oldu
ğundan nasıp tarihinin tashihine oybirliğiyle k. ı r a ı . verildi.) Denilmiştir. 

Hâlbuki; dilekçi Kur. Alb. Asım Eren'in dm;eiti]mesmi istemekte olduğu Tğm. lige nasıp key
fiyetinin 1335 senesine raci bir hal bulunması iddiaıurı evvelemirde 3410 sayılı Kanunun muvak
kat 2. maddesi sarahat ve hükmü muvacehesinde tetkik edilmesini icap ettirmektedir. 25 Haziran 
1938 de meriyete girmiş bulunan bu kanunun mâ,.uz 2. muvakkat maddesi aynen (2515 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Sû,-ayı Devlette ve gerek Zat îş. Tetkik Encümenin 
de hiçbir müracaat v e iddia dermeyan edilmemiş 0 ı a l l karar ve muameleler katidir. Bu tarihten 
sonraki karar ve muameleler hakkında kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün zarfın
da temyiz mahkemesine müracaat olunabilir.) Hükmünü âmirdir. Bu sarahate göre 2515 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği güne kadar Danıştay a v e y a Zat îş. Tetkik Encümenine bir müracaat 
ve iddia dermeyan etmemiş olanlar hakkındaki karar ve muamelelerin katî olması gerekir. Kana-



nun nassmdeki (katiyet) tâbiri zaman aşımı müessesesininde üstünde kamu muamelâtının selâmet 
ve intizamını temine matuf ıskatı hakkı tazammun eylemektedir. Maddenin 2. fıkrası da bunun 
böyle olduğunu teyit etmektedir. 

Kamu selâmeti namına sükut etmiş bir hakkın tetkikimi imkân bulunmıyacağma göre bundan 
zühul edilerek hâdisenin yüksek Dilekçe Komisyonunca tetkik edilmesi ve bir karara bağlanması 
millî irade ve hukuku hükümraninin timsali olması lâzııugelen kanun ahkâmından uzaklaşmayı 
mucip görülmüştür. Diğer taraftan dilekçi, talebinin Bakanlıkça ret edilmesi üzerine askerlerin 
zatişlerine taallûk eden dâvalarının mercii tetkiki bulunan As. Yargıtaya baş vurmuş ve Yargı-
tayca işin esasına girilerek yapılan tetkikat neticesinde iddiası gerek bidayeten ve gerek tashih 
ve tavzihi karar yollariyle de ret edilmiştir. Dâva, konusu her ne kadar idari bir mevzu olarak 
görülmekte isede mahkemece ittihaz edilen karar kazai bir hüviyeti haiz olduğundan gerek Ana
yasanın 54. maddesine ve gerek Yüksek Kamutayca ittihaz edilmiş müstakar içtihatlara göre ka
zai hüviyeti haiz olan mukarraratın yüksek Dilekçe; Komisyonunda tekrar tetkik edilmesine ka
nuni mesağ görülmemektedir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonunca ittihaz buyuru! muş olan ve or
dunun disiplinini rahnedar edecek bir azamet arzetnıekte bulunan Kur. Alb. Asım Aren'in teğmen
lik nasbinin tashih edilmesine ait olan 8 Aralık 1948 gün ve 1754 sayılı kararın Kamutay İçtüzü
ğünün (57) nci maddesi mucibince Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Samsun Milletvekili 
H. Çakır 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 8 ,V. 195 i 

Zat ve Kâğttiş. No. 7975 
Dilekçe Ko. No. 7395 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi Kurmay Albay Asım Eren, 2 Tem
muz 1948 tarihli dilekçesinde, 2 Şubat 1334 ta
rihinde zâlbit namzedi olduğu ve o zamanki ter
fi usul ve esaslarına göre neşetten altı ay sonra. 
asteğmenliğe ve dört ay sonra da teğmenliğe 
yükselmesi lâzımgelirken terfi teklif varakasının 
geç tanzimi yüzünden hem rütbe olan piyade
den gayri sınıfta bulunan emsalinden 17 ay 
sonra teğmenliğe nasbedilmiş olduğundan bahsi-
le nasıp tarihinin düzeltilmesini ve uğradığı 
haksızlığın izalesi dileğinde bulunmuş ve bu di
lek üzerine Millî Savunma Bakanlığından alman 
mütalâada ve Komisyona davet edilen Bakanlık 
mümessilinin izahatı neticesinde, Albay Asım 
Eren hakkındaki teklif varakasının geç düzen
lenmiş olmasından dolayı piyadeden gayri sınıf
ta bulunan emsali zabit namzetlerinden geç 
olarak teğmenliğe nasbedilmiş olduğu, ehliyet 
ve liyakatinin üstlerince de tasdikedilmiş bulun

ması ve adı geçenin teğmenliğe nasbinin emsa
linden geç yapılmasının ehliyetsizliğinden değil, 
teklif varakasının sebepm geç tanzim edilmesi 
yüzünden ileri geldiği, talimjgâh ve kıtası komu
tanları tarafından bildirilmiş olduğu anlaşılma
sına binaen tezahür eden mağduriyetinin telâfi
si hakkaniyet ve mâdelet esaslarına uygun bu
lunmuş olduğundan nasıp tarihinin tashihine 
8 . X I I . 1948 tarihinde karar verilmiştir. 

1754 numarayı taşıyan ve 9 . I I . 1949 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde yer almış bulunan bu 
kararın Kamutayca görüşülmesi Samsun eski 
Milletvekili Hüsnü Çakır tarafından 5 . I II . 1949 
tarihinde ve süresi içinde itiraz yoluyla isten
miştir. 

Bu itiraz üzerine dosyada mevcut bütün ev
rak. Komisyonumuz tarafından yeniden incelen
miş ve işbu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi, 2 Şubat 1334 yılında Kuleli Lise-

( S. Sayısı : 162 ) 



sini ikmal ederek İstanbul Zâlbit namzetleri ta -
limgâhına girmiş ve burada piyadeye ayrılan 
arkadaşlariyle birlikte o zamanki mevzuata gö
re 20 Şubat 1335 tarihinde asteğmenliğe, 24 Şu
bat 1336 tarihinde de teğmenliğe yükselmiş ve 
bu rütibeler nasbına göre de sırasiyle diğer rüt
belere terfi ettiği ve o zamanki mevzuat, nam
zetlikten asteğmenliğe, asteğmenlikten teğmen
liğe yükselmelerde, alelusul teklif kâğıdı gel
mesi meşrut olup yükselmeler inha tarihinden 
muteber olmak üzere yapıldığı, namzet asteğ
menlerin yükselme tarihi ve nasıplarınm ikti
dar ve ehliyetlerinin tasdiki tarihinden itibar 
edilmesi lâzımgeldiği ve dilekçe sahibi, teklif 
varakasmdaki inha tarihine göre teğmenliğe ter
fi ettiğinden nasıp tashihini mucip bir sebep gö
rülemediği ve bu konuda da ayrıca Askerî Yar-
gıtaya açtığı dâvasının da reddedildiği ve tas
hih ve tavzihi karar isteğinin de keza redde
dilmiş olduğu evrak arasında görülen Millî Sa
vunma Bakanlığının 12 . VIII . 1948 tarihli ve 
95144 sayılı yazısiyle anlaşılmıştır. Bu duruma 
göre Bakanlık tezkeresinde de belirtildiği üzere, 
dilekçi hakkında mahkemece ittihaz edilen ka-

- rar, kazai bir hüviyeti haiz olduğundan gerek 
Anayasanın 54 ncü maddesi ve gerek Yüksek 
Kamutayca ittihaz edilen müstakar içtihadlar 
karşısında evvelce ittihaz edilmiş bulunan 1754 
sayılı kararın bu sebepten dolayı kaldırılmasının 
icaıbedeceğine ve dilekçi hakkında başkaca bir 
işlem yapılmasına mahal olmıyaıcağına ittifakla 
karar verilerek bu durumu tesbit eden işbu ra
por hazırlanmış ve Kamutaym yüksek tasrîhine 
arzolunmuştur. 

Dilekçe Ko. Bask. Bu Rapor Sözcüsü 
Erzurum içel 
B. Dülger ' Ş. Tol 

Afyon Karahisar Ankara 
B. Oynaganlı C. Soydan 

İmzada bulunamadı. 
Bilecik Bingöl Bolu 
T. Oran M. N. Okcuoğtu t. Oülez 

Kayseri Malatya 
Y. Z. Turgut A. özbay 

imzada bulunamadı. 
Sivas Traibzon Yozgad 

N. Ertürk 8. E. Alperen F. Erbaş 
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S. Sayısı: 164 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3/143, 1/127) 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1045 Bütçe yılı Kesin&esabına alt Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/143) 

T. G. 
Sayıştay Başkanhğt 
Sayı : 320972/250 

29 . I . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
<Sf. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Bakan
lığından Sayıştaya gönderilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 malî yılı Kesinhesa-
bınm Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve Kesinhe-
sapta gösterilen rakamların bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde tutulmak üzere kabule şayan 
bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 29 . I . 1951 

Sayıştay Başkam 
S. Oran 

B. 4. Başkanı 
M. A. Apak 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Aktvlga 

D. 1. Başkanı 
F. Eke 

İmzada bulunmadı 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üy« 
A. T. Dengel 

Üye 
A. fi. Sava 

D. 2. Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
M. 1. Er enli 

Üye 
A. R. öğel 

Üye 
F. İşık 

Savcı 
E. Arkun 

D. 3. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

İmzada bulunmadı 

Üye 
A. K. Arıçay 

Üye 
F. Beşkardeş 



— 2 — 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/127) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . XII . 1946 

Mımmelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-702, 6/3118 
Büyük Millet Meclisi Başkanhğına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişikleriylo birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

GEREKÇE 

Madde 1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün yedi aylık 1945 Bütçe yılma ait tanzim 
ve takdim kılınmış olan Kesinhesap cetveline göre bu idare için 1945 yılı Bütçesiyle (1 629 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

ilişik (A) işaretli cetvelde görüldüğü üzere bu ödeneğin (1 208 625) lira (15) kuruşu yapı
lan hizmetler karşılığı olarak ödenerek (420 374) lira (85) kuruşu iptal edilmiştir. 

