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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Çankırı mebusu Avui Doğan'm mebusluktan; 
Uazianteb mebusu Bekir Kaleli 'nm Riyaset Di

vanı kâtipliğinden istifa ettiklerine dair takrir-
leriyle;'.' 

Millî Piyango idaresinin 1942 malî yılı 'bilan
çosu hakkmdaki mazbata okundu; 

Subaylar heyetine mahsus Terfi kanununun 
10 ve 16 neı maddelerinin değiştirilmesine ve. bir 
muvakkat madde eklenmesine; : . ı 

Ankara Belediyesi ihtiyacı için isviçre'den sa
tın alınacak otobüslere ait Türkiye ile İsviçre 
Hükümetleri arasında teati olunan mektuplarla 
yapılan Anlaşmanın tasdikına; 

Türkiye ile Finlandiya arasında imza edilen 

Lâyihalar 
1. — Askerî ve Mülki tekaüt kanununa ek 

3255 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/124) 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Basm ve yayın umum müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası (1/125) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine); 

3. — 1683 sayılı Askerî ve Mülki tekaüt ka-
nunundan evvelki hükümlere göre bağlanmış olan 

^tekaüt ve yetim maaslariyle vatani hizmet terti
binden maaş alanlara yapılacak zam hakkında 
kanun lâyihası (1/126) (Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine); 

4. — Teknik ziraat ve Teknik bahçe okulları 
hakkında kanun lâyihası (1/127) (Ziraat ve 
Bütçe encümenlerine); 

Tezkereler 
ît, — Çorum mebusu Dr. Cemal Alper'in teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve-

RBtS — Celse açılmıştır. 
HARİCİYE V. N. MEHEMENCÎOĞLU (İs

tanbul) -^ Arkadaşlar; gelen evrak meyanrada, 
hükümetçe Büyük Meclise arzedilmiş bulunan 
Basın ve yayın umum müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtına ait bir kanun lâyihası yardır. Bu 
kanun lâyihası Bütçe ve Dahiliye encümenle
rin* havale edilmiştir. Halbuki muhteviyatı iti-

Tiearet ve Tediye Anlaşmasının tasdikına; 
Türkiye ile Macaristan arasında akit ve imza 

edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikına 
dair kamın lâyihalarının birinci müzakereleri İcra 
olundu; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Aydm Tunceli 

Dr. M, Germen Necmeddin Sahİr Stlan 
Kâtip 

Samsun 
JV. Fırat 

kâlet tezkeresi (3/78) (Adliye ve Teskilâtr Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
mene) ; " 

6. '•— Kastamonu'nun Akkaya nahiyesinin Ul-
yan köyünden Kâmüoğlu Sadık Karandi'nin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/7â) (Adliye encümenine); 

Mazbatalar 
7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki 36ŞİŞİye 3888sayılı kanun
lara bağlı. cetvellerin. Adliye vekâleti klanımda 
değişiklik yapılmasına dair kanun .lâyihası ve 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/83) 
(Ruzname^eJ; 

8.— ldajre Heyetinin, Riyaseti Cumhur dairesi, 
Teşkilât kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki 3568: nayüı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası (2/16) (Ruznameye). 

-• 

bariyle Hâriciye Maarif, ve İktisat encümen
lerince de görülmesi lâzımdır. Bu kanunun ehem
miyet ve müstaceliyetini takdir buyurursunuz. 
Müsaade buyurursanız, bu beş encümenden 
teşkil edilecek bir Muvakkat encümende bu 
kanunun müzakeresini tasvibinize arzediyorum. 
(Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, gelen evrak meyanmda 

2. .—• HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — R. Oamtez 
KÂTİPLER: K. Turan (İsparta)', V. Usgöraı (Kütahya) 

' • W - ı 
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Basın ve yaym umum müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası Riyasetçe 
Bütçe ve Dahiliye encümenlerine havale edil
miştir. Hariciye vekili, bu lâyihanın Hariciye, 
Maarif ve İktisat eııcümenleriyle de alâkası var
dır diyor. Hakikaten de böyledir* Şu halde bu 
lâyihanın müs t acelen çıkabilmesi için muvakkat 
bir encümen teşkili lâzımdır, bunu istiyorlar. 0 
halde bu lâyihanın Dahiliye; Bütçe, Harieiye, 
Maarif ve iktisat encümenlerinden intihap olu-

. nacak muvakkat bir encümende müzakeresi lâ
zım gelmektedir. Bu hususu reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Muvakkat 
bir encümen teşkili kabul edilmiştir. 

üçer âza muvafık mı?.. (Muvafık sesleri). 
Üçer âza seçilmesini kabul edenler... Etini-* 
yenler... Kaimi edilmiştir. 

Bu encümenlerden üçer âza intihap edile
cektir. 

HARİCÎYE En. M. M. N. POROY (Tokad) — 
Efendim, ruztiameııin birinci müzakeresi yapı
lacak maddeler kısmında bir numara altında 
pasaport kanununun 10 uncu maddesinin ta
diline dair olan 4061 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası vardır. Bu âcil bir zarurete cevap 
vermek için hazırlanmştır, Bu tadilin takdimen 
ve müstacelen yapılması için mazbatamızda 
teklif Vardır. Bunun nazarı itibara alınmasını 
rica ediyorum. 

REÎB — Efendim, esasen bir maddelik bir 
kanundur. Bunun tercihan müzakeresini reye 
arzediyonnn. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Müstacelen -müzakeresini kabul buyuranlar... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MALÎYE V. F. AÖRAU (Elâzığ) — Arka

daşlar; Bütçe heyeti umumiyesi münasebetiyle 
yüksek huzurunuzda mâruzâtta bulunurken, es
ki kanuna göre tekaüt edilmiş olan vatandaşla
rın maaşlarına zam icrası hakkında bir lâyiha
nın yükseli huzurunuza teklifinin Hükümetçe 
kararlaştırılmış olduğunu -arzetmiştim. (Allah 
razı olsun sesleri). Bugünkü evrakı varidenin 
1 ve 3 numaralı maddelerinde biri mütekaidine, 
diğeri de mâlüline ait olmak üzere bu arzetmİş. 
olduğum lâyihalar gelmiş bulunmaktadır. Bun
lar, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümen
lerine havale edilmiştir. Müstaceliyetlerini 
zann*iyornm ki, arkadaşlarım dahi teslim buyu
rurlar. (Doğru,sesleri). Eğer tensip buyurur
sanız bu üç encümenden mürekkep bir muvak
kat encümen teşkili ile bu lâyihalar tetkik 
olunsun. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Efendim; Maliye vekili; gelen ev
rak meyanmda 1 ve 3 numaralarda bulunan lâ
yihaların - ki bu lâyihalar Riyasetçe Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine havale 
edilmiştir - müzakeresi için Muvakkat bir en
cümen teşkilini rica ediyor. Bu encümenlerden 
muvakkat bir encümen teşkilini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

, Beşer âza muvafık mı? (Muvafık sesleri). 
Beşer âza intihabını kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir, 

S. -MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Pasaport kanununun 10 nvu maddesinin 

tadilim dair olan 4061 sayîh kanuna ek kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye encümenleri maz
batalar* (1/117) [1] 

REfB — Tercihan müzakeresini kabul bu
yurduğunuz, pasaport kanununun 10 ncu mad
desinin tâdiline dair olan 4061 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Buyurunuz. 
O. K. ÖCEDAYI (Sinob) — Arkadaşlar, 

Pasaport kanununun muvakkat maddesinin tem
didi hakkındaki bu- kanun bana Hükümetten 
bir sual sormak imkânını verdi. Dünyanın her 
gün artan buhranı, memleketleri irade ve siya
setinin dışında emrivakilerle karşılaştıracak ka
dar tehlikeleşmiştir. Bu tehlike karşısında va
tanın emniyet ve selâmetini temin için harp va-
stta ve kuvvetlerini arttırmak ve hazır bulun
durmak kadar propagandalara, fikir hareket ve 
cereyanlarına karşı da titiz ve uyanık bulun-

[1] 96 sayüt bmmayatn saptın sonundadir. 

nuık lâzımdır. Böyle hallerde memlekete girip 
çıkacaklar hakkında olduğu gibi. girip çıkmak 
istiyen fikirler ve tesirler hakkında da dikkatli 
bir pasaport muamelesi tatbiki ve inee bir dik
kat zinciri gerilmesi icabeder. 

Son günlerde bir risale okudum. (En büyük 
tehlike) adını taşıyan bu risale baştan sonuna 
kadar Türkiye'de ecnebi menfaatler lehine ihdas 
edilen bir cereyandan bahsetmektedir. Güya 
Türk vatandaşlığı, Türk milliyetperverliği kis
vesi altında bu memlekette ırkçılık cereyanları 
yapıldığı ve Türkiye'nin sınırlarımız dışmda 
bulunan Türklere karşı emperyalist cereyanlara 
sevkedildiği iddia olunuyor. 

Ben memleketimizde ne böyle bir cereyan, ne 
de bu şekilde bir milliyet mefhumu bilmiyorum. 
Veîevki bir takım telkinat. ile olsa bile bu kabil 
cereyanların herhangi ciddî bir temeli ve inki
şafı olduğuna kani değilim. 

Arkadaşlar, Türkiye bir rejim diyarıdır. Bu 
rejim, geçen ay Büyük Kurultayında tazelenen 
Cumhuriyet Halk Partisi programında katileş-
miş olan ve inönü'nün üstün ve kudretli, bilgili 
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ve İradeli şefliğinde tahakkuku arttırrian Kema-
lizmdir. 

Arkadaşlar, bizim inkılâbımızın prensipleri 
ne bir taklit ve ne de bir toplamadır. O, be
şer ruhunun iyi tahlilinin, bir milletin itişmeden 
geniş, bir aile gibi herbiri ve hepsi vatan için 
esaslarından meydana gelmş bir realitedir. Bu 
realite her millete Örnek olacak mahiyettedir. 

Bizim herhangi başka bir rejime hasretle 
bakacağımız devirler geçti. Kanaatim odur kî 
ileri gidenler de, geri kalanlar da er geç bize 
dönecektir. 