Tasarının 1 nei maddesinde yazılı (1 208 625) lira (15) kuruşun tevziine gelince: 
40 747.77 lirası meydanlarda pist, hangar, bina gibi sabit tesisata 

285 297.61 lirası uçak ve yedek malzeme, telsiz cihazları ve diğer taşıtlar satmalmmasına 
383 620.42 lirası işletme için gerekli benzin, yağ ve saireye 
85 572.86 lirası yolluk, ikramiye, kilometre uçuş paraları, ayni yardım ve doğum, ölüm yar

dımlarına 
46 005.58 lirası aylık, çocuk zammı, geçici tazminat, emekli aylığı, tedavi giderlerine 

237 516.51 lirası ücretler, Demiryolları Emekli Sandığına katılma payı 
103 370.50 lirası kırtasiye, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıtma, öteberi giderleri, basılı kâ

ğıt ve defterler, posta, telgraf, telefon giderleri, kira karşılığı, ecza ve sıhhi ge
reçler ve saireye 

26 493.90 lirası geçen yıl ve eski yıllar borcu, kağıt para amortismanı ve bilet satış komüs-
yonu giderlerine kd ceman 

1 208 625.15 kuruş ödenmiştir. 
Madde 2. — Tasarının ikinci maddesinde, idarenin 1945 yılındaki geliri (2 173 199) lira (47) 

kuruş olduğu yazılıdır. 
Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikında anlaşılacağı üzere idare: 
620 183.39 lira işletme 
128 255.93 lira çeşitli gelirler 

1 030 000.00 lira Hazineden yardım 
394 760.15 lira geçen yıldan devreden vezne mevcudu olarak 

2 173 199.47 kuruş tahsil edilmiştir. 
işletme ve çeşitli gelir olarak tahmin olunan miktardan (298 439) lira (32) kuruş fazla tahsi

lat yapılmıştır. 
Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi, imha olunacak ödenek bakiyesini ve 4, 5 nci maddeleri 

formaliteye aittir. 
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Sayıştay Komisyonu rapeıs» 

T.B.M.M. 
Sayıştay Komisyonu 16 . Y . S961 

Esas No. 1/127 - 3/143 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel MüdröiüğMra, 1945 
Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesabı hakkında Başba
kanlığın 27 . X I I . 1946 gün ve 71 - 702/6/3118 

-sayılı yazısiyle teklif olunan kanun tasarısı Sa
yıştay'ın uygunluk bildirimiyle birlikte ve Sa
yıştay Başdenetçisi Talât Akgün ile Genel Mü
dürlük Muhasebe Müdür Muavini Mustaü* Kur
tul hazır oldukları halde telkjk ve müzakere 
olundu. 

1. ödenekler: 
1945 bütçesiyle konulan ödenek miktarı Ke-

sinhesapta 1 629 000 lira olduğu halde Uygun
luk Bildiriminde 3 332 lira 10 kuruş fazlasiyle 
1 632 332 lira 10 kuruş olarak yazılı bulunduğu 
görülmüştür. Yapılan incelemede: 

1941 ve 1943 Bütçe kanunlarının 5. madde* 
leri: gereğince 194Q ydınm gelir tahsültının gi
derden fazlasının istimlâk bedeîle,rin«. tahsis edi
leceği ve bu suretle hâsıl olacak ödenekten karşı
lığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve gider icrasına Ulaştırma Ba
kanının salahiyetli olduğu ve bu ödeneğin 1941 
malî yılı mütaakıp yıllar Gelir bütçesinde açıla
cak özel bir bölüme muhammenat ve gider büt
çesinin bu işlere ait bölümlerine ödenek kayıt 
olunacağı açıklandığı cihetle sözü edilen 3 332 
lira 10 kuruşun 15. (Meydanlar ve istasyon bi
naları, hangar, atelye, yapma, kurma, kamulaş
tırma ve onarma işleri) bölümüne ödenek olarak 
eklenmesi gerekmekte ve bu para sayman hesa
bına dâhil olduğu cihetle Genel Müdürlükçe ke-
sinhesaba alınmıyan 3 332 lira 10 kuruş ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler : 
Genel Müdürlüğün giderler toplamı kesin-

hesapta 1 208 625 lira 15 kuruş olduğu halde 
Uygunluk Bildiriminde, 4 371 lira 34 kuruş faz-
lasiyle 1 212 996 lira 49 kuruştur. Bu farktan 
yukarda ödenek bahsinde belirtilen 3 332 lira 
10 kuruş ile maddi hata neticesinde olarak 7. 
bölümde 929 lira 70 kuruş, II. bölümde 100 lira 
ve 14. bolümde 9 lira 54 kuruş ki, ceman 1 039 
lira 24 kuruşun noksan gösterildiği anlaşıldığın

dan Komisyonumuzca Uyguuluk^BUdirimi&de 
yazılı miktar gider olarak kabul edilmiş ve bağlı 
cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gi

derlere göre ödenek bakiyesi 419 335 lira 61 
kuruştan ibarettir. Bağla cetveller bu esasa gö
re; düaenlenmi|tir. 

4. , GeMer: 
Uygunluk Bildirımindg gelir tahakkukat ve 

tahsilatı 2 176 531 lira 57 kuruş olduğu halde 
kesin hesapta yukarda ödenekler kısmında bah-
solunan 3 332 Ura 10 kuruş hariç olmak üzere 
2 173 199 lira 47 kuruştur. 

İlişik cetvel bu esasa göre düzenlenmiştir. 
5. Genel Müdürlükçe 1945 yılı yedi ay için

de ^yapılan r2:176, 531 jiir* 57 kuruşluk tahsilata 
mukabil 1 212 996 lira 49 kuruşluk sarfiyat ya
pılmış olup buna nazaran 963 535 lira 8 kuruş 
gelir artığı temin edilmiştir. 

6. Genel Müdürlüğün âdi emanetten doğma 
97 ?191 Ura 46 kuruşluk borcuna mukabil avans 
ve eşhas zimeminden mütevellit 640 878 lira 
50 kurufr ajlaçağı vardır. Alacağı borçtan tenzili 
halinde 543 687 lira 4 kuruş, alacağı kalmaktadır. 

7. Genel Müdürlüğün kasa ve bankada ol
mak; .üzere 1 064 004 \im 51 kuruş mevcudu olup 
1946 yuına devredilmektedir. 

Yukarda kabul edilen gider, geliı» ve ödenek 
miktarlarına göre düzenlenen ka,num tasarısı Ka-
ınutayuV! yüksek tasviplerine aışzedifauek üzere 
suculdu. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Siird 

§. Türkdoğan 
Bjiı Rapor Sözcüsü Kâtip 

Çorum Mardin 
Ş. Gürses A. Boyar 

Malatya Muş Niğde 
M. Kulu H. Bayı S. Dellaloğlu 

Samsun Tokad 
H. Alişan H. Korkut 

(S . Sayan; 164) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 bütçe yılı giderleri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 208 625) 
lira (15) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
bu yıl gelirleri (B) işaretli cetvelde yazılı oldu
ğu üzere (2 173 199) lira (47) kuruştur. 

MADDE 3. — ödenekten bu yıl içinde har-
canmıyan ve (A) işaretli cetvelde ayrı bir sü
tunda gösterilen (420 374) lira (85) kuruş öde
nek artığı .iptal edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. îrmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğl-u 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

SAYIŞTAY KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

D$vlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1945 
Bütçe yılı 7 aylık Kesin Hesap Kanunu tasarım 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı 7 aylık gideri ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 1 212 996 
lira 49 kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yılı 7 aylık geliri ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 2 176 531 lira 
57 kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten 1945 Bütçe yılı 7 
ay içinde harcanmıyan ve (A) işaretli cetvelinin 
ayrı bir sütununda gösterilen 419 335 lira 61 ku
ruş yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Genel Müdürlükçe 1945 Bütçe 
yılının 7 ayı içinde yapılan 2 176 531 lira 57 ku
ruşluk tahsilata mukabil 1 212 996 lira 49 kuruş
luk sarfiyat yapılmış ve 963 535 lira 08 ku
ruşluk gelir arttığı hasıl olmuştur. 

MADDE 5. -
yürîirlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

( S. Sayısı : 164 ) 



B. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58. madc 
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A - CETVHLÎ 

ödenekler 
Lira K. 

58 998 — 
447 258 
8 659 

iesi gere-

Giderler 
Lira K. 

38 506 90 
229 111 50 
4 160 45 

Yokedilecek 
ödenekler 
Lira K. 

20 491 10 
218 146 50 
4 498 55 

ğince verilecek emekli ikramiyesi ve 
3424 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğin
ce verilecek tazminat. 15 000 

5 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zam ve yapılacak yar
dımlar. 

6 Kilometre uçuş parası 
7 Büro giderleri 
8 Basılı kâğıt ve defterler 
9 Posta, Telgraf, telefon ücret ve giderleri 

10 Kira karşılığı 
11 Yolluklar 
12 Giyecekler 
13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları. 
14 Hava ve yer taşıtları giderleri 
15 Meydanlar ve istasyon binaları, hangar, 

atelye yapma, kurma, kamulaştırma ve 
onarma işleri. 56 745 10 

16 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
17 Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet sa

tış komüsyonları. 
18 Pasif korunma giderleri. 
19 4306 sayılı Kanun gereğince Devletçe 

parasız verilecek giyim eşyası karşılığı 
ve her türlü giderleri. 5 833 5 833 

20 Memleket iç ve dışında staj ve tahsil gi
derleri. 

21 Sigorta ücreti 
22 Uçucular ikramiyesi 
23 Devlet Demiryolları Emekli Sandığına 

katılma payı 
24 Baskı, yayım, propaganda giderleri 
25 Geçen yıl borçları 
26 Eski yıllar borçları 

227 1715 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğin
ce kâğıt para amortismanı. 

59 378 
30 000 
43 530 
5 250 
15 500 
4 375 
14 582 
37 500 

1 458 
750 000 

56 745 
2 916 

17 000 
1 750 

600 

35 922 
29 394 
37 093 
5 250 
7 118 
3 811 
11 551 
35 512 

474 
668 927 

44 079 
1 068 

16 709 

52 
32 
17 

24 
54 
02 
70 

20 
57 

87 
59 

99 

14 400 

23 455 
605 

6 436 

8 381 
563 

2 930 
1 987 

983 
81 072 

12 665 
1 847 

290 
1 750 

— 

48 
68 
83 

76 
46 
98 
30 

80 
43 

23 
41 

01 

2 916 
1 

8 750 

16 683 
1 750 
4 000 
20 000 

2 500 

1 632 382 10 

8 705 

8 405 

3 993 
20 000 

2 500 

1 212 996 

01 

90 

49 

2 916 
1 
45 

8 277 99 
1 750 — 

6 10 

419 386 61 
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B - OETVELÎ 

B. M. 

1 
2 
3 
4 

2 
3 
4 

ö. 

Gelirin çeşidi 

işletme geliri 
Ankara istasyonu bilet geliri 
İstanbul istasyonu bilet geliri 
Adana istasyonu bilet geliri 
Başka meydanlar bilet geliri 
Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devredilen para 
özel bölüm geliri 

Muhammenat 
Lira K. 

Tahsilat 
Lira K. 

60 000 
55 000 
45 000 
40 000 
50 000 

1 030 000 
349 000 

— 

169 943 78 
141 025 85 
57 321 95 
251 891 81 
128 255 93 

1 030 000 
394 760 15 
3 332 10 

Toplam 1 629 000 2 176 531 57 
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S. Sayısı: 165 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/133, 1/128) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/133) 

T. (J. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 320594/153 

19 Ocak 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil 
diriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

18.1.1951 
Sayıştay Başkanı 

" \ • . . . , • • S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından Sayıştaya gönderilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 malî yıdı kesin
hesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabına uygun bulunmuş ve kesin-
hesapta gösterilen rakamların kabule şayan görül müş olduğunu arzeylöriz. 

18 . I . 1951 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

D. 4. Başkanı 
M. A. Apak 

ÜyV 

F'.özbuâun 

Üye 
F. Aktulga 

• 

D. 1. Başkanı 
F. Eke 

İmzada bulunamadı 

Üye 
M. Meriemeneioğlu 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
.4. T. Bengel 

Üye 
.4. Û. Savcı 

D. 2. Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üy-3 
M. t. Erenli 

Üye 
A. â. Öğel 

Üye 
F. Işık 

StfVcı 
E. Arkun 

D. 3. Başkanı 
R. Bakuy 

üye' 
N. Başak 

Üye 
A. K. Arıçay 

Üye 
F. Beşkardeş 



— 2 — 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun 

tasarısı (1/128) 

T. C. 
Başbakanlık 2. VI. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/809, 6-1543 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . V . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

GEREKÇE 

1. Katma Bütçe ile idare edilmekte olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 
yılı yedi aylık Kesinhesabmı alâkadar eden cetveller ile kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Varidat 
2, Fazla tahsilata ait açıklama : 
A) 1945 yılı yedi ayı içinde yabancı memleketlerden limanlarımıza gelen vapurlar adedinin 

artması ve sahillerimizde seyrüsefer eden kabotör namı altındaki küçük deniz taşıtlarından da to
nilâto resmi alınması dolayısiyle sıhhiye resmi tahmin olunan miktardan (17 817) lira (46) ku
ruş fazla olarak tahsil kılınmıştır. 

B) Kaplı patente ile seyrüsefer eden ve 250 tonilâtoya kadar (250 dâhil) olan deniz nakil va
sıtaları kaptanlarından bu yılın yedi ayı zarfında patente almak üzere müracaat edenlerin ade
di, geçen senelere nazaran yapılan tahmine göre, çoğalmış olduğundan 1 nci bölümün 2 nci mad
desinden tahsil olunan resim bu sebeple (494) lira fazla olmuştur. 

C) Sözü geçen yılın yedi ayında gemilerde yapılan fare öldürme ameliyesinin ziyadeliği ve 
bulaşık limanlardan gelen gemilere nezaret etmek üzere ikame olunan koruyucu masrafları karşı
lığı olarak kaptanlardan alman bulaşık resmi tahminden fazla elde edilmiş bulunduğu cihetle İnc i 
bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden bu resim (3 861) lira (63) kuruş fazlasiyle alınmıştır. 

D) Memleketimizin bulaşıcı hastalıklardan korunması maksadiyle ittihaz olunan tedbirlere 
ve dolayısiyle' Sıhhiye Resmi Kanununa aykırı hareketleri görülmüş olmasına binaen bâzı deniz 
taşıt vasıtaları kaptanlarından alınması zaruretinde kalınan ceza resmi tahmin harici olarak ge
lir göstermiş olduğundan 2 nci bölümün 1 nci p'ara cezası, maddesi (275) lira fazlalıkla kapatıl
mıştır. 

E) istanbul ve İzmir Sahil Sağlık Merkezleriyle Urla Tahaffuzhanesinde hurdalaşmış bâzı 
maddelerin satılmasına lüzum görülmüş olduğundan (200) lira kadar gelir getirebileceği tahmin 
olunan satılacak mallardan hâsıl olan varidatı meydana getiren 2 nci bölümün 3 ncü satılacak mal
lar maddesi hasılatı (415) lira (65) kuruş fazlalık göstermiştir. 

F) Taahhütlerini gecikme suretiyle yerine getiren mütaahhitlerden alman (geçen günler cezası) 
ile memur ve hizmelilerce kazaen zayi edilmiş olduğu anlaşılan kıymetleri cüzi malzemenin" alâka
lılara ödetilmesinden hâsıl olan gelirleri teşkil eden 2 nci bölümün 4 ncü çeşitli gelir maddesi, İs
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi nakil vasıtalarında yapılan tamiratı zamanında neticelendire-
memiş olması dolayısiyle mütaahhitten alman (675) lira (geçen günler cezası) ile bâ"zı memurların 

( S. Sayısı : 165 ) 
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kazaen zayi ettikleri malzeme bedellerinin tahsil suretiyle irada alınmış olmasından 2 nci bölümün 
4 ncü maddesi (961) lira (55) kuruş fazlalık arzetmektedir. 

3. Noksan hasılat: 
Genel Müdürlük teşkilâtı tarafından tahsil edilen paralar bundan evvel Ziraat Bankasında faizli 

cari hesaplarda bulunmakta idi. Sonradan çıkan ve Devlet Daireleriyle müesseselerinin ve diğer 
bâzı müesssesatın paralarını Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmeleri hakkında olan 4431 nu
maralı kanun mucibince Ziraat Bankasındaki mevduat adı geçen bankaya devredilmiş ve resmî tev 
diat için bu bankaca faiz ödenilmesine de cevaz verilmiş olduğundan 2 nci bölümün 2 nci maddesin
den hasılat olmamıştır. 

4. Gelirleri temin eden yerler: 
Gelirlerin nerelerden ve ne miktarda elde edildiklerini derece itibariyle gösteren bir cetvel bu 

gerekçeye ilişiktir. Varidatın en mühimmini teşkil eden Sıhhiye Resmi daha ziyade hareket ve 
muvasalat limanlarındaki sahil sıhhiye teşekküllerince tahsil edilmektedir ki, bunlar da: Karade
niz'den itibaren Zonguldak, inebolu, Hopa, Rize, Marmara Denizinde: Bandırma, İzmit ve Ege ve 
Akderiizde: Ayvalık, îzmir, Mersin ve İskenderun Sahil Sıhhiye Merkez ve İdareleriyle Boğaz'-
lar bölgesindeki sahil sağlık merkezleridir. Cetvelde görülen diğer mahaller az çok gelir temin 
etmekle beraber deniz taşıtlarına tatbik -edilen sağlığı koruma tedbirleriyle meşgul bulunmaktadırlar. 

5. Bütçenin diğer kısmındaki 

Bölüm 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
. 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14/26 

Bütçe ile alman 
ödenek 
Lira 

121 361 
93 583 
2 982 
583 

39 958 

258 467 

22 575 
9 2 333 

6 066 
2 333 
25 000 
5 251 
8 750 
583 

72 891 

83 668 

K. 

00 
00 
00 
Qp 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

ödeneklerden 

Yapılan giderler 
Lira 

103 618 
71 346 
2 393 

33 636 

210 994 

13 620 
2 314 
2 536 
1 895 
20 007 
2 247 
8 740 
338 

51 701 

51 527 

K. 

97 
49 
08 

41 

95 

84 
30 
98 
22 
66 
14 
38 
99 

42 

59 

sarfına lüzum kalmayanlar: 

Artan ödenek 
Lira K. 

17 742 03 
22 236 51 

588 92 
583 00 

6 321 59 

47 472 05 

8 954 16 
18 70 

3 529 11 
437 78 

4 992 34 
3 003 86 

9 62 
244 01 

21 189 58 

32 140 41 

47 472 

21 189 

32 140 

05 

58 

41 

415 026 00 314 223 96 100 802 04 100 802 04 iptal edilen 
Yukardaki mukayeseli hesapta görüldüğü veçhile memur ve hizmetlilere ait ödeneklerden 

(47 472) lira (05) kuruş, ifa edilmekte olan daimî hizmetlere muhassas muhtelif ödeneklerden 
(21 189) lira (58) kuruş ve diğer müteferrik işlere mahsus olanlardan (32 140) lira (41) kuruş 
olmak üzere (100 802) lira (04) kuruşluk ödenek sarfedilmemiş olduğundan iptal olunmuştur. 

( S. Sayısı : 165 ) 
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1946 yılı Bilançosu : 

Lira K. 

Lira 

Alacaklı hesapları 

3 561 68 Teminat ve sair emaneten mahfuz paralar 
2 020 63 Büt^e emanetinde mahfuz paralar 

205 409 27 ihtiyat parası 

210 991 58 Yekûn 

K. Vereeekli hesap 

210 991 58 Cumhuriyet Merkez Bankasındaki 1540 sayılı cari hesapta bulunan para 
yekûnu 

====== =- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. B. Uz 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/128-3/133 

Karar No. ,24 

10 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün 1945-Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesabı 
hakkında Başbakanlığın 2 . VI . 1947 «ün ve 
7.1/809/6-154.') sayılı yazısiyle teklif olunan 
Kanun tasarısı Sayıştay'ın uygunluk bildiri
miyle birlikte ve Sayıştay Başdenetçisi Talât 
Akgün hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1. Ödenekler : 
1945 yılı 7 aylık Bütçesiyle konulan ve son

radan ilâveten alman ödenek miktarı Kesinhe-
sapta 415 026 liradır. Uygunluk bildirimine 
uygun olduğu görülmüştür. 

2. Giderler : 
Genel Müdürlüğün Giderler toplamı 314 223 

lira 96 kuruştur. Uygunluk bildiriminde de ay
nı miktar yazılıdır. 

3. ödenek bakiyesi : 
Genel Müdürlüğün ödenek bakiyesi 100 802 

lira 04 kuruştur. Uygunluk bildiriminde de 
aynı miktar yazılıdır. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat ve Tahsilat Kesinlıesapta ve 

uygunluk bildiriminde 437 100 lira 2$ kuruş
tur. 

5. Genel Müdürlükçe 1945 senesinde 

437 100 lira 29 kuruşluk tahsilata mukabil 
314 223 lira 96 kuruşluk sarfiyat yapılmış 
olup buna nazaran 122 876 lira 36 kuruşluk 
gelir artığı hâsıj olmuştur. 

6. Genel Müdürlüğün avanslarla eşhas zi-
ıuem inden mütevellit 13 247 lira 70 kuruş ala
cağından âdi emanet ve bütçe emanetinden 
geri verilmesi lâzım gelen 7 280 lira 73 kuruş 
düşüldükte 5 966 lira 97 kuruş alacak bakiyesi 
kalmaktadır. 

7. Genel Müdürlüğün Kasa ve Bankada 
olmak üzere 210 991 lira 58 kuruş nakit mev
cudu olup 1946 senesine devredilmektedir. 

Yukarda kabul edilen Gider, Gelir ve Öde
nek miktarlarına göre düzenlenen Kanun tasa
rısı Kamutay'm yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere sunuldu. 