Bizim tek bir gayemiz vardır. Vatan ve mil
leti medeniyetin bütün. icaplariyle mütekâmil 
kudretli ve yer yüzünün ileri bir Devlet ailem 
haline getirmektir. Asırlarca ihmale uğramış bu 
memleket ve bu milleti bu hale getirmek için 
durmadan ve feragatle çalışmağa mecburuz. Bi
zim bütün dikkatimiz buna matuftur^ Bu, 
Türküm diyen her insanın birinci ve mukaddes 
vazifesidir. Türk tarihini ancak böyle yaşata
biliriz. Türk ırkçılığı da bunu âmirdir. 

Türkiye inkılâp rejiminin terbiyesiyle tekâ
mül etmiş, olgunlaşmış duyguda bir, ülküde bir 
Mrriyetli bir inzibat diyarıdır. 

Türkiye'de tek bir cereyan vardır. O da 
Cumhuriyet Halk Partisinin programından ne-
J>ean eden cereyandır. Türkiye'de tek bir irade 
vardır. O da büyük Türk milleti namına irade 
ve hâkimiyet kullanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iradesidir. Bütün cihanın sadece bu ce
reyan ve bu iradeye kulak vermesi, dikkat etmesi 
lâzım ve.kâfidir. 

O halde bu (En büyük tehlike) namı altında 
erkan risale sahibinin maksadı, siyasi ve içtimai 
hüviyeti nedir ve bizim prensiplerimizi bu yolda 
istismara yeltenmek bu veya o taraf için doğru 
bir hareket midir? Alâkadar vekillerin izahat 
vermesini ve tenvir etmesini rica ederim. 

HARİCÎYE V. N. MENEMENClOGLU (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlar; Cevdet Kerim 
İncedayı arkadaşımızın mevzuubahis ettiği kitabı 
beu de gördüm. Hattâ bu kitaptan hemen hemen 
bütün muhteviyatını iktibas eder şekilde bir ec
nebi gazetenin yaptığı neşriyata da muttali ol
dum. 

Bitaraflık vaziyetini muhafaza eden Türkiye 
şu veya bu yolda bir takma propagandalara maa
lesef sahne olmakta ve bunun önüne tamamiyle 
geçmek mümkün görülmemektedir. Türk mena
fime uymıyan propagandalar için Hükümet her 
zaman kuvvetli ve âcil tedbirler almaktan çekin
memiştir. Şurasını tebarüz ettirmek lâzım ar
kadaşlar ki, Türkiye'de matbuat ve neşriyat ser
bestisi her türlü mahzurları ve menfaatleri goz5-
nünde tutularak ölçülerek, tartılarak rejimimize 
girmiş bir prensiptir. Bu nazik zamanlarda Hü
kümet bu prensibi velevki muvakkaten olsun mat
buata sansür koymak suretiyle ihlâl etmek isteme
miştir. Bizim memleketimizde gazetelerin nasıl 

neşrolunduğu malûmunuzdur. Kitap ve risa
leler de hiçbir müsaadeye tabi olmaksızın yalnız 
kanunun müeyyideleri daima üzerinde kalmak 
süratiyle serbestçe satış mevkiine çıkarılırlar. 
incedayı arkadaşımızın mevzuubahsettiğİ «En 
büyük tehlike» kitabı da bir takım emsali gibi bu 
yolda ;>atışa çıkarılmıştır. Her nerede olursa ol
sun şu veya bu suretle memleket menafn aleyhinde 
görülecek neşriyat kanunun bize verdiği hüküm
ler ve çerçeveler dahilinde şiddetle takibedilecek-
tir. 

Arkadaşlar, esas meseleyi de biraz deşmek lâ-
zımgelecektir. Bu kitabı okuduğumuz vakit fil
vaki bizim de gözümüzün Önüne gelen, sanki bu 
memlekette bir takım cereyanlar vardır, bu cere
yanları büyük bir tehlike olarak göstermek mem
leket namına en büyük bir hizmet teşkil eder. 
Acaba bunun ash nedir? Muhterem arkadaşlar, 
Cıımlıuriyet Halk Partisinin, demin İncedayı 
arkadaşımızın bahsettiği, altıncı büyük Kurulta
yında kabul edilen programda bir tarif vardır. 
Müsaade ederseniz onu size aynen hatırlatayım. 

Program diyor İd: «Millet dil, kültür ve ülkü 
birliği ile birbh'ine bağlı vatandaşların teşkil 
ettiği içtimai ve siyasi bir bütündür». 

işte arkadaşlar, Türkiye için düstur budur 
ve Türkiye nin dürst âiyaseti herkesçe de ma
lûmdur. Bizim Türkiye hudutları haricinde kalan 
Türklere yalnız refah ve saadet temennimiz 'var

dır. Bınnun yanında bütün siyasetimiz, bütün 
Türkçülüğümü;:, bu vatanın sınırları içine girmiş 
olan Türklere ait ve onlara münlıasırdır. (Bravo 
sesleri). 

Biz Türk milleti dediğimiz vakit Halk Partisi 
programının tavsifi içinde bulunuyoruz. Böyle 
iken şu veya bu maksatta yapılmış bir takım tel
kinlerin bize Türk milletinin nefret ettiği em
peryalizmi izafe ettiğini düşünmek çok fahiş ve 
gülüç bir hatadır. Biz Türküz ve Türkçüyüz di
yoruz. Fakat bunu söylediğimiz vakit kastımı
zın ne olduğunu sız benden iyi bilirsiniz. Bu 
memlekette asırlarca her türlü nimetten mah
rum, lıer türlü külfeti yüklenmiş mahkur bir 
lıalde, fakat milleti hâkime vasfı altında yaşamış 
olan Tüıkü biz iktisat, kültür ve ülkü bakımın
dan on yüksek bir seviyeye çıkarmak ve Türk mil
letine en müreffeh bir yaşayış yapmak iddiasm-
dayız ve Türklüğümüz ve Türkçülüğümüz budur 
arkadaşlar. (Alkışlar). 

Her halde diyebilirim, bu kitabın mevzuubahis 
ettiği gibi bizim memlekette ciddiyetle kale alına
bilecek bu saydığım vasıflar fevkinde veya ha
ricinde bir milliyetçilik veya ırkçılık ne mevcuttnr, 
ne de bu yolda tezahürata şahit olmaktayız 
(Bravo sesleri). 

Ümit ederim ki, bu sözlerim Cevdet Kerim in
cedayı arkadaşımın sormuş olduğu suale cevap 
teşkil etmiş ve kendisini tatmin etmiştir kanaa
tindeyim. 

H, SAKA (Trabzon) — Teşekkür ederiz, 
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C. K. INCEDAYI (Sinob) — Efendim, teşek

kür ederim. Hariciye vekâletinin, zaten bu hususta 
başından beri dikkatli olduğu hepimizce malûm
dur. Ayrıca uyanık bulunduklarını da tasrih 
buyurdular. Kendilerine teşekkür ederek madde
lere geçilmesini rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı¥ 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et

nıiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Pasaport kanununun 10 nen maddesinin tadili
ne dair 4061 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1. — Pasaport kanununun 10 ncu 
maddesinin tadiline dair 4061 numaralı kanu
nun muvakkat maddesi hükmü 1945 senesi ma 
yıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BEİS — Kaimi buyuranlar... Etlmiyeıüer... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler.,. Kabul-
edilmiştir. 

3. —.Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü TeşkÜât ve vazifeleri hakkında kanun 
lâyihast ve Muvakkat encümen mazbatası (1/7U) 

REİS — Heyeti uıuunıiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Dr. S. IRMAK .(Konya) — Muhterem arka
daşlar; Posta ve telgraf idaremizi daha müte
kâmil bir teşkilâta mazhar kılmak için sunulan 
lâyihanın gerek Hükümetçe, gerek encümence 
bıyık okluğu ehemmiyetle ele almıp incelendi
ğini müşahede etmekteyiz. Bu itibarla bilhassa 
Encümenin çok derin tetkikleri dolayısiyle 
kendilerine teşekkül etmeği borç bilirim. Yal
nız Encümenin mucip sebepler mazbatasında 
Posta idaresinin ileri memleketlerde üzerine al
dığı vazifelerin bizde de tatbikma dair bir ka
nun lâyihasının sunulmak üzere olduğu ve ay
rıca kısmen eskimiş olan ve dağınık bir halde 
bulunan posta hizmetlerine ait mevzuatın top
lanarak Meclise sunulacağını da görmekteyiz. 
Belki kanun tedvini bakımından evvelâ bu ida
reye vereceğimiz hizmetlerin tam olarak tedvin 

[1] 93 sayılı basmayazı zaptın sonundadvr, 

ve tesbiti ve ondan sonra bu hizmetin icabettir-
eeği şekilde teşkilâtın düşünülmesi daha gerekli 
olurdu. Bununla beraber mademki kanun layi
hasının teşkilâta ayrılan kısmı elimizdedir, bu
nun üzerinde konuşacağız. Ve vadedilen bu ka
nun lâyihalarının biranevvel Meclise getiril
mesini Hükümetten temenni edeceğiz. Bende
nizin Teşkilât kanununun ana hatları üzerin
deki mütalâaları şunlardır: Evvelâ teşkilât üze
rinde :' Şehirlere ait: vazifeler ve teşkilât kademe 
ve kadroları tafsilâtiyle dercedilmiştjr. Bu iza
hat meyanında köy posta servisinin de lâyik 
okluğu ehemmiyetle ele alınmasını gönül ister
di. Memleketin pek büyük bir ekseriyetinin 
sakin olduğu köy kitlesinin bizde ötedenberi 
büyük bir inziva içinde yaşaması ve h&ttjk bu 
sebeple folklorümüze ve edebiyatımıza kadar 
tesir yapan derin bir gurbet aeısrnm duyulma
sına en büyük âmil köyün posta ve muhabere 
bakımından mücerret bir halde kalmasmdan-
dır. Vakıa bu büvük. ihtiyacın giderilmesi için 
posta mutemetliği gibi zaman zaman köyler için 
hususi posta kutuları ihdas edilmesi gibi mu
vakkat deneeek tedbirlere başvurulmuş ise de 
bununla matlubun hâsıl olamıyacağı meydanda
dır. 