Sayıştay Koni. 
Siird 

S. Türkdoğm 
Kâtip 

Mardin 
A. Bayar 

Niğde 
S. Bellafoğlu 

Bşk. Bu 

Malatya 
M. Kulu 

Samsun 
H. Alışan 

Rapor Sözcüsü 
Çorum 

S. Gür ses 

Muş 
/ / . Dayı 

Tokad 
/ / , Koyutürk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hu&%t vs Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1&45 MMçe yth K£mJw*p Kanunu kkfflm 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1545 Bütçe yılı giderleri ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(314 223) lira (96) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terdiğ i üzere (437 100) lira (29) kuruştur. 

MADDE 3. — ödenekten 1945 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velde ayrı bir sütunda gösterilen (100 802) lira 
(04) kuruş ödenek bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. —• B^ Kanunu Maliye ve Sağhk 
ve Ş»şyal Yardııa Bavulları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C, C. T oy demir 
Dışişleri Bakam 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. R Balta 
G. ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bafranı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Şa. ve So. Y, Babanı 
Dr. B. üz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

işletmeler Bakanı 
Dr, S, Irmak 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRtŞİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yık 7 aylık Kesinhesap Kanunu ta-

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yıh t aytîjs gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde götteriftrrği gibi 
314 223 lira 96 kuruştur. 

y&WM % - m mm Q#^ M##nüğün 
1&&5 Wm » ^ 7 «y^ft «N&si iü§|k (B) işaretli 
cetvg&b 8fö#tecildi^. gü>i 4^7 100 lira, 28 kuruş
tur. 

MADDE 3. — Ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan 100 802 lira 04 kuruş yokedihnistir. 

MADDE 4. — Genel MüdürlŞko* 7 aylık B45 
yılında 437 100 lira 29 kuruşh& t » M & yağıla
rak \mm mukabil 314 $ & 1in* 8& kww$uk sar
fiyat yapılma ve 12& aX6:li^a, S& kw*agluk gelir 
artığı hâsıl oln>oat^r. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu \w*m Şfl&& ^ Sesyal 
Yardım Bakanı ytiı§«Ü*& 

(S . Sayısı: ÎOT) 
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A - OBTVELÎ 

B. 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 

Ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58. maddesi gere-
reğince verilecek emekli ikramiyesi. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Yiyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Sağlık temizleme giderleri 
Yoksul yolcular, besleme, donatım ve 
cenaze giderleri 
îlâç ve lâboratuvarlar gideri 
Mahkeme giderleri 
Geri verilecek paralar 
Yapı kurma ve onarma işleri 
Pasif korunma giderleri 
Uluslararası kongre ve kurumlara katıl
ma giderleri 
Kitap, dergi karşılığı ve baskı ücret ve 
giderleri 
Taşıma giderleri 
Yapı giderleri 
Geçen yıl borçlan 
1715 sayılı Kanunun 8. nci maddesi ge
reğince kâğıt para amortisman karşılığı 

ödenekler 
Lira K. 

121 361 
93 583 

2 298 

583 

Giderler 
Lira K. 

103 618 
71 346 

2 393 

97 
49 
08 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

17 742 03 
22 236 51 

588 92 

583 

Toplam 

39 958 
22 575 
2 333 

6 066 
2 333 
25 000 
5 251 
8 750 

583 
44 666 

58 
291 
175 
583 

12 833 
583 

7 000 

• 583 
3 500 
a 325 
7 667 

2 404 

41Ö 026 

33 636 
13 620 
2 314 

2 536 
1 895 
20 007 
2 247 
8 740 

338 
17 989 

252 
165 
402 

12 309 
29 

6 408 

870 
3 045 
7 649 

2 404 

314 223 

41 
84 
30 

89 
22 
66 
14 
38 

99 
40 

44 
59 
86 
47 
94 

42 

20 
56 
71 

96 

6 321 
8 954 

18 

3 529 
437 

4 992 
3 003 

9 

244 
26 676 

58 
38 
9 

180 
523 
553 

591 

583 
2 629 
279 
17 

100 802 

59 
16 
70 

11 
78 
34 
86 
62 

01 
60 

56 
41 
14 
53 
06 

58 

80 
44 
29 

04 

;( S- Sayısı : 1Ş5 ) 



B • CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 
Muhammenat 

Lira K. 

Toplam 413 258 

Tahsilat 
Lira K. 

1 

2 

3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

Resimler 
Sıhhiye resmi 
Kapalı patente 
Bulaşık resmi 
Çeşitli gelirler 
Para cezası 
Faiz 
Satılacak mallar 
Çeşitli gelirler 
Genel bütçeden yardım 
Geçen yıldan kalan bütçe artığı 

91 000 — 
2 000 
8 000 * 

700 
1 

200 
1 000 

170 000 
140 357 

108 817 46 
2 494 — 

11 861 63 

975 
— 

615 65 
1 961 55 

170 000 
140 375 

437 100 29 

* • » 

( S. Sayısı: 165 ) 
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S. Sayısı: 166 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta

sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/130, 1/129) 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/130) 

T. C. 
Sayıştay Başkanhğı 16 .1.1951 
Sayı : 320404/135 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Pasta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabına .ait Uygun
luk Bildiriminin il'şik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla ar/eylerim. 

. Sayıştay Başkanı 
• • • , . , . . , . . . . . S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen P. T. T. Genel Müdür
lüğünün 1945 Malî yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan idare hesaplariyle kar
şılaştırılmış ve görülen mübayenet bağlı cetvellerde gösterilmiş olmakla bu cetvellerde yazılı meşru
hat göz önünde tutulmak suretiyle kesinfoesaptaki rakamların kabule şayan bulunduğunu arzey-
İeriz. 16.1.1951 

Sayıştay Başkam- D, : 1 Başkanı D. : 2 Başkanı D. : 3 Başkanı 
S: Oran v . F. Eke Y. Ziya Aslan Refik Bakuy 

D. : 4 Başkanı Üye Üye Üye Üye 
M. A. Apak M. Menemencioğlu M. î. Erenli N. Başak F. özbudun 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye 
A. ÂU Hemen A. Ragıp Ögel A. K. Arıçay F. Aktulga A. T. Dengel F. Işık 

Üye Üye 
F. Beşkardeş A. R. Savcı 

Savcı 
E. Arkun 
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Posta, Teitğgaâ ve I fc tafmtt^sm» Gentl Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun 

tasarısı (1/129) 

T C . . . , . , ' . - ' - : • • • 

Başl>*ka*Mk . . , ; : , : : • , , : , . ,_ .. $jH*.M4m 
Mvmmeiât G&nd, Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü' " , '.* 
Sayı: 7Î-9&4, 6-391' ' 

BüyıA MİMoto Mbcttri Ytkitfe <Brf|k%nhnBft 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1945 Büt<çe yılı Kesinhesabı hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 .1.1948 tarihinde Yükseik MeclİBe su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının, ilişiklerimle, birlikte, sunulduğunu saygılarımla arzeder 
rim. 

Başbakan 
Hasan, Soka 

GEftBKÇE 

1945 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhasap Kanun tasarısiyie buna bağll cet
vellerde. görüleceği üzere 1945 Bütçesinden 20 266 334 lira 21 kuruş harcanmıştır. 

Geçen yılardan devrolunan artıklarla birlikte bu yıl içinde 34 100 964 lira 15 kuruş gelir ta
hakkuk etmiş ve bundan 29 593 395 lira 23 kuruş tahsil edilmiştir. Bu yıl içinde tatbik mevkiine 
giren 4805 sayılı Kanun gereğince 4, 6, 9, 14 ncü derecedeki memurlara verilen mesken zammı
nın birer derece yükselmiş olması neticesi olarak 3 ncü muvakkat tazminat tertibinden 408 lira 
14 kuruş ödenek üstü sarfiyat vâki olmuştur. 

Bu harcamanın hizmet karşılığı olması dtflâyn5İy#tamamlayıcı ödenek olarak kabulü Yüksek 
Mfcsjdsm ta&Yİbme arOTdalıniş&r. 

Büfc?B$s konulan:ve çeşitli kanunlarla ...ekleaon ve düşken ^deı*eilıtodîe bicükie 4945 yılı^sa* 
imadaki ödenek topUmı 26, 23& 842 l i ra 49. kuruşa, mükstelmişiir» Kezatok llWâ .yıİL içiöda. büt^e 
h a ı m n ı t e t 20 266- 334 lira 21 k^rmş olun bu miktara ödeaıek- üstü .haccatıaiL 405, lira 14. kuaoş kür 
tılmış bulunmaktadır; Bu itibarla 1945 yılı içinde yapılan bütçe harcamalarının düşülmesiaıdgıı 
sonra ödenek artığı kalmış olan 5 972 916 lira 42 kuruşun yokedilmesi gerekmektedir. 

Bü esasları içine alan Kesmhesap Kanunu tasar ısı ilişik ©îarask sumılmuştur. " 

Âmiri İta Cetveli 

1 Haairarej 1945 de» Arabk 1945*.taı?iMn« kadar Ulaş^ıaam Itelarolığmda buluaao,jzevat. 

Sıfatı Adı ve-T8oyadı tşer-başlayışı tşfcn ayrılışı 

Ulaştırma Bakanı A. Puad Cebesoy 10 . 3 .1943 

1. — Başlanjjp^ 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün «1945» malî yılma ait Kesin Hesabı 

Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine tevfikan tanzim ve belirli süre içinde Yüksek Meclisin ince
leme ve denetlemesine sunulmuştur. 

4698 sayılı Kanunla malî yıl başlangıcının değişmesi bu yıla rastladığından 1945 kesinhesabı 
7 aylık bir devreye şâmil bulunmaktadır. 

İkinci Dünya Harbinin doğurduğu olağanüstü ahvalin bu devrede de devanı etmiş olmasına 
rağmen posta, telgraf ve telefon işletmelerinin intizamına asjla halel getirilmeksizin idare uhde-

( S. Sayısı : 166 ) 
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mim , rtjjfMfcgfo»wlflr ağmamak jalimalsj flldgğa &gbiy #a»ı Wji§ ,al«rirladKigtbe%#riir- ye^gidegkr -jarA-
smda da denklik teminine muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

2. — îzahname 
<; €letıcî~TOfean 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 1945 malî yılındaki hesap işleriv smi'imHmıtr̂ ds» 
teren işbu mizanda bütçe gelir ve giderleriyle bütçe dışı kalan havale tevdialrve^drytrtım, *^ara 
tnyüı»ye ftmaiieHştemteri, -yıl HjBşmfc ve ertesi-yıia^dtsvretgtenyma gıi'ikları, HEB^rrepbaj^Er^mev-
eutları özeü hesaplarında ayrı ayrı yer almış bulunmaktadır. 