Posta servisimizi bütün teskilâtiyle köylere 
doğru götürmek mecburiyetindeyiz. Fakat daha 
Önce tam bir posta teşkilâtına malik olmayan 
nahiye bırakmamak lâzımdır. Teşkil edilecek 
köy gruplarına da salahiyetli mutemetler koy-
mak, bu bakımdan en başta geleeek tedbirler
dendir. Üçüncü derecede şehirlerde kasaba se
viyesine düşen vazifelerin genişletilmesidir. 
Posta idaresi halka en yakm münasebetler tesis 
eden hatta bir nevi entimite" teşkil eden am
me müessesesidir. Bu müessese yalnız muhabe
reye âlet olmakla kalmıyor, Devlet eshamının 
satılması bakımından, banka olmıyan yerlerde 
tasarrufları toplamakla bu müesseselerin İşe 
yarayacağı şüphesizdir. Kanunun tesbit ettiği 
kadrolar hakkındaki mütalâam şudur; burada 
bazı maaş ve barem derecelerinin yükseltildiği 
görülmüştür. Son zamanlarda muhtelif kanunlarla 
muhtelif vekâletlerin ve umum müdürlüklerin 
maaş kademelerinde böyle yükseltmeler yap
tık. Hiç şüphesiz bunun en rasyonel şekli, 
Hükümetçe ne miktar bir yükselişe gidilmesi 
derpiş ediliyorsa bunun feütün Devlet, teşki
lâtı için beraber mütalâa edilmesi ve Meclise 
beraber sevk edilmesi olurdu kî teşkilât kade
meleri arasmda ayrılık ve aykırılık zuhur et
mesin. 

Bu kanun vesilesi ile şüphesiz büyük dâva
larımızdan birisi olan küçük memur meselesi
ne nazarı dikkati celbetmek istiyorum. Kü
çük memurların çektiği sıkıntı en büyük dert
lerimizden birisidir. Bu anda yegâne teselli 
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noktamız Başvekilimizin söylediği veçhile, ay
niyat yardımının artırılmasıdır. Bu küçük me
murlar ekseriya kadro darlığı yüzünden müte
addit terfi devrelerini geçirmekde, ayni derecede 
kalmakda, hiçbir yükselmeğe mazhar olmamak
tadır. Bilhassa posta memurları arasında bir ka-
tagori vardır ki bunun üzerinde nazarı dikkati 
eelbederim. Bunlar telgraf muhabere memurları
dır. Yüksek Meclis pek iyi hatırlar ki bu sı
nıf memurlarımız vazifelerini cidden örnek ola
cak bir fedakârlık ve feragatle ifa etmekte
dirler. Hatta Büyük nutukta Atatürk'ün de 
teveceüh ve takdirlerini kazanmış bulunmakta
dırlar. Telgraf memurlarının vazifelerinde di
ğer memurlarla hemen hiç mukayese edilmiye-
eek derecede ağırlık vardır. Bunun biyolojik 
ifadesi şudur ki; bir takım yıpranma hastalık
larına en çok bu memurlarda tesadüf edilmek
tedir. Bu memurlar gündüz vazifesinden başka 
ayda en aşağı 11 defa gece nöbetiyle de mükel
leftir. Bir tek gece nöbeti esnasında asgari 
500 azamî 3000 e kadar telgraf .taati ederler, 
Yüksek Meclisin malumudur ki bir telgraf ke
limelerden, kelimeler harflerden harfler de nok
talardan terekküp eder. Mihaniki bakımından 
bile bunların yaptıkları hizmet diğer herhangi 
bir memurun belki bir haftalık mesaisine beîe-
ganmeblâğ tekabül etmektedir. Buna mukabil 
şükranla kaydederim ki yeni lâyihada bunların 
tekaütlükte 12 aylık hizmetleri 14 ay -ola
rak sayılmıştır. Bunu şükranla karşılarım. An
cak bunun yetmediğini de arzetmek ve bu hu
susta yakm çareler aranmasını Hükümetimiz
den dilemek istiyorum, Meselâ evvelâ bu saha
da az veya çok çalışanlar vardır. 300 telgraf 
taati edenle 2000 telgraf taati eden arasında 
büyük fark vardır. Her ikisine aynr muameleyi 
yapmak ne adalete uygundur nede memur kul
lanmak psikolojisine uygundur* Bu hususta 
muayyen bir barem vazetmek munzam bir üc
ret vermek hem adaleti temin eder hem de ça
lışmayı teşvik ölür. Bu memurlar ayrıca mesai 
başından aynlamıyacaklan için bunlaara yemek 
temin etmek, kabil deyilse askerî vazifelerde 
olduğu gibi bir er tayını vermek de adalete mu
vafık oHır. Umumiyetle çok çalışan ve çok yıp
ranan bu sınıf memurlara kısmen Devlet yar
dımı ile kısmen de sosyal sigorta esaslariyle pre
vantoryumlar yapmak zamanı gelmiştir. Bir me
murun çalışma kudretinin kabil olduğu kadar 
arttırılması memleketin menafiine ve insanî 
duygulara da uygundur. Onun için bu iki ga
yeyi temin edecek bir şekilde bu memurlar için 
provantariyomlar açmak çok temenniye .şa
yandır. Muallimler için yapılan tek bir pre-
vantariyomun ne harikalar yaptığı malumu
nuzdur. Aynı nevi müesseselerin bu memurlar 
hakkında da derpiş, edilmesini mesul makam
lardan temenni ederim, 

M. AYDIN <TrabEon) — Arkadaşlar, Türk 
memurları feragatle çalışmak itibariyle daima 
diğer milletlere mütefevviktir diyebiliriz. Bil
hassa bunlardan iki sınıf vardır ki bunlar çok 
yardıma mazhar olmadıkları halde kendi ken
dilerini mesleklerinde yetiştirmişlerdir. Bunlar
dan birisi Türk. baytarları, diğeri de Posta ve 
telgraf memurlarıdır. Bilhassa Posta ve telgraf 
memurlarının yapmış olduğu feragat şimdi ar
kadaşımızın söylediği gibi, hakikaten birer da
sitan yazmağa lâyıktır/Kırık lambalar altında 
çalışan bu arkadaşları burada zikretmeınekten 
bunlara teşekkür etmemekten insan kendisini 
alamıyor. 

Buradaki maruzatım; bunlara teşekkürle be
raber aynı zamanda. vekâleti de böyle bir teş
kilât kanunu getirdiğinden dolayı tebrik et
mektir. 

Asıl arzetmek istediğim nokta, lâyihada te-
mamiyle göremediğim Telgraf ve telefon fab
rikası hakkındadır. 1255 tarihinde Türkiye'de 
ilk tesisata başlanmıştır Kırım'dan, harbin ilk 
zaferini bildiren bir telgraf alınmıştır. O za-
mandanberi memlekette bir Telgraf, makine 
mektebi ve fabrikası açılmıştı. Buradan bugün 
diyebilirim ki, Suriye'de, Irak'ta, hattâ Trab
lus'ta bulunan ve kullanılmakta olan telgraf 
makinelerini bizim bu fabrika yapmıştır. Ne ol
du, bilmiyorum. Meşrutiyetten sonra birden bire 
bu güzel fabrika . sönmüştür. Nazarı dikkatimi 
celbeden- bu mesele üzerinde tetkikatta bulun
dum. Maatteessüf bu fabrika bugün kurşun 
dökmekten başka bir işe yaramaz haldedir. 

Telgraf ve telefon makineleri iptida yapıl
dığı anda vaziyetleri ne ise bugün de aynıdır. 
Yalnız değişen kahplariyle kılıflarından başka 
bir şey değildir. Biz memleketimizde bugün 
kendi ihtiyacımızı kendimiz bu fabrika ile temin 
edecek vaziyetteyiz. 40 sene evvel teknisiyen-
lerimizin yapmış, olduğu telgraf makinelerinden 
bugün daha mükemmellerini yapacak vaziyette 
olduğumuz halde elan bunun üzerine bir nokta 
koymuş değiliz. Ben telefonumuzu, telgrafımızı, 
hattâ otamatik telefon makinalarımızı bile 
kendi fabrikamızda, kendi elemanlarımız ve ken-
di personelimizle yapacağımıza kaniim. Gerçi 
bir çok memleket meselesini üzerine alan sayın 
vekilin şüphesiz bir çok sıkıntıları ve meşguli
yetleri vardır. Fakat bu fabrikayı da canlan
dırmaları ve memleketin ihtiyacı olan alât ve 
edevatı ve makinelerimizi yapmamızın da bir 
memleket meselesi olduğu da tabiidir. Vekili
mizden bunu istirham edeceğim. Yüksek huzu
runuza bunu söylemek için çıktım. 

REİS —Heyeti umıımiyesi hakkında başka 
mütalâa var mı-1? Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 
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Posta, telgraf ve telefon işletme umum mü-
dürittğü teşkilât re vazifeleri ve memurları -

kanunu 
Fasıl : I 
Teşkilât 

Bolüm : 1 
Kuruluş ve teşkilât 

Kuruluş 
BÜtîNİ MADDE — Posta, telgraf ve tele

fon umum müdürlüğü, kanun ve nizamnameler
le tâyin edilen posta, telgraf ve telefon işleriyle 
kendisine verilen diğer işleri tanzim ve idare 
etmek ve bu hizmetlerin gerektirdiği tesisleri 
vücude getirmekle mükelleftir; Münakalât ve
kâletine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz olup mül
hak bütçe ile idare edilir. 

Bu kanunda {Posta, telgraf ve telefon) ke
limeleri (P, T. T.) remzi ile ifade edilmiştir. 

M. AYDIN (Trabasott) — Kanun lâyihası 
tetkik edilirse ve zaten bütün hükümlerinden 
de anlaşıldığına göre bu müdüriyeti umumiye 
tâbiri yalnız bir işletme müdüriyeti değil aynı za
manda inşaat müdüriyetidir. Binaenaleyh buna iş
letme ve inşaat müdüriyeti demek lâzımdır. 
Bunu böyle demektense Hükümetin getirdiği gi
bi Posta telgraf ve telefon müdüriyeti umumi-
yesi demek daha muvafık olur. Aksi takdirde 
işletme kelimesini de ilâve etmek lâzımdır. 