•c GfttteW«lir ftaüUaktukatı 
idarenin ,jftt5.»fllj ynludşjgpnpk JnhaMmlm -.tahniJint. ̂ eBAs^iait&ili^tahfiklmıka ' tabi pelitleri 

OTh^Mjİrle ^bkiik^^4qfXL^6^iira.>15.imı^tur..»Eümuı.25 856rJ60 Hra -5a.feuj^u.iı4İFe a*244<003 
Jfaııı Ifî ı JTIHl. «L%fgeç^^eitts]̂ şşaljİB3Mte^ ^etmektedir. İft45*#ılı«içinde 

24 548 644 lira 53 kuruş haliye ve 5 044 750 lira 70 kuruşu da sabıkadan,4İao«k ..üzera.29 ,593.1395 
lira 23 kuruşu tahsil edilmiş 4 507 568 lira 92 kuruşu da haliye ve sabıka tahakkukat artığı olarak 
1946 yılına devrolunmnştur. 

fttr artığın f^ffi^SS-îitâ*!*? karayur bir kısım resmî-^d*ireleriîi 1944 yılr"posta, telgraf ücretlerine 
vVS&Mtâftfin, 39 'fcaraşu rJ3i9& ve daha evvelki yıllar teîefon ücı?«tterine T 766MS1Ö Hra 
**̂86 Hrnroşu '"g«rel -ve *• "katma v bütçeli idarelerin eski y^îara «it -posta ve teigraf üeret-
-*eme t?8fr-Üra ^Hranîçu-Ta^r^^reseıfeğihe taalluk etmekte ve bu işaretim 31991?52 Kra 92-kuruşu 
TSatoka' YWB 1*L8*iirasrılâ frafiye-feftr tahakkukat- bakayası tataanktuhr. 

-.̂ OeııeL ,g£İicJjah«dLâtı 
1945 malî yılı içinde elde edilen gelirlerin genel toplamı yukarda tahakkuk kısmında izah edil

diği üzere 29 593 395 iira 23 kuruştur Bunun : 
*%fra *K. 

Lirası haliye gelirlerinden 
> Sabıka » 
> Geçen seneden müdevvev bütçe fazlftgrt^an^akâ'trmetgtrdu 
» da 3849 saydı ^Esamtta **rtinw*BîPHa««ı»*ea «tenan l 

;k -i *! " f^SL Genel gelir tahsilatının muhammenatla mukayesesini* '*•"ft '"'r 

Bu yılın gelir muhammenatı 25 238 577 lira olduğuna göre tahsilatla mukayesesLkalind* I8s45ncle: 
^4J§âJl&Uû&. ?8 kırjiıg 4arflra«nflp -fayla hir..^£İif ühk adilflifegfaiMiBektiriir. 

Gelir tahsilatının bolüm itibariyle durumu da PtTUE"*! flR"ffl-a,ltt y*» 
Birinci bolüm: 
idarenin başlıca gelir kaynağını teşkil eden posta, telli ve telsiz telgraf ve teleion ıi'torcıfckrkrin 

J^iy^ıyaHi afata aratoy^nlrön ıtihftfiyl^ muhamm#ftajta-jıaatran 90LlfîQ.Iira. 26-. kmjı&/fazla, tahsilat 
y#f ılifriftır^Bu, fralflain âBk^itt^-^t^y^elir nevi'eıidtihati^lejile 340 861 lira. 42 kürü» telli ye -tel
siz telgraf ve 611 999 lira 23 kuruşu da telefon hasılatına aittir. Aynı süre içinde posta geliri mu-
hammenatından 51 703 lira 39 kuruş noknaniyle tahsilat yapılmıştır. Bu noksanın tenzil ve mah
subu halinde 1945 yılında birinci bölüme taallûk eden gelir tahsilatı yukarda işaret edildiği gibi 
901 160 lira 26 kuruş fazlasiyle kapanmış bulunmaktadır. r 

İkinci bölüm: 
2721, 2722 sayılı kanunlara tevfikan genel ve katma bütçeli idarelerden haliye ve sabıka posta 

ve telgraf ücreti olarak yapılan tahsilat 8 944 843 lira 68 kuruştur. • 
Bu tahsilatın muhammenat ile mukayesesi halinde 3 946 906 lira 68 kuruş bir fazlalık görül-

18 245 519 
5 044 750 
6 274 033 

29 091 

87 
70 
27 
39 
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mektedir. Vâki tahsilattan 4 558 485 lira 31 kuruş haliye ve 4 386 358 lira 37 kuruşda sabıkaya taal
luk etmektedir. 

Üçüncü bölüm: 
Çeşitli gelirleri ilgilendiren bu bölümün tahsilatı muhammenata göre 116 401 lira 36' kuruş fazla 

bulunmaktadır. 
Dördüncü bölüm: 
Radyo aidatından muhammenata göre 9 787 lira 27 kuruş fazlasiyle 89 787 lira 27 kuruş tahsi

lat yapılmıştır. 
Beşinci bölüm: 
Geçen seneden müdevver nakit fazlasını teşkil eden bu bölümün tahsilatı muhammenata göre 

648 528 lira 73 kuruş noksandır. Bu noksanın tasarrufu umulan bâzı tertiplerden kısıntı yapılması 
mümkün olamamasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Varidat tahsilatı tablqsunda ayrıca görülmekte 
olan 29 091 lira 39 kuruş ise 3849 sayılı Kanun gereğince Hazineden alınmış olan 400 000 liranın 
artığını teşkil etmektedir. r - -

Bütçe gelir ve giderlerinin mukayesesi 
Bu devre içinde bütçe genel gelir toplamı 29 593 395 lira 23 kuruştur. Bunun 6 274 033 lira 

27 kuruşu geçen yıldan müdevver nakit mevcudu 23 319 361 lira 96 kuruşu da haliye ve sabıka 
gelirlerinden elde edilmiştir. Aynı devre zarfında bütçe giderleri 19 043 717 lira 62 kuruş olduğuna 
göre 1945 yılı bütçe gelir ve gider hesabı 10 549 677 lira 61 kuruş bir fazlalıkla kapanmış bulun
maktadır. Bu paranın 8 070 598 lira 8 kuruşu ka^a ye bankalarda 1 574 012 lira 75 kuruşu avans 
hesaplarında 498 348 lira 33 kuruşu eşhas zimemi, 38 506 lira 72 kuruşu müfettişler hesabı carisinde 
bulunmakta ve geriye kalan 368 2İ1 lira 73 kuruşuda yolda kalan, müraselâtı teşkil etmektedir. 

ödenekle* 
1945 malî yılında gerek bütçe ve gerekse çeşitli kanunlarla alman ödeneğin müfredatı aşağıda 

gösterilmiştir. 
L i r a K . ' • • ' " " ' ' . ' r •-.'"• 

lirası bütçe ile alınan 
» 4813 sayılı Kanunla alınnan *.k ödenek 
» Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesine göre alman ödenek 
» 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve eski seneler bütçe mahsubatı karşılığı 
» 3849 sayılı Kanun gereğince Hazineden yapılan yardım artığı 

25 238 577 
448 500 
427 842 
95 360 
28 563 

26 238 842' 
408 

00 
00 
07 
10 
32 

49 
14 ödenek üstü harcama olup Kesin hesap Kanuniyle tamamlayıcı olarak teklif edilen 

ödenekten terekküp etmektedir. 

26 239 250 63 
Bundan başka 1945 malî yılı içinde görülen lüzum üzerine 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nununun 56 ncı maddesine dayanılarak maddeler arasında 20 000 lira ödenek aktarması yapılmıştır. 

(& SaVkİİ M) 
; _ • - < 



18 784 046 
1 222 616 
259v 670 

85 
59 
77 

Bütçe gideri 
1945 malî yılı içinde alman 26 258 842 lira 49 kuruş ödeneğe mukabil yapılan hizmetlere: 
Lira K. 

Lirası nakden 
* bütçe emanetine naklen 
» senesi içinde verilen avanslardan devrei mahsubiye içinde mahsubu yapılan 

20 266 334 21 Yekûn 
Malî yıl içmde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesinden dolayı büt

çeye masraf kayıt olunamıyarak 1946 yılma borç devredilen 82 768 lira 68 kuruşun yukarıdaki 
toplama ilâvesi halinde yapılan hizmetlerin karşılığı 20 349 102 lira 89 kuruşu bulur. •* 

ödeneğin giderle mukayesesi 
1945 malî yılı içinde gerek bütçe ile gerekse muhtelif kanunlarla alınan ödenekler toplamı 

26 238 842 lira 49 kuruştur. Bu yıl içinde yaptırılan hizmetlere mukalbil gerek nakden ödenmek 
ve gerek bütçe emanetine alınmak suretiyle 20 266 334 «lira 21 kuruş sarf edilmiş 5 972 508 lira 28 
kuruş hizmetsiz kalmıştır. 

Yok edilmesi gereken ödenek . ' 
Ödenek artığı olarak yok edilmesi gereken miktar aşağıda gösterilmiştir. 
Lira K. ' * 

Bütçe kanuniyle alman ödenek • '"'^'^^^^İ^^ ^ 
Ek kanunla alman ek ödenek 
Muhtelif kanunlarla alınan 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesine göre Maliye Vekâletinden 
alman mezuniyetle 

Kesinihesap cetveline göre ödenek harici harcamalar olup tamamlayıcı ödenek 
olarak teklif edilen 

Kesinhesap cetvelindeki sarf iv at yekûnu ^ \ 

5 972 916 42 imhası lâzımgelen ödenek 
tmha edilecek ödenek sütununda görülen 5 972 916 lira 42 kuruş meyanmda mukavelelerine da

yanılarak bu yıl içinde verilmiş olan 1 089 687 lira 9 kuruş avans karşılığı olarak mevkuf tutulan 
Ödenek de dâhildir. 

25 238 577 
448 500 
123 923 
427 842 

26 238 842 
408 

26 239 250 
20 266 334 
v 

00 
00 
42 
07 

49 
14 

63 
21 

İS.;8ayW:#) 



-4~ 
Sayıştay ¥ ı ı ı ^ m u raporu 

T. B. M. M 
Sayıştay Komisyonu . 10 . V ... 1951 

Esas No. 1/139, 3/130 
Karar No. 22 

. ¥miı»ek-*»şkaiı*#a 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü-
ucMte$£mnün* 1Ö45 Büjçe. yılı 7, aylık Kesinhesa-

in.iûıkİLinda Başbakaıüığari 3 TU . 1948, gün ve 
71-984/6-39İJ|ayılj yaaı#^le teklif olunan, kanun 
tasarısı Sayıştayın Uygunluk Bildirimiyle bir
likte ve Sayıştay Başdenetçisi TÜto^Aâcgün *ve 

^P'ÎT. T?*««tef* î ]V»i8M^ 

tf ^Mı«prji8İ«Mİu. 

1. ödenekler: 
1945 Bütçe yılı 7 aylık Bütçe KtımiTm ite'v?-

riien've sonradan ilâvteten^Tmii-^dfrnek mik
tarı 25 811 000 lira 42 kuruş olup Genel Muha
sebe Kanununun 48. maddesiyle ödenek olarak 
kaydedilen 427 842 lira 07 kuruş ile birlikte 
'oplamı 26 238 842 lira 49 kuruştan ibaret bu
lunmaktadır. Kesinhesap ile Uygunluk Bildiri-

•"'• nrinda"aynı «Üktarlar-yanMir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös-

5**Baileii J girfarlrr -Wrb«citte «$r£im • olarak 
20 166 334 lira 21 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. ödenek üstü harcama: 
. Kesinhesapta 3. geçici tazminat bölümünden 

408 lira 14'kuruş ödenek dışı gider gösterilmiş 
\ e Kesinhesap kanun tasarısiyle de bu miktar 
tamamlayıcı ödenek talep edilmişse de yapılan 
ineklemede': 1U83 sayılı' Tekaüt' Kanununun 58. 
maddesi gereğince tekaüt ikramiyesi olarak 
ödenen 1020 liranın 4. emekli ikramiyesi bölü
münden mahsup edilecek yerde sehven 3. geçi
ci tazminat bölümünden mahsup edilip o yolda 
keşinhesaba alındığı anlaşılmakla bu paranın 
taallûk ettiği tertibe nakledildiğinde ödenek 
usta harcama kalmamaktadır. 

4. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen odenekİBre ve 

.gidenlere,,göre ödenek bakiyesi 4 ; 882**821,19 
lira plup yok edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

5] Gelirler: 
i^riaskkukat : Kesinhesapta ve Uygunluk 

ı&tiMmmm&e ' bfebkiıse uj^ypan rv«teıak Uüzeı-e 
.« i H Ü 9£4 jkm 1& iauagbur. 

a&taü&t:. ¥j^aıl¥ik 'Mâmmvyte tâmmahe-
sapta birbirine uygumafca^ . f tMnes^ i&3?^5 
lira 23 kuruştur. 

6. Genel Müdürlükçe 1945 yılında 29 593 395 
lira 23 kuruşluk tahsilata mukabil "2Ü12E6 334 
lira 21 kuruşluk sarfiyat yapılmış olup buna 
nazaran 9 327 061 lira 02 kuruşluk .gelir artığı 
temia edilmiştir. 

7. Genel Müdürlüğün âdi ve bütçe ema-
netleriyle havale hesaplarından ntâtevellit 
7 214"804 lira 78 kuruşluk borcuna mukabil 
avans ve eşhas zimemihden doğma 2 110 867 li
ra 80 kuruş alacağı düşüldükte 5 103 936 lira 
98 kuruş borcu kalmaktadır. 

8. Genel TVCudurTOûn kasa ve bankada ol
mak üzere 15 '285 4Ü2 lira 86 kurs nakit mev
cudu olup 1946 senesine devredilmektedir! 

Yukarda kabul edilen^ gider, gelir ve öde
nek miktarlarına göre düzenlenen kanun tasa
rısı Kamutayın yüksek tasvibine araedihasek üze
re suiıuldu. 
Sayıştay Ko. ' B u rapor 

Bişkanı Sözcüsü K"âtip 
Siird Çorum Itfafdan 

#. Türkdoğan Ş. Gürses A. Bay ar 
Malatya Muş Niğde 
M. Kulu II. Dayı S. Dellâloğlu 

Samsun Takad 
H. AHşan H. Koyut%rk 

—t 
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HSİ&tMEffBr TEUEÎFÎ 

Pftts? Telgraf, Telefti» tşletrm €knel'MMi^rlü-
ğÜMİm 1945, Malî, yılı. Kesinhemp.kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğünüm 1945 Malî yılı genel gi
derleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 20 266 334 lira 21, buruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
(B*) işaretli, cetvelde yazılı, olduğu, üzete 
29 593 395 lira 23 kuruştur. 

MAÜD&H -— Bu~yıl> içinde ödenek üstü ola
rak harcanan 408 lira 14 kuruş tamamlayıcı öde
nek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddedeki tamamlayı-
ci'iöâentğÎH genel ödeneğe katıluttasındark ve bu 
yıi i^ndete bütçe haıeianala*ınaaı düşülmesin
den w>hra 1945 Malî yılmda sarfedilmiyett ve ili
şik A işaretli cetvelin ayrı sütununda gösterilen 
5 972 916 lira 42 kuruş ödenek artığı yokedilmiş-
tir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kaaun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanon hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları, yüıütür. 

Başbakan 
/fc? Saka 

Devkfe Bakarat 
M& A~ Renda < 

MiH& Savunma Bafcuu 
M."Birsel 

DışighNri Bakana 
N.lSaİak 

MülkiEptİDi Baham 
RSçaUŞsSirer 

Ekonomfc Baksa > 
CrE&im. 

Gümrük ve f e M *a&a*ı 

UîaştınaifBakanı: 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yard mcısı 

A. Barutçu 
Adatet Bakanı 

$. Devrin 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 
H. Nl Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
Gülek 

Sa- ve S©. Y. Bakaaı 
Dri B. Vz 

TârmırBafcaı» 
T&hsîn Çoşkan 
Tica*efrnBaJıaTO 

SATÎŞTJKf KOMÎSffCra DE&ÎŞTÎKÎŞÎ 

PontoTxTelgmf v* Tetofm ğslçtme r OÜnel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe yık' 7 aykte*K$sinhe$Gp 

Kanunu iasmtısı 

MADDE 1. — 1945 Bütçe yılı 7 aylık Gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde göstıerüriii$i,; üze-e 
20 142 410 lira 79 kuruşu âdi, 123">9^ lira 4İ 
kuruşu özel kanunlara ait olmak üzere 
20 266 334 lira 21 kuruştur. "% 

MADDE 2. — 1945 Bütçe yılı 7 ayfeknÖeliri 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
23 590 270 lira 57 kuruşu âdi, 29 091 lira Ş9 
kuaaışu öze* k a n a n l a » ve-' 6 274^033 lira 27 
kuruşu geçen yıldan müdeyyer nakit mevcudu
na auV.olmak üzere 29:5*3 »5» liira «8 kuruştur. 

MADDE 3. ~ Bir ve ikinci maddelerde gos 
terildiği üzere bu yıl bütçesi & 827 061 lira 0?..ı 
kuruş gelir fazl asiyle kapanmıştır. 

MADDE* 4. — Ge*ec«k •* yıllarcfer mahsubu 
ya]MİMsak üzere -3010 «ayriiv KaM«* gereğin»? 
Avans olarak verilen ve (A) cetvelinde ayî» 
bir sütunda gösterilen 1 089 687 lira 09 Tkardiçi 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5v — ödenekten 1945 yılı içinde 
sarf olıtnmıyatn vc-^A) cetvelinin ayrı bir sü-
tunundai4çöst*rilens.4 882 821 lira 19 kuruş ycV 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun r yayımı tarihin 1< 
yürürlüğe giıer. 

MADDE 7. — B u Kanunrhükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yâiütür. 

(^ •S*JMtf$ l«?) 



A - GETVELt 

B. ödeneğin çeşidi 

1 Aylıklar 
2 Ücretler 
3 Geçici tazminat 
4 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek 

emekli ikramiyesi 
5 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam

lar ve yardımlar 
6 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek üc

retler 
7 Merkez büro giderleri 
8 tiler büro giderleri 
9 Basılı kâğıt ve defterler 

10 Haberleşme ücret ve giderleri 
11_ Kira karşılığı _ __ _ _ 
12 Yolluklar 
13 Giyecekler 
14 4598 sayılı Kanun gereğince yapıacak tedavi giderleri ve 

yollukları 
15 Posta hizmetleri 
16 Telli ve telsiz telgraf, telefon, yapma, kurma, onarma ve 

işletme giderleri vö taşıt satınalma karşılığı. 
17 Bina yapma ve onarma işleri 
18 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 

giderler 
19 Mahkeme giderleri 
20 P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
21 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
22 Sanatoryum her türlü giderleri 
23 Kurs giderleri 

ödenekler 
Lira K. 

1 

Giderler 
Lira K. 

7 182 889 
940 300 
127 000 

33 000 

2 201 500 

6 302 435 60 
475 021 
126 388 

17 400 

79 
14 

2 105 278 10 

1 

5 
2 

570 000 
48 000 
678 000 
400 000 

600 
117 000 
523 000 
598 000 

88 000 
567 000 

152 000 
376 000 

538 043 
27 628 
535 956 
389 786 

308 
101 536 
377 396 
593 472 

49 245 
1 186 803 

2 725 392 
1 774 631 

745 542 07 740 103 
4 700 
73 000 
175 000 
320 000 
39 550 

2 493 
68 678 
157 555 

0 
22 427 

31 
16 
54 
34 
48 
17 
47 
30 

62 
23 

31 
10 

25 
73 
95 
98 

56 
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B. ödeneğin çeşidi 

24 Pasif Korunma giderleri 
25 öğrenci ödeneği 
26 Sıhhi ecza gereç ve tedavi giderleri 
27 Uzman ücret ve giderleri 
28 Basımevi ve hesap makinaları giderleri 
29 Atlı dağıtıcılar Hayvan yem karşılığı 
30 Faiz ve acyo 
31 Sigorta giderleri 
32 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak 

hizmetler 
33 Çeşitli kesenekler 
34 Berne bürosuna verilecek katılma payı ve başka giderleri 
35 Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercü

me ücretleri 
36 Geçen yıl borçları 
37 Eski yıllar borçları 
38 Hükme bağlı borçlar 
39 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış istanbul Telefon 

Şirketine ödenecek taksit karşılığı. 
40 3375 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İzmir Telefon Şir

ketine ödenecek taksit karşılığı 
41 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para 

Amortismanı 
öz. 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve esM seneler bütçe mah-

subatı 
» 3849 sayılı Kanun gereğince Hazineden yardım 

ödenekler 
Lira 

20 000 
142 000 
60 000 
88 000 

1 
160 500 
1 750 
35 000 

3 000 
32 500 
11 200 

10 000 
90 000 
65 000 
1 000 

125 000 

60 000 

249 887 

95 360 
28 563 

K. 

10 
32 

Giderler 
Lira 

13 343 
99 376 
• 16 998 
4 029 

— 
143 737 

59 
5 230 

19 770 
52 

2 431 
84 902 
49 373 

— 

104 800 

57 433 

249 887 

95 360 
28 563 

K. 