MUVAKKAT Eıı. M. M. FAÎK KURDOGLU 
(Manisa) —• Arkadaşımızın talebi kanunun un
vanına taallûk ediyor. Birinci maddede işletme 
kelimesi mevcut değildir. Ancak diğer madde
lerdeki İşletme kelimesinin, vekâlete bağlı di
ğer müesseselerde mevcut olan unvanları ve 
posta telgraf, ve telefon idaresinin hususi ka
rakterini nazara alarak koymuş bulunuyoruz. 
Diğerlerinde de inşaat olduğu halde işletme ke
limesiyle İktifa eidlmiştir. inşaat aslî vazi
fesi değildir. Bu, tâli olarak idareye dahil ş\x-
belerden bir tanesidir, işletme tâbiri, bilhassa 
müessesenin, gerek Hükümet mucip sebepler lâ
yihasında gerek encümen mazbatasında tebarüz 
ettirilmiş bulunan smai karakterini bir kere da
ha ifade için konulmuştur. 

M; AYDUT (Trabzon) — Müsaade buyurur 
musunuz? Bir sual soracağım. 

işletme esastır, İnşaat değildir buyuruyor
lar. Bu gün memlekette yapılacak birçok hat
lar vardır. Bir çok P. T. T. merkezleri açıla
caktır. Bunlar esas değil midir? -

MUVAKKAT En. Mı M. FAÎK KURDOGLU 
(Manisa) — Bunların tesisat olduğunu' ve işlet
me kelimesinin bunları da ihtiva ettiğini zan
netmekteyim. (Doğru sesleri). 

BEÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reye arzediyonım. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Teşkilât 
İKÖTCt MADDE — P. T. T. Umum mü: 

dürlüğü, bir umum müdürün idaresi altında 
bir muavinlikle; 

I - Merkez, 
II - isletme, 

teşkilâtından mürekkeptir. 
REÎS — Madde hakkında mütalâa yoktur. 

Maddeyi reyinize arzediyonım. Kabul buyu
ranlar .„• Etmiyenler >.. Kabul* edilmiştir. 

Bölüm 2. 
Merkez teşkilâtı 

Daire ve müdürlükler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Merkez teşkilâtı; aşa

ğıda yazılı daire ve müdürlüklerden terekküp 
eder: * 

I - Kalem müdürlüğü, 
II - Teftiş heyeti reisliği, 
III - Fen dairesi reisliği, 
IV - Posta dairesi reisliği, 
V - Telgraf ve telefon dairesi reisliği, 

VI - Hukuk müşavirliği, 
VII - Hesap işleri müdürlüğü, 

VIII - Vapı işleri müdürlüğü, 
IX - Emlâk ve levazım müdürlüğü, 
X - Zat işleri müdürlüğü, 

XI - Evrak ve yayın müdürlüğü, 
XII - Seferberlik müdürlüğü, 

XIII - P. T. T. Meslek okulu müdürlüğü, 
XIV - P. T. T. Fabrika müdürlüğü, 
XV - P. T. T. Matbaa müdürlüğü. 
REtS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
M. AYDIN (Trabzon) — 1.1 nci maddede ev

rak ve neşriyat müdürlüğü deniyor. Halbuki 
aslında, Hükümetten gelen teklifte istatistik 
müdüriyeti de vardır. Eneüfmcn bu istatistik ke
limesini kaldırıyor. Diyor ki, istatistik müdüriyeti 
umumiyesi vardır. Bu işleri orası yapar. Arkadaş
lar, bu istatistikten maksat, kendi istatistiklerini 
yapmaktır, mesela Aydın vilâyetinde ayda 20 bin, 
Trabzon'da 40 bin, şu vilâyette şu kadar bin tel
graf çekilmiştir. Bunları toplayrp yazmak bir 
istatistiktir, istatistik kelimesini yazmakla bu işleri 
do o daire temin edebilir. Kendisine ait olan bir 
malûmatı istatistik müdüriyeti umumiyesinden 
mi alacaktır? istatistik umum müdürlüğü Devle
tin umumî siyasetine taallûk eden işleri yapar. 
Binaenaleyh bu kelimenin buraya konmasını mu
vafık buluyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOGLU (Ma
nisa) — Efendim, Muhterem Mıtat Aydın esba
bı ıtraeibe mazbatamızda istatistik işlerinin ista
tistik umum müdürlüğüne devri hakkındaki te
mennimize itiraz ediyor ve buradaki ünvanm ev
rak, neşriyat, istatistik müdürlüğü haline kalbini 
istiyorlar, istatistik müdüriyeti umumiyesi hak
kındaki kanunun mazbatamız metninde işaret ve 
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hulasa edilen maddesinde Devlet istatistikleri
nin bir tek merkezden idaresindeki teknik men
faatler nazara alınarak, bu vazifelerin kadrola-
riyle istatistik umum müdürlüğüne devredile-
bibnesi için icra Vekilleri Heyetine salâhiyet 
verilmiş bulunmaktadır. 

Biz P. T. T. istatistik neşriyatının büyük 
tecrübelerle yapılabilmekte olduğunu, her se
ne usullerin değişmesinden dolayı bir sene ev
velki rakamın, evvelki veya bir sene sonraki ra
kamlarla mukayesesine imkân kalmamakta bu
lunduğunu gördüğümüz ve P. T. T. istastistik 
servisinin teknik icaplara uygun neşriyat yapa-
bilmesindeki çeşitli zorluklan da anladığımız 
İçin böyle^bir temennide bulunduk. 

Unvana gelince, neşriyat ve istatistik keli
melerinin mânasını kısaca yayın kelimesinde 
toplamış bulunuyoruz, 

Arkadaşımın İstatistik tutumu ve bunun il
gili .makamlarca daha iyi yapılacağı fikrine ge
lince; biraz evvel kısaca temas ettiğim sebep; 
lerle ben kendileriyle mutabık değilim. Encü
men arkadaşlarımın da bu fikirde olmadıklarını 
sanıyorum. 

M. AYDIN (Trabzon) — Efendim, müsaade 
eder misiniz bir şey soracağım : Aşağıdaki mad
dede evrak umum müdürlüğünün istatistik iş
lerini de göreceği söylenmiştir. O madde gel
diği zaman orada istatistik işleri ile alâkadar 
olunduğunu söyliyeeek değiller midir? 

MUVAKKAT En. M. M. F KUBDOÖLU 
(Manisa) — Efendim, bu kanunda itina 
ettiğimiz noktalardan birisi de vazife 
ve salâhiyetleri sarih olarak, hiç bir 
içtinaba i htîmal vermiyecek şekilde ifa
deye çalışmak olduğunu mazbatamızda da ar-
zetmiş bulunuyoruz. Evrak müdürlüğü vazifele
rini sayarken idareye ait istatistikleri de bu me
muriyetin tutacağını zikrettik, istatistik işi de 
var diye unvana bu kelimeyi de ilâveye sanı
rım mahal yoktur. Böyle bir hareket noktası 
kalbul «dersek daha bir çok şeyleri de ekleme
miz gerekirki doğru olmıyacağı tabiidr. 

REİS— Mddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Encümen ve komisyonlar 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Merkezde, ayrıca ; 
I - Umumî idare encümeni, 
II - Memurlar intihap komisyonu, 
III - inzibat komisyonu, 

kurulur. 
Umumî idare encümeni; umum müdür veya 

muavininin reisliği altında fen, posta ve telgraf 
ve telefon daireleri reisleriyle hukuk • müşaviri, 
hesap, yapı işleri, emlâk ve levazım ve zat iş 
leri müdürlerinden teşekkül eder. 

Memurlar intihap komisyonu; fen, posta ve 
telgraf ve telefon daireleri reisleriyle zat işleri 
müdüründen teşekkül eder. Kıdemli reis ko

misyona reislik eder. Diğer daireleri ilgilendi
ren işlerde ilgili daire reis veya müdürü de rey 
sahibi olarak komisyona girer. Müdürlüğü An
kara dışında bulunanlan ilgilendiren işlerde bu 
müdürlerin mütalâası yazı ile alınır. 

inzibat komisyonu; merkezde umum müdür 
muavininin reisliği altında fen, posta ve telgraf 
ve telefon daireleri reisleriyle hukuk müşaviri 
ve zat işleri müdüründen veya muavinlerinden 
teşekkül eder. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm : 3 
işletme teşkilâtı 

BEŞİNCİ MADDE — İşletme teşkilâtı; 
I. Bölge başmüdürlükleri; 
II. Telefon başmüdürlük ve müdürlükleri, 

ni ihtiva eder. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bölge başmüdürlükleri 

ALTINC MADDE — Bölge başmüdürlükle
ri ; münakale ve muhabere durumlarına ve P. T. 
T. teknik gereklerine göre sınırlandırılacak böl
gelerde kurulur. Bölgelerin çevreleri ve merkez
leri, umum müdürün teklifi ve Münakalât veki
linin tasvibiyle tâyin olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edümiştir. 

Bölge başmüdürlüklerinde teşkilât 
YEDİNCİ MADDE — Her bölge başmüdür

lük teşkilâtı, hizmetlerin gereğine ve genişliğine 
göre bu kanuna bağlı cetvellerde yazılı kadro da
hilinde umum müdürlük tarafından tesbit olu
nur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

P. T. T. merkezleri 
SEKİZİNCİ MADDE — Bölgelerde başmü

dürlüklere bağlı olmak ve P. T. T. hizmetleri
nin tamamını veya bir kısmını yapmak üzere, 
devamlı veya muvakkat merkezler açılır. Bun
ların açılması veya kapatılması umum müdürlü
ğe aittir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Bölge Başmüdürlükleri inzibat komisyonları 

DOKUZUNCU MADDE — Bölge merkezle
rinde, başmüdür veya muavininin reisliği altmda 
bölge merkezlerindeki Posta ve telgraf müdür
leriyle muhasebeciden mürekkep bir inzibat ko
misyonu bulunur. 

REİS —• Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Telefon Başmüdürlük ve müdürlükleri 

ONUNCU" MADDE — Doğruca umum mü
dürlüğe bağlı olmak üzere İstanbul'da bir Tele
fon başmüdürlüğü, Ankara ve izmir'de birer 

Telefon müdürlüğü vardır. Bunların teşkilâtı ka
nuna bağh kadro cetvellerinde gösterilmiştir. 
Bu Başmüdürlükte ve müdürlüklerde başmü
dür, müdür veya muavinlerinin reisliği altında 
umum müdürlükçe tâyin olunacak iki şube âmi
ri ile muhasebeciden bir inzibat komisyonu ku
rulur, 

REİS —. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir, 

Fasıl : I I 
Vazife ve salâhiyetler 

Bölüm 1. 
Umum müdürlük 

Umum müdür ve muavini 
ON BİRÎNCt MADDE — Umum müdür, P . 