92 
73 
33 
35 

95 
69 
26 

58 
09 

41 
72 
66 

97 

10 
32 

TOPLAM 26 238 842 49 20 266 334 21 
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B - OETVELÎ 

Muhammenat Tahsilat 
B. M. Gelirin çeşidi Lira K. Lira K. 

1 Posta ve Telekomünikasyon gelirleri 
1 Posta 
2 Telgraf ve telsiz 
3 Telefon 

2 Eesmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri 
1 Genel dairelerden 
2 özel, katma bütçeli idarelerden 

3 Çeşitli gelirler 
4 Radyo keseneği 
5 Geçen yıldan devrolunan para fazlası 

H. 3849 sayılı Kanunla Maliyeden 

4 900 000 
4 890 000 
3 307 500 
4 484 429 

513 508 
140 578 
80 000 

6 922 562 
— 

4 848 296 
5 230 864 
3 919 499 
8 383 368 

561 .484 
256 979 
89 787 

6 274 033 
29 09i 

61 
42 
23 
95 

73 
36 
27 
27 
39 

GENEL TOPLAM 25 238 577 29 593 395 23 

( S. Sayısı : 166 ) 



â. Sayısı: 169 
Zonguldak Milletvekili Âbdürranman Boyacıgüler'in, Ereğli Hav-
zai Fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakında kanun teklifi ve Ekonomi, 

Çalışma ve Bütçe Komisyonları raporları (2/97) 

T. B. M. Meolisi Sayın Başkanlığına 

Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna mütaallik olan 10 Eylül 1337 tarihli 
ve 151 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkında hazırlamış olduğum Kanun teklifi v 
gerekçesi ekli olarak sunulmuş bulunmaktadır. 

İşbu Kanunun önemine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle müzakere ve kabul 
edilmesi zımnında Sayın T. B. M. Meclisine sunulmasını saygılarımla rica ederim. 

22 . XII . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgüler 

GEREKÇE 

1. 10 Eylül 1337 günlü ve 151 sayılı: (Ereğli Havzai Fahmiyesindeki maden ocaklarında çalı
şan amelenin hukuku mütekabilelerinin temini hakkında kanun sureti) aradan geçen uzun zaman 
zarfında, zamaıım şartlarına uygun bir şekilde değiştirilmek ihtiyacını ortaya koymuştur. Kanu
nun güttüğü gayeyi zedelememek üzere ortadan kaldırılması yoluna gidilmiyerek tadili cihetine 
gidilmesi daha uygun görülmüştür. Bu bakımdan 1 nci madde kaldırılmıştır. 

2. Kanunun eski 2 nci maddesi, hayatın akışına ve iş şartlarına ve sosyal yapımıza uygun de
ğildi. Mevcut işçi sendikalarına, işçi birliklerine ve işçi teşekküllerine ve işçi sigortalarına, haya
ti mahiyet arzeden konulardan birini teşkil eden hastalık sigortasına rağmen, kömür madenlerin
de hâlâ 18 yaşından aşağı olanlar çalışmakta ve çalıştırılmaktadır. Bu maddenin değişik şekli, bu 
halo son vermektedir. *•* . 

Veremli ve vereme müsait yapılışta olan muhtaç vatandaşların hastalığını ilerleten kömür ocak
larında çalışmasını meneden bir kanun olmadığından, vatandaş sağlığını korumak üzere maddenin 
yeni ve değişik şekli bu ihtiyacın ifadesidir. Kadınların kömür madenlerinde çalışmaları ve çalış
tırılmalarını kesin olarak menetmek millet sağlığı bakımından bir zarurettir. 

Olağanüstü hallerde -kömür istihsalinin azalması, on sekiz yaşını aşan maden işçisinin işlerini 
terketmeleri veya işçi bulunmaması gibi hallerde - ancak Bakanlar Kurulu kararı ile on sekiz ya
şından aşağı olanların çalıştırılmalarını sağlamak üzere maddeye vuzuh verilmiştir. Ancak, bugün 
havzada bir kömür işçisi devamlı olarak bir buçuk iki ve bâzan üç ay çalıştırılmakta olduğun
dan bu hal ise, vatandaş sağlığını tehdit eylediğinden on sekiz yaşından aşağı yaşta olan işçiler 
bir ay çalıştıktan sonra bir ay istirahat etmedikçe tekraf işe alınmamak üzere maddeye yeni şekil 
verlmiş bulunmaktadır. 

3. Kanunun eski 3 ncü maddesinde, son merci İktisat Bakanlığı gösterilmiştir. Bugünse, Dev
let bünyesi ekonomik zaruretlerle değişmiş ve Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. Bu Bakanlığın 
amele birliği ile sendika ve bütün işçi ve iş veren teşekküllerini teftiş ve murakabe etmesi ve bun
ları daimî olarak gözetlemesi icabetmektedir. 

Memleketimizde bilhassa kömür havzaâin&a iççiler ve bunların üst kademelerinde çalışan müte-
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hassıs personel ücret bakımından daimî şikâyette bulunmaktadırlar. Bugüne değin asgari ücretler
le, işçi ücret baremi işçilerle iş verenler arasında şikâyet ve münakaşa mevzuu olmuştur r~ olmak
tadır. Maddeye verilen yeni şekille (asgari ücret Kanunu) tedvin edilinceye kadar kömür havza
sında çalışan 55 000 işçi ve ailesinin refahı bakımından kendilerinin kazandıkları ücret miktarı 
ile sıfatlarının korunması zaruridir. Evvelce bir maden ocağında beş lira gündelik alan bir işçi 
her hangi bir sebep veya zaruretle ocağı terk eder ve bir müddet sonra yine ocağa avdet ederse 
kendisine bu kere iki veya üç lira ücret teklif edilmekte ve bizzarure başka yerde iş olmadığın
dan işçi bu teklifi kabul mecburiyeti altına sokulmaktadır. Bu hal, iş veriminin azalmasına 
sebep olduğundan ve kömür ocaklarında çalışma rağbetini azaltmakta bulunduğundan maddeye 
yeni şekil verilerek adaletsizlik ortadan kaldırılmıştır. 

Ücret ve işçinin çalıştığı iş kolunu gösteren kartların ihdası ile o işçi dilediği bir maden 
ocağında evvelce kazandığı bilgi, yaptığı işten elde ettiği ihtisas yeniden işe girme halinde de
ğişmez bir esas olacak ve kazanılmış hak ve menfaatler bu suretle kullanılmış ve korunmuş bu
lunacaktır bu da, memleketimizde kalifiye işçi sınıfının teşekkülüne yol açacaktır. 

4. Kanunun 4 ncü maddesine verilen yeni şekil, memleketimizde sendika, amele dernekle
riyle meslekî işçi teşekküllerinin verimli ve memlekete faydalı olmalarına hadim olacaktır. 
Memleket menfaatleri bakımından, istihsali artırmak, işçi refahına da yol açmalıdır, bu vazife 
yalnız iş verenlere düşen bir iş değildir, istihsalden iş veren kadar işçi ve işçi teşekkülleri de 
gayelerinin gerçekleşmesine yol açacak karşılıklı menfaatlerde de tevazün ve teadülü tesis etmek 
lâzımdır. Bu maddeye verilen yeni şekil bunu sağlıyacaktır. 

5. Kanunun 5 nci maddesi kaldırılmıştır. Bugünkü iş şartlarına ve işçilerin teşkil ettikleri 
meslekî teşekküllerin sosyal alandaki genişlemesine binaen bu maddeye lüzum ve mahal kalma
mıştır. îşçi ile iş veren arasında mevcut iş münasebetleri, iş mukaveleleri ve Kanun, tüzük ve iş 
yönetmelikleri bu hususu tanzim etmiş bulunmaktadır. 

6. Çalışma Bakanlığının tedvin ettiği mevzuat, bu kanunun 7 nci maddenin yürürlükte 
kalmasına mahal bırakmamıştır, tş Mahkemeleri Kanununun tedvin edilmesi ve tatbik edilmeye 
başlanması, sendikaların işçi hak ve menfaatlerini koruması işçiler için avukat tutmaları ve 
onlara yardım eylemeleri, işçi sigortaları, analık ,yardımı, hastalık sigortalarının kurulması 
bu maddenin ilgasını icap ettiren başlıca gerekçedir. 

7. Kanunun 8 nci maddesine verilen yeni şekil, iş şartlarımıza ve millî menfaatlerimize 
uygundur. îş Kanunu esasen sekiz saatlik mesaiyi kanuni olarak tesbit ettiğinden eski madde
nin bu kısmı kaldırılmıştır. Bunun yanında, iş ve memleket ihtiyaçlarına uygun olarak, iş ve
renlerle işçi sendikaları arasında saati mesai haricinde çalışma halinde karşılıklı anlaşmalarla 
bu hususun tanzimi iş hürriyetine de uygun düşmektedir. Eski metinde, ücret iki kat olarak 
tesbit edilmişti. Bu hal ve iş şartlarına uygun değildir. Bunun için saati mesai dışında çalışma
larda maddeye yeni verilen şekilde hareket etmek çalışma hürriyeti bakımından lüzum ifade 
etmektedir. 

8. Kanunun 11 nci maddesine verilen yeni şekil, mevcut olan ihtiyacın giderilmesini sağlıya
caktır. Çalışma Bakanlığı henüz asgari ücret yönetmeliğini veya kanununu ihzar ederek Mec
lise vermemiştir. Ne zaman hazırlayıp vereceği de belli değildir. Bu yönetmelik veya kanun çı
kıncaya ve tatbik edilinceye kadar bunu sağlayıcı hükümler vaz'edilmiştir. 

9. Kanunun 13 ncü maddesine verilen yeni şekil, duyulan ihtiyaçları tatmin etmeye yarıya-
caktır. Bu suretle mütehassıs - kalifiye işçi yetişmesi sağlanacak ve işçiler için kurs açılması 
onlara yeni iş ve .çalışıma tekniğini öğretecektir. Namaz kılmak üzere yer tahsisi ve okuma kurs
larının açılması, içtimai hizmetler bakımından mütalâa edilmiştir. Maneviyatına değer verilen 
işçiler çalışma verimini artırırlar. 

10. Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi sebebi, çalışma alanları ile Çalışma Bakanlı
ğının görevlendirilmiş olmasıdır. Bu bakımdan, Amele Birliği ile bütün işçi ve iş veren teşek
küllerinin teftiş ve murakabesi mevcut mevzuat dâhilinde Çalışma Bakanlığınca muntazam ifa 
edilmiş olacaktır. 
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- 3 -
Sonuç 

Bu Kanunun ihtiva ettiği hükümlerin önemine ve müstaceliyetine göre, teklifimin öncelik ve 
ivedilikle müzakere ve kabul edilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

22 . X I I . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ABDÜRRAH
MAN BOYACIGİLLER 'İN TEKLİFİ 

Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin 
Hukukuna Mûtaallik 10 Eylül 1337 tarih ve 151 
numaralı Kanunun bâz/fi maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerinin ortadan kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 1 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğa üzere değiştirilmiştir: 

Maden ocaklarında, on sekiz yaşından aşağı 
olanlarla, veremli ve vereme elverişli vücut ya
pısına malik bulunanlar, kadınlar, çalıştırıla
mazlar. 