T. T. teşkilâtının âmiri ve hükmi şahsiyetinin 
mümessili olup teşkilâta verilen hizmetlerin 
başarılmasını ve gelişmesini temin ile mükel
leftir. 

Umum müdür muavini, Umum müdürün yar
dımcısı olup tâyin edeceği işleri talimatı daire
sinde idare ve gaybubetinde ona vekâlet eder. 

BEÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 2. 
Merkez teşkilâtı. 

Kalem müdürlüğü 
ON IKİHCÎ MADDE — Kalem müdürlüğü 

Umum müdürün yazı ve şifre işlerine bakar. 
REÎS —• Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş heyeti reisliği 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Teftiş heyeti; 

Umum müdür adına P. T. T. teşkilâtının teftiş 
işlerini görür. Teftiş heyeti reisi, müfettiş sıfat 
ve salâhiyetini haizdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Fen dairesi reisliği 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Fen dairesi 

reisliğinin vazifeleri şunlardır : 
I. P. T. T. şebekesiyle cihaz ve tesislerine 

ait inşa, tevsi, tamir ve ıslâh projelerini ve fen
nî şartname ve keşiflerini hazırlamak ve bû hiz-
m eti eri düzenleyip yürütmek, 

II. P. T. T. teşkilâtına ait diğer fennî mu
ameleleri yapmak. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Posta dairesi reisliği 
ON BEŞİNCİ MADDE — Posta dairesi re

isliğinin vazifeleri şunlardır : 
I. Yurt içi ve dışı posta işletmesini düzen

lemek ve yürütmek; 
II. Yurt içi ve dışı paket, havale ve diğer 

posta hesaplarını tutmak ve bunların kontrol iş
lerini yapmak; 

III. Adli tebliğ işlerini düzenlemek; 
IV. Resmî müraselelerin, istatistik cetvel

lerine göre ücretlerini tahakkuk ettirmek; 
V. Pullara ait her türlü hazırlık ve tekiif-
REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
lerini yapmak, 

Telefon ve telgraf dairesi reisliği 
ON ALTINCI MADDE — Telgraf ve telefon 

dairesi reisliğinin vazifeleri şunlardır : 
I. Yurt içi ve dışı telli - telsiz telgraf ve 

telefon işletmelerini düzenlemek ve yürütmek, 
iç ve dış' telgraf ve telefon hesaplarını tutmak 
ve bunların kontrol işlerini yapmak; 

II. Resmî telgrafların, istatistik cetvelleri
ne göre ücretlerini tahakkuk ettirmek, 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
'miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hukuk müşavirliği 
ON YEDİNCİ MADDE — Hukuk müşavirli

ğinin vazifeleri şunlardır : 
I. îstişari mahiyette olarak; 
a) Umum müdürlük hizmetleriyle ilgili ol

mak üzere ait olduğu teşkilât tarafından ha
zırlanan kanun, nizamname ve talimatname pro
jelerini, 

b) Umum müdürlük teşkilâtının tertip v« 
tanzim edeceği her türlü mukavelename ve şart
name projelerini, 

c) idare teşkilâtı ile başkaları arasındaki 
hev türlü ihtilâfları, 

d) Umum müdürlükçe sorulacak işleri, 
Tetkik ve hukukî mütalâa beyan etmek. 
II. Asli olarak, 
a) Memurların vazifelerinden doğan kanu

ni takiplere müteallik muameleleri yapmak, 
b) Umum müdürlüğe, ait dâvaları takip 

etmek. 
REtS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir, 

Hesap işleri müdürlüğü 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Hesap işleri mü

dürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlüğün varidat ve masraf büt

çeleriyle munzam ve fevkalâde tahsisat ve mü
nakale projelerini hazırlamak; 

I I . Umum müdürlük teşkilâtına ait tediye 
emirlerini yerlerine yollamak, 
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III. Masraf taahhüt hesaplarını tutmak, 
IV. Umum müdürlük bütçe hesaplarını, ay

lık mizanmr, senelik katî hesabım bilanço ve 
kâr ve zarar hesaplarını çıkarmak. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapı iğleri müdürlüğü 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yapı işleri 

müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. P. T. T. Servisleri icap ve ihtiyaçlarına 

göre idare binalarının inşa ve tamirleri için lü
zumlu keşifleri yapmak, proje, şartname ve mu
kavelenamelerini hazırlamak; 

II. Bilûmum inşa ve tamir işlerini düzenle
yip yürütmek ve kontrolünü yapmak, (3611 sa
yılı kanunun beşinci maddesinin dördüncü fıkrası 
hükmü mahfuzdur). 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Emlâk ve levasın müdürlüğü 
YİRMİNCİ MADDE — Emlâk ve levazım 

müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlüğe ait gayrimenkullerin 

alım, satım, istimlâk, kiralama ve tescil muame-
leleriyle bunların bakımlarına ait işleri görmek; 

II. İlgili dairelere usulüne göre lüzumu ta
hakkuk ettirilecek her türlü eşya ve maddeleri, 
kıymetli ve kıymetsiz matbu, evrakı, hususi ve 
fennî şartnamelerine veya verilecek örneklerine 
göre temin etmek; 

III. Ayniyat hesabını tutmak ve hesabı ka
tisini hazırlamak; 

IV. Merkez binasınm emniyet ve temizliği 
ile ilgili işleri görmek; 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Zat işleri müdürlüğü 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Zat işleri mü

dürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Memurlar intihap komisyonunun yazı iş

lerini görmek ve memurların tâyin, terfi, nakil, 
tahvil, takdir, tecziye, izin, tekaüt, dul ve ye
tim maaşı tahsisi gibi zâti muamelelerini yapmak; 

II. Merkez memurlarının maaş, harcırah ve 
her türlü istihkak işlerine ait tahakkuk muamele
lerini yapmak; 

III. Umum müdürlük memurları inzibat ko
misyonunun yazı işlerini görmek, tahkik evrakın
dan ve memur işlerinden doğan idarî dâvalara 
ait evrak ve muameleleri hazırlamak; 

IV. Bütün memurların açık ve gizli sicille
rini tutmak ve kıdem tablolarını düzenlemek ve 
yaymak. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evrak ve yayın müdürlüğü 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Evrak ve yaym 

müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlük adına gelen evrakı kay

detmek ve alâkalı daire ve müdürlüklere vermek; 
II. P. T. T. Teşkilâtınca lüzum gösterilecek 

yayınları tedarik ve icabında tercüme ve neşret
mek; 

III. İstatistik işlerini yapmak ve P. T. T. Bel
leten ve dergilerini neşretmek; 

IV. Müze re kütüphane ve pul kolleksiyonu 
işlerini yapıp düzenlemek ve yürütmek. 

REİS — Beye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seferberlik müdürlüğü 
YflRMt ÜÇÜNCÜ MADDE — Seferberlik mü

dürlüğünün vazifesi; umum müdürlüğün sefer- " 
berlikte ilgili işlerini görmektir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P, T. T. Meslek okulu müdürlüğü 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. 

Meslek okulu müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Talebenin okula alınma işlerini yapmak; 
II. Ders programlarını tatbik ve okutumun 

düzgünce yapılmasını takip ve temin etmek; 
III. Talebenin yiyim, giyim ve yattm işleriyle 

okul idare işlerini düzenleyip yürütmek. 
REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. T. T. Fabrika müdürlüğü 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — P. T. T. Fab
rika müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 

I. P. T. T. ye ait alât, edevat ve malzemeyi 
imal ve tamir etmek; 

Tl. imalât ve tamiratın maliyet hesaplarını 
tutmak; 

ITI. Fabrikaya ait işleri düzenlemek ve 
yürütmek; 

IV. Teknik , inkişafları takip etmek ve 
fabrika verimini arttırmak. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kaluıl 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matbaa müdürlüğü 
YİRMİ ALTINCI MADDE — P. T. T. Mat

baa müdürlüğünün vazifeleri şunlardır : 
I. P. T. T. ye ve imkân husulünde bedeli 

mukabilinde diğer resmî teşekküllerle hayır 
müesseselerine ait evrak ve pullan basmak; 

II. Bastırılan evrak ve pulların maliyet 
hesaplarını tutmak; 

III. Matbaaya ait teknik ve idarî işleri 
düzenlemek ve yürütmek. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Umumî idare encümeni 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Umumî İdare 
encümeni : 

I. îstişarî mahiyette olarak; 
a) Kanun, nizamname, talimatname ve 

P. T. T. ücret tarifeleri projelerini; 
d) Bütçe, munzam ve fevkalâde tahsisat, 

münakale ve kadro teklifleriyle hesabı katı, 
bilanço, kâr ve zarar hesaplarını ve aylık mi
zanları ; 

c) Merkez teşkilâtı daire reislikleri, mü
dürlükleri ve hukuk müşavirliği tarafından 
verilecek yıllık çalışma raporlarını; 

d) Okul ve kurs programlarını; 
e) İtfaya tabi işletme vasıtalariyle menkul 

ve gayrimenkul kıymetlerin itfa müddetlerini; 
1) Bastırılacak pulların miktar ve vasıf 

ve şekillerine ait teklifleri; 
tetkik ve mütalâasını beyan eder. 

II. Asli vazife olarak; 
a) Avans verilmesini gerektirsin gerektir

mesin, on bin liradan fazla menkul ve gayri-
menkullerin alım ve satımı, (on bin lira ve da
ha aşağı menkul ve gayrimenkullenin alım ve 
satımı Umum müdür tarafından yapılır); 

b) Kanunlarla Umum müdürlüğe verilen 
salâhiyete müsteniden istikraz akdi veya câri 
hesap açılması; 

a) Kaza mercilerine intikal etmiş veya et
memiş ihtilâfların sulh yoluyla halli; 

d) Dâvaların takibinden vazgeçilmesi; 
e) Mukavelelerin tadil veya ieshi; 

tekliflerini inceler ve karara bağlar. 
REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

buyuranlar.., Etuıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Encümen kararlarının tekemmülü 

YÎRMt SEKİZİNCİ MADDE — Umumî ida
re eneümeninin yakarıdaki maddede" yazılı ka
rarlarından: 

I. Istişari mahiyette bulunanlar arasında 
olup; 

a) (a) fıkrasında yazılı bulunan talimat
name ve f. T. T. ücret tarifeleri projeleriyle 
(ej ve (f) fıkralarında yazılı olanlar Münaka
lât vekilinin; 

b) (d) fıkrasında yazılı olanlar umum mü
dürün, , . , ,;_ ^^_ 

II. Asli vazifeleri arasında sayılan işler
den: 

a) (a) fıkrasında yazılı olanlardan; 
25 ODU liraya kadar bir paraya taallûk eden

leri umum müdürün; 
25 001 lira ve daha yukarı bir paraya ta

allûk -edenleriyle (b) fıkrasında yazılı olanlar 
Münakalât vekilinin tasvibiyle muteber olar. 

b) (e), (d) ve (e) fıkralarında yazılı olan
lardan; 

1. Bir mukavele mevcut olsun, olmasın 
umum müdürlükle Devlet daireleri ve müessese 
ve teşekküller ve hakikî veya hükmi şahıslar ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme 
veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâfların 
sulh yoliyle hallinde; 

2. Anlaşma ve mukavelelerin tadil veya fes
hinde ; 

3. Maddî ve hukuki sebeplerle takibedilme-
sinde veya yüksek dereceli merci ve mahkeme
lerce tetkik olunmasını istemekte fayda umul-
mıyan dâva ve iera takiplerinden vazgeçilmesin
de veya bunların sulh yoliyle hallinde; 

Tanınacak veya terkin edilecek hak veya işin 
tazammun ettiği menfaatlerin, 

1 0Ö0 liraya kadar olanları umum müdürün, 
1 001 liradan 10 000 liraya kadar olanları 

Münakalât vekilinin, 
10 001 liradan fazla olanları Devlet Şûrası

nın muvafık kararı ve icra Vekilleri Heyetinin 
tasdikiyle mutel>er olur. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenlcr.., Kabul edilmiştir. 

Memurlar intihap komisyonu 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Memur

lar intihap komisyonu; on birinci dereceden al
tıncı dereceye kadar (altıncı derece dahil) me
murların tâyin, terfi, nakil ve becayişleri hu
suslarında istişarî mahiyette karar verir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uınum müdürlük inzibat komisyonu 
OTUZUNCU MADDE — Umum müdürlük 

inzibat komsiyonu; kırk beşinci maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı memurİarm inzibati cezayı 
gerektiren suçları ve o maddenin üçüncü fıkra
sında yazılı inzibat komisyonlarının kararları
na karsı yapılan itirazları inceler ve karara bağ
lar. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 3 
İşletme teşkilâtı 

Bölge teşkilâtının vazifeleri 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bölge başmü

dürleri; bölgelerindeki teşkilâtın ve P. T. T, 
merkezlerinin en büyük âmiri olup bunların iyi 
ve ahenkli çalışmalarını temin ile mükelleftir. 

Bölge başmüdürlükleri teşkilâtı ve P. T. T. 
merkezleri kendilerine verilmiş olan işleri, baş
müdürlerin emirlerine göre iyi bir surette yapar
lar. 

Bölge inzibat komisyonları; 45 nci madde
nin üçüncü fıkrasında, yazılı memurİarm inzi
bati cezayı gerektiren suçlarını inceler ve kara
ra bağlar. 

- 2 1 -
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Telefon başmüdürlük ve müdürlükleri 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Telefon başmü
dürlük ve müdürlükleri; kendilerine verilen t&. 
lcfon işletmelerinin düzenli ve iyi görülmesini te
min ile mükelleftir. 

Bu başmüdürlük ve müdürlüklerdeki inzibat 
komisyonları 45 nci maddenin üçüncü fıkrasına 
göre salâhiyetlerine giren memurların inzrbati 
eezaları gerektiren suçlarım inceler ve karara 
bağlar. 

M. N. ÖÜNDÜZALP (Edime) — Efendim, 
burada «başmüdürlük ve müdürlükleri...» denil
mektedir. Bunlara «başmüdür ve müdürleri» de
nilmesi lâzımdır. (Anlaşılmadı sesleri). 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, İstanbul'da bir telefon 
başmüdürlüğü vardır. Ankara ve îzmirde de 
birer telefon müdürlüğü vardır. Evvelce Anka
ra ve izmir'in de başmüdürlük olması düşünü
lüyordu. Sonra İkisi müdürlük ve İstanbul'da
ki de başmüdürlük kalınca buraya da müdürlük 
ve başmüdürlük olarak geçmesi ieabetmiştir. 

M. N. GÜHDÜZALP (Edirne) — «Başmü
dürlük ve müdürlükleri...» deniyor, bu «başmü-" 
dür ve müdürleri...» olması lâzımgelir. (Doğru, 
doğru sesleri). 
. REİS — Arkadaşımızın ihtarı üzerine mad

deyi tashih ettik. Reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölüm: 4 
~ Vazifelere ait müşterek hükümler 

Müşterek hükümler 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — P. T. T. teşki

lâtı; aşağıdaki hükümlere riayet etmekle de 
mükelleftir. 

I. Bütün teşkilât: 
a) Vazife ve hizmetlerini kanun, nizam

name ve talimatnamelere, Türkiye île diğer 
uluslararasmdaki anlaşmalara ve tarifelere uy
gun olarak yapmak ve bu suretle yapılmasını 
temin edecek tedbirleri almak; 

b) P. T. T. işlerindeki ilerleme ve gelişme
leri ve yurdun ihtiyaçlarını tetkik ve takip 
ederek alınması uygun olacak yeni tedbirler 
hakkında gerekenlere-tekliflerde bulunmak; 

c) Umum müdür tarafından verilecek ida
reye ait başka işleri de görmek. 

II. Merkez daireleri; 
a) Gerekli kanun, nizamname, talimatna

me ve tarife projelerini hazırlamak; 
b) Her takvim yılı sonunda kendi kısımla

rına ait çalışmalarını, neticelerini ve gelişmesi 
için gerekli tedbirleri gösterir birer rapor ha
zırlayıp Umum müdürlüğe vermek. 

REİS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil salâhiyeti 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. iş

lerinden dolayı: 
I. Umum müdür, bütün teşkilâta; 

II. Bölge başmüdürleri, kendi bölgelerine; 
İTİ. Telefon başmüdür ve müdürleri, kendi 

işletmelerine; 
IV. Vilâyet merkez P. T. T. müdürleri, o vi

lâyet hududu dahilindeki P. T. T. merkezle
rine; 

V. TCaüa merkez P. T. T. müdür veya şefleri, 
o kaza hududu dahilindeki P. T. T. merkezle
rine ; 
ait işlerde kanun ve usul dairesinde umum 
müdürlük hükmi şahsiyetini temsil ederler. 

REİS — Mütalâa var mı?. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Fasıl: III 
Muhasebeye ait hükümler 

P. T. T. Tahsisat ve sarfiyatı 
OTUZ BESİNCİ MADDE — Umum mü

dürlük bütçe ile verilen tahsisattan fazla taah
hütlerde bulunamaz ve masraf yapamaz. Aneak, 
sefere hazırlık, seferberlik ilânı gibi askerî ve 
fiyatların artması gibi iktisadı ve sair fevka
lâde vaziyetlerde tahsisatın kifayet etmemesi 
ve derhal munzam tahsisat almanın kabil olma
ması halinde Büyük Millet Meclisinin İlk içti-
mamda tasdika arzolunumak şartiyle ,ve işlet
meyi müteessir etmemek lüzumuna münhasır 
bulunmak üzere îera Vekilleri Heyetinin tasvi-
biyle* istisnai olarak fazla masraf yapabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. T. T. Malları 
OTUZ ALTINCI MADDE — P. T. T. umum 

müdürlüğüne ait menkul mallarla deniz vasıta
ları ve istifadesine terkedilmiş hazineye ait 
gayrimenkul mallar Devlet malı hükmünde olup 
sermayesine ithal edilir. Hazineye ait bina, arazi 
ve arsalardan P. T. T. umum müdürlüğünce 
lüzum gösterilecek olanlar bu umum müdürlü
ğe karşılık aranmaksızın tahsis edilir. 

REİS —Mütalâa var mı i Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesap usulleri ve hesabı katî 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — P. T. T. umum 

müdürlüğünün her malî yıl sonunda Mnhasebei 
umumiye kanununun 102 nci ve 103 ncü mad
deleri gereğince hazırlıyacağı hesabı katiye 
umum müdürlüğün o malî yda ait bilanço ve 
kâr ve zarar hesabı da eklenir. Bilanço ve kâr 
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ve zarar hesaplarının istinat edeceği hesap 
usulleri ve sermaye hesabının ilk tesisinde bu 
hesaba alınacak kıymetler Münakalât ve Maliye 
vekilliklerince müştereken tesbit olunur. 

BEÎS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenîer... 

Kabul edilmiştir. 

Yenileme sermayesi 
OTUZ SEKİZÎNCÎ MADDE — işletme va-

sıtalariyle her nevi menkul ve gayrimenkul kıy
metlerden yıpranmıya müsait kısımların yeni
lenmesi için bîr yenileme sermayesi tesis olunur. 
Bu sermayeye her sene ayrılacak paralar bu 
vasıta ve kıymetlerin istimal müddetlerine ve 
yıpranma derecelerine göre hesap ve işletme 
masrafı gibi kâr ve zarar hesabma geçirilir. Bu 
sermayeye faiz yürütülmez. Yenileme sermayesi 
için ayrılması icabeden paralar, işletme hasılatı 
kâfi gelmese dahi her sene kâr ve zarar hesa
bında gösterilir. Yenilenecek kısımlar için sar-
fedilecek paralar bu sermâyeden ödenir. 

BEtS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar... • Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

İhtiyat sermaye 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Her sene 

hâsıl olacak kârın % 10 u esas sermayenin ya
rısına varıncaya kadar ihtiyat sermaye olarak 
ayrılır. Mütebakisi işletmenin inkişaf ve tekâ
mülüne yarıyacâk inşa ve tesis işlerine tahsis 
ve sarfolunur. Bunlardan artanı Hazineye ve
rilir. 

ihtiyat sermayesi kâr ve zarar hesabının 
melhuz açıklariyle fevkalâde hal ve vaziyetler 
neticesinde yapılmasına lüzum görülecek hiz
metlerin ifasına tahsis olunur. 