Olağanüstü hallerde, Bakanlar Kurulu kara
rı ile on sekiz yaşından aşağı olanlar bir ayı 
geçmemek üzere ve birer ay istirahatten sonra 
olmak şartiyle çalıştırılmaları mümkündür. 

MADD*E 3. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda ya
zılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

Her madenci veya maden işletmesi, çalıştır
dığı işçinin miktarı ile ücreti ve künyesini mü-
beyyin numunesine uygun olarak muntazam 
defter tutmaya ve bu defteri amele birliği ile 
Çalışma Bakanlığı müfettiş veya yetkili memur
larına tetkik edilmek üzere ibraza mecburdur
lar. 

işçilerin ve daha üst derecedeki işçi perso
nelin ücret ve iş kollarında kazandıkları hak 
ve menfatler, işçi bakımından kazanılmış hak
lardandır. İşten ayrılma ve tekrar aynı işe ve
ya diğer bir iş verenin iş yerine gelerek işe baş
lama halinde evvelce kazanılmış haklara halel 
getirilmez. 

Yeniden işe alınma halinde, evvelce kazanıl
mış olan ücret derecesi, iş sıfatları dununda 
başka bir iş verilemez. 

Her maden işçisine, işten ayrılma halinde ol
sun işin devamı sırasında bulunsun, talep halin
de ücretiyle, işçiliğin derece ve durumunu bil
dirir iş kartı verilmesi mecburidir. 

MADDE 4. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıda ya
zılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

Madencilerle, maden işletmeleri, nizamna-
mei mahsusuna tevfikan işçiler tarafından teş
kil edilecek veya Hükümetçe tesis kılınacak ih
tiyat ve yardım sandıklarına veya sendika, der
nek ve mümasili teşekküllere, her ay zarfında 
çalıştıracakları işçilerin ücretleri tutarının top
lamı üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından 
tesbit edilecek nispette yardıma mecburdurlar. 

istihsalin artırılmasını sağlamak üzere, işçi 
sendikaları, dernekleri ve benzeri meslekî teşek
küller tarafından teklif edilecek istihsal prog
ramları veya istihsali artırıcı tedbirler netice 
verdiği veya, işçilerin fazla istihsalde bulun
maları sağlandığı ve bunun neticesinde bir 
önceki yıldan fazla istihsal temin edildiği tak
dirde, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edi
lecek nispette ton başına istihsal için bir yar
dımdan yukarda yazılı olan meslekî işçi teşek
külleri istifade ederler ve bu yardımlar her yıl 
madenci veya işletmeleri tarafından makbuz 
mukabilinde kendilerine verilir. 
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MADDE 5. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
« riuntarâh Kanunun 7 nci maddesi hükmü yürür

lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 8 nci maddesi aşağıda yazı
lı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

İşçi sendikaları ile dernek ve teşekküllerinin 
müracaatleri ve Çalışma ve işletmeler Bakan
lıklarının yazılı muvafakatleri halinde, sekiz sa
atten fazla çalışma ve çalıştırma mümkündür. 
Ancak her fazla saat için işçi sendika, dernek, 
ve işçi teşekkülü ile işverenler aralarında yazılı 
mukavele şartları çerçevesi içinde iki tarafça 
tesbit kılınacak ücret mer'i olacaktır. 

MADDE 7. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun II ci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

Maden ocaklarında çalışan işçilerin asgari 
ücretleri, bu hususta genel bir sözleşme yapılın
caya kadar, işçi sendikaları ile işveren temsil
cileri arasında yapılacak konuşma ve anlaşma 
ile tesbit edilir. Bu konuşmalardan bir netice 
alınamadığı, iki taraf arasında yapılacak ve 

karşılıklı olarak imza edilecek protokolden an-
laşıldıği takdirde, Bakanlar Kurulu kararı ile 
ve işçi ücret baremi esas olmak üzere tesbit, 
ilân ve tatbik edilir. 

MADDE 8. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesi aşağıda yazılı 
olduğu üzere değiştirilmiştir: 

a) 100 kişiden fazla işçi çalıştıran her ma
denci veya maden işletmesi iş yerind-e, işçilerin 
istihsal tekniği, genel iş bilgisi ve iş kültürünü 
artırma^ ve kalifiye işçi yetiştirmek üzere kurs
lar açmaya, 

b) İşçilerin dinî ihtiyaçları için kapalı 
bir namaz kılma yeri temine, 

e) Okuma yazması olmıyanlar için iş saat
leri dışında birer okuma kursu tesisine mec
burdurlar. 

MADDE 9. — 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 
numaralı Kanunun 15 nci maddesi aşağ'da ya
zılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

Bu Kanunu Çalışma Bakanlığı yürütür. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Ekonomi Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 2/97 
Karar No. 8 

17 .1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya- kikin Çalışma Komisyonu tarafından yapılmak 
cığiller'in, Ereğli Havzaı Fahmiyesi Maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ni incelemek üzere komisyonumuz 12 . I . 1951 
tarihinde toplanmıştır. 

Teklifin gerek metni ve gerekse mucip se
bepleri 151 sayılı Kanunun tâdili üzerinde dur
maktadır. Bu kanunla kurulmuş bulunan Zon
guldak Kömür Havzasındaki Amele Birliği teş
kilâtı her ne kadar hâlen İşletmeler Bakanlığı 
idaresinde bulunmakta ise de ilgilendiği konu
lar tamamen işçi hukukuna ve çalışma mevzula-
rına dayanmaktadır. Bu sebeple teklifin komis
yonumuzu ilgilendiren kısmı yalnız 151 sayılı 
Kanunla ilgili hususların Çalışma Bakanlığına 
intikal ettirilmesi keyfiyetinden ibaret bulun
maktadır. 

Teklifin Çalışma bakımından ne mahiyet 
alacağı belirmeden bu hususta bir karara varma
yı komisyonumuz muvafık bulmamış ve ilk tet-

suretiyle bir kerre asli hüviyeti belli olduktan 
soma ve mezkûr komisyonca lüzum görüldüğü 
takdirde komisyonumuza intikal ettirilmesi uy
gun olacağı ittifakla karara bağlanmıştır. 

Çalışma Komisyonuna verilmek üzere yüksek 
başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Ekonomi 
Komisyonu Başkanı 

Erzurum 
E. Nutku 
Kâtip 

Zonguldak 
C. Kıpçak 

Antalya 
/. Subaşı 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Ankara 
S. Adil 

Edirne 
A. Altınalmaz 

Kocaeli 
H. Başak 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

Sözcü 
Erzurum 
E. Nutku 

Ankara 
F. Seykun 

Giresun 
T. İnanç 
Malatya 

H. Fırat 

Çalışma Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 2/97 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

13.11.1951 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, 10 Eylül 1337 tarih ve 151 sayılı 
«Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin 
Hukukuna Mütaallik Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
ması» hakkındaki kanun teklifi, Ekonomi Ko
misyonunun 17 .1.1951 tarih ve esas 2/97 ve 8 
sayılı karariyle birlikte Komisyonumuza havale 
edilmiş (25.1.1951); ( 1 . I I . 1951); (6 . I I . 

1951) tarihli toplantılarda Çalışma, işletmeler 
ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin 
de iştirakiyle konu incelenmiştir. 

151 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzılarının kaldırılması hususunda 
yapılan kanun teklifinin fıkra ve maddeler ha
lindeki tetkik ve müzakeresi sonunda; 

Bu kanun teklifi ile havza maden işçilerine 
temini düşünülen hakların, gerek Anayasa ve 
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gerekse î§, Millî Korunma, Sendikaiar ve tşçi 
Sigortalan kanunları ve bunlara bağlı nizamna
me ve talimatnameler ve keza, tasarı halinde 
hazırlanmış ve tedvin, tekemmül etmekte bulu
nan asgari ücret ve ücretli hafta tatilleri hak
kındaki yeni kanun hükümlerinin bu hususları 
derpiş etmekte bulundukları cihetle ve tasarı
nın yeniden Ekonomi Komisyonuna havalesine 
lüzum olmadığı kanaatine varılarak kanun tek
lifinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

edilmek üzere 
Çalışma Komis. 

! Başkanı 
Manisa 

Dr. N. Körez 
Burdur 

M. Erkazancı 
tstanbul 

\A. Topçu 

Yüksek Başkanlığa 

Sözcü 
Aydın 

Dr. N. Gedik 
Giresun 

D. Köy men 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 
Sinob 

Dr. M. Tümerkan 

sunuldu. 

Kâtip 
Zonguldak 
S. Başol 
tstanfoul 

/. Alttnel 
Seyhan 

Y. Z. Eker 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BUM. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/97 
Karar No. 84 

11 . V . 1951 

Yüksek Başkalığa 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller'in, Ereğli Havzai Fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
fi Ekonomi ve Çaışma Komisyonları rapoı-lariyle 
birlikte 'Komisyonumuza havale olunmakla Ça
lışma Bakanlığı temsifoisi hazır olduğu halde in
celenip görüşüldü. 

Ekonomi 'Komisyonu, teklifin Çalışma Ko
misyonu tarafından ne mahiyet alacağını belirt
meden bir karara varmanın uygun, olmıyacağı ve 
ilk tetkikin Çalışma Komisyonu tarafından ya
pılması ve mezkûr komisyon tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde kendilerine intikâl ettirilme
si mütalâasiyle teklifi iade etmiş ve Çalışma Ko
misyonu da kanun teklifi ile istihdaf olunan ga
yenin yeni kanun hükümleri ile esasen derpiş 
olunduğundan bahsile Ekonomi Komisyonuna 
havalesine lüzum olmadığı kaydını da ilâve ede
rek teklifi oy birliğiyle reddetmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemelerde tek

lif j hakkında bütçe bakımından bir muamele tâ
yinine lüzum görülmemiş ve reddi oy birliğiyim 
kajml' edilmiştir. 

! Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

I Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Bmrter Çanakkae 

k. Adahın F. Çelikhas; E. Kalafat 
! Kâtip 
• Bursa 

k. Şaman 
Bolu 

Güçbümez 
[Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
jtf. Bakay 

Mardin 

M. 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Diyarbakır 
- M. Ekinci 

tstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 

H. Türe 
Mardin t 

R, Erten 
Trabzon 

pf. K. Türkoğlu 
Trabzon 

&-p; Kaf^yctoğlu 

( S.,dayısı : 1İ9 ) 

C. R. Eyüboğlu 
Urf a 

Dr. F. Ergin 