E. OKAN (izmir) — Kanun maddelerinin 
matlaplan şimdiye kadar okunmamıştır, Halbuki 
matlaplarm da kanun lâyihasının metnine dahil 
bulunup reye iktiran etmesi lâzımdır. Kezalik fa
sıl başlıkları da okunmuyor. Bunların da okun
mam icap eder kanaatmdayım. 

BEtS — Fasıl başlarının okunması nıüteamel 
değildir. Esasen kanun metninden de nıadıtt de
ğildir, Onun için okumuyoruz. Mamafih karar 
Yüksek Heyetindir. 

MUVAKKAT Kiı. M. M. F. KUEDOĞLU (Ma
nisa) — Bazı kanunlarda matlabm kanundan 
cüz telâkki edildiği, bazı kanunlarda da müel
liflerin kendilerinin ilâve ettikleri malûmu âli
leridir. Alyana denilen ve bizim Kanunu medeni 
tarzında yazılan bu lâyihada da matlaplar bir 
bakıma kanundan cüzdür. Şimdiye kadar bu fasıl 
ve bölümlerin okunmaması ve sadece maddelerin 
okunması Meclisçe usul telâkki edildiğinden biz 
de bu şekilde telâkki ettik. 

K. KAMU (Bize) — Üçüncü maddede «Her 
sene hâsjtl olan kârın % 10 u, deniliyor.» (Kâr) 

nedir? Nasıl talıaddüs ediyor? Bunu tarif eden 
peyler yoktur, 

" MUVAKKAT En. NAMINA F. KURDOĞIU 
(Manisa) — Muhterem arkadaşımın dikkat et
miş olacakları veçhile bu fasıl hükümleri yeniden 
encümende tesbit edilerek kanuna ilâve edilmiş
tir, Yalnız bunların gerek bilanço ve itinat ede
ceği hesap usul ve tarzlarının ve gerekse bu he
sap ve defterlerle alâkadar teknik vaziyetin tes-
Mti için Münakalât ve Maliye vekâletleri arasın
da yapılacak bir talimatnameye bırakılmıştır. 
Kâr, bu suretle tanzim edilecek esaslar dairesin
de yapılacak olan bilançonun aktif soli demektir. 
Bunu başka türlü izaha imkân göremiyorum. 
Arkadaşımın kâfi göreceğini ümit ederim. 

E. Ergin (Mardin) —Efendim; encümen hu-
yurdularki, kanun matlaplan metinde dahildir, 
Kanunu medenide dahi matlaplar vardır. Onlar 
metinde dahildir buyurdular. 

Bu meselenin halledilerek karara rapte
dilin esi lâzımgclir. Medeni kanunu kül ha
linde kabul etmiş olan Yüksek Meclis yine o ka
nunun umumî hükümleri arasında matlaplarm 
aynı kanun malı iye t inde olduğunu ve kanuni keli
melerden mürekkep olduğunu . kabul etmiştir. 
Bütün hukukçu İare a bu, kabul edilmiş bir mese
ledir. Şimdi hu kanun lâyihasındaki matlaplan 
kanun hükmünden sayacak mıyız, saymıyacak 
mıyız? Sayacaksak okunması icabeder. Onları da 
ınetin olarak kabul etmek lâzımdır. Eğer saymı-
yacaksak resmî gazete ile kanun metni arasında. 
kanun olmıyan kelime ve marjinalleri de zikret
mek mecburiyetine düşeriz ki, hiç doğru olmaz, 
Ancak kanuni bir kiymet ifade eden kelimeler ka
nunda mevki bulur. Binaenaleyh bunlar ya çı
karılmalı, yahud da kanun metni olarak kabul 
edilmelidir. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU (Ma
nisa) — Efendim, gerek kanun unvanları gerek 
bu kabil matlaplar hakkında bunların neşri ve 
mahiyeti bakımından hukuki telâkkisini Huzu
ru âlinizde arza bile lüzum görmüyorum. Sureti 
umumiyetle yani kanun maddeleri hakkındaki 
usul dahilinde müzakere ve kabule arzedilmiş 
olmadıkça kanun metni telâkki edilmiyen ve 
kanunun anlamında müessir olmıyan ve sadece 
eski tâbirle «sak» yani yazış bakımından ve . 
yazıldıktan sonra okunurken anlayış ve bil
hassa buluşu kolaylaştırmak bakımından bazı 
kanunlarda tercihan kullanılan bir usulün ica
bıdır. Mecliste bendenizin şimdiye kadar bu
lunmakla şerefyabokluğum Umumî Heyet top
lantılarında kanunlardaki unvanlarla kısım 
taksimatı daima okunmuş değildir. Fakat bunla
rın kanun halinde, Resmî gazetede neşri sıra
sında bu kısımlarının da tamamlandığını gör
mekteyiz. Eğer Edip Ergin arkadaşımızın tek
lif ettiği usulü takibetmek icabetseydi müzakere 
sırasında okunmayan bu kısımların çıkmaması 
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lâzımdı. Ancak her parlâmentonun kendine gö
re usul teamüller ide mevcuttur. Bendeniz 
okunmamış olmalarını bu teamül ieabı zannet
mekteyim. Encümenimiz Hükümetle mutabık 
olarak lâyihayı yeniden tertib kararını ve
rirken, . Medeni kanunumuzda da sürülmekte 
olan bu usulün tatbikini de karar altına almış 
ve bu tabii icabı olarak madde metninin meh-
maemken ifade eder tarzda matlablar da ilâ
ve etmiştir. Şimdiye kadar okunmamasına rağ
men sesimizi çık ar m ayışımızın sebebi ise tek
rar arz ediyorum, bu kabîl' kayitlerin Yüksek 
Mecliste okunmadığı halde Resmî • gazetede ay
nen intişar etmekte olduğu mülâhazası ve nihayet 
bu metnin aynen Yüksek heyete tevzi ve takdim 
edilmiş bulunduğu düşüncesidir. 

REİS — Bu fasıl unvanları, fasıl numaraları 
ve matlap seklinde kenarlardaki meşruhat, bunlar 
nihayet kanamı tetkik etmek istiyenlerc bir 
kolaylık olmak için fihrist makamında, çerçe
ve makamında yapılmıştır. Divan böyle telâki 
ettiği için ötedenheri bunları okutmuyor, doğ
rudan doğruya maddeleri okuyor ve reye ko
yuyoruz. Taamül budur. ( Doğru doğru ses
leri). 

Yüksek Heyetiniz bunların okunmasına lüzum 
görüyor muî Evvelâ bunu reyinize arzedeceğim, 
lüzum görenler lütfen işaret buyursunlar... ti Ör-. 
miyenler... Lüzum görülmemiştir. 

MUVAKKAT. En. M. M. F. KÜRDOĞLU 
(Manisa) — Bahis buyurduğunuz hakikaten taa-
müle uygundur. Fakat bu matlaplann Resmî 
gazetede bu tarzda intişar edeceği de tabiidir. 

REİS — Fakat kanun metninden madut de
ğildir, 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstikraz akdi 
KIRKINCI MADDE — P. T. T. umum mü

dürlüğü, Bütçe kanunlarında gösterilecek mik
tarlar dahilinde Münakalât vekilinin tasvibini 
alarak istikrazlar aktiedebilir. Bu kabîl istik
razlara Maliye vekilliği kefalete mezundur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : IV 
Memurlar ve kadrolar 

Bölüm 1. 
Memurlar 

Memurlara ait umumî hükümler 
KIRK BİRİNCİ MADDE — P. T. T. teşki

lâtının memurları hakkında, bu kanunda aksi 
yazılı olmıyan hallerde, 1683 sayılı kanun ve 
ekleri ile Devlet memurlarının hak, salâhiyet 
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ve mesuliyetlerine taallûk eden umumî kanun
ların hükümleri tatbik olunur. 

Ancak hatı başbakıeı ve bakıcıları ile baş-
müvezzi ve müvezzilerin: 

I. 3656 sayılı kanuna tabi olmıyarak kad
roları her sene bütçesi ile tesbit edilir. 

J.I. Lüzum ve zaruret görülen hallerde bu 
vazifelere tahsil ve müsabaka kaydına bakıl
maksızın tâyin yapılabilir. 

III. Bu memurlardan 55 yaşını dolduran
lar tekaüt edilirler. Şu kadar ki bedenî kabi
liyetleri, hizmetlerinin devamına imkân ver
mekle olduğu sabit olup "Umum müdürlükçe de 
çalıştırılmalarında fayda görülenler Umum 
müdürlüğün tensibiyle altmış yaşma kadar is
tihdam edilebilirler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memurların tâyin, nakil, terfi ve becayişleri 

KIRK İKİNCİ MADDE — P. T. T. umum 
müdürlüğü teşkilâtı memurlarından: 

I. Umum müdür, Münakalât vekilinin in
hası üzerine müşterek kararname İle; 

II. Merkez teşkilâtında Umum müdür mu
avini, daire reisleri, hukuk müşaviri, müdür
ler ve İşletme teşkilâtında bölge başmüdürleri, 
telefon başmüdür ve müdürleri Umum müdü
rün teklifi ve Münakalât vekilinin inhası üze
rine müşterek kararname ile; 

III. Aylıkları 8 net dereceye kadar (8 nei 
derece hariç) olan diğer'memurlar Umum mü
dürün inlıasiyle Münakalât vekili tarafından; 

IV. 8 nei dereceden 12 nci dereceye kadar 
(12 nci derece dahil) olanlar Umum müdür ta
rafından; 

V. Daha aşağı derecede olanlardan; 
a) Merkez teşkilâtındakiler ilgili daire re

is veya müdürün inhasiyle Umum müdür tara
fından; 

b) işletme teşkilâtındakiler Umum müdür 
tarafından veya kendi teşkilâtı içinde olmak 
kaydiyle bölge başmüdürleri veya telefon baş
müdür ve müdürleri tarafından; 
tâyin, nakil, terfi ve becayiş edilirler. 

Hesap işleri müdürü Maliye vekâletince tâ
yin olunur. 

Fen, telgraf ve telefon daireleri reisleri, em
lâk ve levazım müdürü ve teftiş heyetindeki 
başmüfettişlerden üçü Umum müdürlüğün fen 
kısımlarından yetişmiş ve bu servislerin gerek
tirdiği fen bilgisi olanları arasından t|âyin 
edilir. 

Bölge başmüdürleri ve telefon başmüdür ve 
müdürleri tercihan Umum müdürlüğün fen iş
lerinde yetişmiş olanlardan seçilir. 

Y. D. KARSLIOGLU (Yozgad) — Encümen 
mazbatasında «42 nei madde» son fıkrasında 
bölge başmüdürleriyle telefon başmüdür ve 
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müdürlerinin tercihan fennî kısımda yetişmiş 
memurlar arasından seçileceği hakkındaki hü
küm encümende uzun münakaşalarr mucip ol
muş ve bu son fıkrada kullanılan «fen» tâbiri, 
posta, telefon, telgraf şubelerinin her birine 
ait tekniği de şâmil olmak üzere kullanılmıştır. 
Bİnnetice buradaki «fen» tâbiri, konuşma dilin
deki umumiyetle mühendislikle alâkalı olan 
mânaya olmayıp «Teknik» mukabilindedir den
miştir. Fakat bu maddenin son fıkrasında yal
nız (fen işlerinde yetişmiş olanlardan seçilir) 
•diyor. 

ötedenberi fen işleri denilince; idaredeki 
fen müfettişleri, fen mühendisleri anlaşılır. Bu 
maddeye bir kaç kelime ilâve edilirse encümen 
mazbatasına uygun olarak bilâhare tereddüdü 
mucip olmaz. Çünkü her zaman Encümen maz
bataları kanunlar mütalâa edilirken mütalâa 
edilmez. Posta, telgraf ve telefon şubelerinin 
her birine ait fen işlerinde diye tasrih edilirse 
tereddüde mahal kalmaz. Bendeniz bunun ilâ
vesini teklif ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, arkadaşımın buradaki 
okuduğu fıkradan da anlaşılacağı üzere bu fık
ra üzerinde Encümende hayli konuşma oldu. 
Biz de bu fen tâbirinin takarrür etmiş bir mâ-
nast olmayıp konuşma dilinde bunun mühen
disliğe tekabül ettiği zannında olanlar da oldu. 
Son fıkrada böyle baş müdürlüklerce tâyin edi
lecek kimseler mevzuubahis olduğu sırada eğer 
bu mâna anlaşılacak) olursa o halde sadece biraz 
evvel muhterem arkadaşımızın dediği gibi, ter-
cihan mühendisleri tâyin etmemiz gibi bir mâna 
çıkar ki postanın, telefonun kendine mahsus 
bir tekniği yokmuş gibi garip bir vazıyet hadis 
olur. Ne Hükümetin, ne de Encümendeki hiç bir 
arkadaşın noktai nazarı bu değildir. Bittabi 
her mesleğin kendine mahsus bir tekniği var
dır. O- teknikte yetişmiş olan arkadaşların açı
lacak olan ileri kedemelere tâyin edilmeleri 
aşikârdır! Bu mülâhazayı temin için bu fen ke
limesini konuşma dilindeki umumî mânasından 
hariç olarak teknik karşılığı olarak kabul etti
ğimizi mazbataya dercctmiş bulunuyoruz. Bu
raya ayrıca ilâvesinde büyük bîr fayda görmü
yorum. Maamafih takdir yüksek'Heyetinizindir. 

Y. KARSLIOĞLU (Yozgad) — Tanı buraya 
konursa bir zararı mı var? 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU 
(Manisa) — Bu fen kelimesi bundan evvelki bîr 
çok fıkralarda da geçiyor. Mazbatamızda da dik
kat buyurulursa «bu fıkradaki fen kelimesi» 
dedik. Şayet «Burada» kelimesini ilâve edersek 
diğer ilâve etmediğimiz kısımlarda bir çok te
reddütlere meydan verebilir. Bu itibarla ilâve 
edilmesi mahzurludur. Açık olarak noktai naza
rımız, 16 yerde Başmüdürlük teşekkül ediyor. 
Bu tâbirin konuşma dilinde ifade.ettiği mâna
da buralara adam tâyin edecek olursak 16 tane 

mühendis tâyin edeceğiz gibi anlayanlar da oluyor. 
Biz on altı tane mühendis tâyin edileceği mâ
nasını bu fıkrada münderiç telâkki etmiyoruz. 
Posta mektebinden çıkmış ve uzun müddet pos
ta işlerinde çalışmış olanlar kendi meslekinin 
tekniğine kâfi derecede vâkıftır. Telefon iş
lerinde çalışanlar da telefon işlerinin tekniği
ne vâkıftır: Telgraf işlerinde de keza. Bu 
bakımdan fıkraya vermiş olduğumuz mânayı 
tasriha imkân vermek istemiş bulunuyoruz. 

Y. KARSLIOĞLU (Yozgad) — Ya oradaki 
fıkradan kaldırılmalı, yahut hepsine ilâve edil
meli. 

REÎS — Takrir verseydiniz reye koyardım. 
MUVAKKAT En. REİSİ A. N. DEMÎRAĞ 

(Sivas) — Efendim; Posta telgraf idaresi, bü
tün mütemeddin memleketlerde olduğu gibi, bu
günkü vaziyette tam mânasiyle fennî bir vazi
yete girmiştir. Bilhassa encümenin bu noktayı 
koymuş olması, kabil olduğu kadar bütün fen 
adamlarından, ihtisas adamlarından eleman 
seçilniesini teşvik içindir. Binaenaleyh, bu
yurdukları gibi metne böyle bir kelime 
ilâve etmek yerinde olmaz. Çünkü lüzu -
mu olmıyan her kelimeyi kanunlara sokmak 
faydasız bir şey olur. Bundan kasıt; kabil ol
duğu kadar teşkilâtı teknik elemanlarla teçhiz 
etmek lüzumudur. Esbabı mucibede de eğer 
kâmil teknik eleman mevcut değilse, tekemmül 
edineiye kadar yavaş yavaş mevcut elemanlarla 
idare edilmesi esasını idareye bahşetmek için
dir. Bence ilâve edecek bîr şey yoktur. Metin 
kâfidir. 

Encümende do uzun uzadrya münakaşa et
tik ve bu neticeye vardık. 

BEİS — Arkadaşımızın - tadil takriri var. 
okutuyorum. 

* Yüksek Reisliğe 
42 nci maddenin son fıkrasındaki fen işle

rinin basına « P. T. T. şubelerine ait » kelime
lerinin ilâvesini teklif ediyorum. Yozgad 

Y. T). Karslmğlu 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Muhabere bilgisi olan memurlar 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — P. T. T. leşki-
lâtmm 14 ve 15 nci derecelerdeki memurların
dan bir cihet muhaberesini temin edecek dere-
cede muhabere bilgisini imtihanla ispat edecek-
lcro bir üst derece maaşı verilir. 

Bu dereceler P. T. T. umum müdürlüğü teş
kilâtı haricindeki Devlet memurlukları için 
müktesep hak teşkil etmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Memurların başka yerlerde çalıştırılma™ 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. Teş-
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kilâtmm maaşlı ve ücretli memurları münhal va
zife bulunup bulunmamasiylc mukayyet olmak
sızın P. T. T. Hizmetlerinde lüzum görülen yer
lerde çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırma sa
lâhiyeti, kararname ile ve vekillikçe tâyin edilen 
memurlar hakkında vekil taarfmdan ve diğer 
memurlar hakkında da umum müdür tarafından 
kullanılır. 

EEÎS — Maddeyi kaimi edenler... Etmiyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

İnzibat komisyonlarının salâhiyetleri 
KIRK BEŞtNCÎ MADDE — İnzibatî eeza 

muameleleri: 
I. Kararname ile tâyin edilenler ile Umum 

müdürlük inzibat komisyonu azaları hakkında ve
kâlet inzibat komisyonu; 

İT. Tayinleri vekâletin salâhiyeti dahilinde 
bulunanlarla işletme teşkilâtı inzibat komisyon-
hıi't azaları ve merkez teşkilâtına dahil bilûmum 
memurlar haklarında Umum müdürlük inzibat ko
misyonu; 

İ l i , Yukarıda bir ve iki işaretli fıkralarda 
yazılı bulunanlar haricinde kahin işletme teşki
lâtı memurları hakkında mensup oklukları teşki
lâta göre bölge başmüdürlükleri veya telefon baş
müdürlük ve müdürlükleri inzibat komisyonları; 

Kararı ile yapılır. 
BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Itescn verilen cezalar 

KIRK ALTINCI MADDE — İnzibat cezala-
lanndan ihtar, tevbiiı ve maaş veya ücret kesimi 
cezaları, inzibat koınisyoıılarr kararİyle verileceği 
gibi; 

I. Kararname ile tâyin edilenler hakkında 
vekil; 

I I . Merkez teşkilâtında çalıştırılan diğer me
murların hepsi ve işletme teşkilâtında çalıştırı
lanlardan 8 ııc-I dereceye kadar (8 ııci derece da
hil) olanlar hakkında Umum müdür; 

I I I . işletme teşkilâtında 8 nci dereceden aşağı 
olanlar hakkında bölge başmüdür ve telefon baş
müdür ve müdürleri veya Umum müdür; 
taralından da resen verilebilir. 

IV. Resen verilen maaş veya ücret kesimi ce
zasına da cezayı veren âmire.karşı on beş gün 
içinde müracaatla itiraz edilebilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenlet'... Kabul 
edilmiştir. 

Tazmin 
KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Memurların 

inzibat cezasını istilzam eden fiillerinden idareye 
zarar veya tazmin terettüp eden hallerde bu za
rar veya tazmin olunacak miktar yirmi beş lirayı 
geçmediği takdirde memurun aylığından kesilmek 
suretiyle hükümsüz olarak tahsil olunur. 

REtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

izinler 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Memurların 

izin işleri, umum Devlet memurlarına ait kanun 
hükümleriyle muayyen esaslar dairesinde ve 
aşağıda gösterilen şekilde düzenlenir: 

I. Umum memurlar hakkında senelik, izin ile 
zaruri sebeplere veya meşru mazeretlere müste
nit izinlerin verilmesi; 

a.) Umum müdür ve muavini için Münakalât 
vekiline; 

h) Merkez daire reis ve müdürleriyle hukuk 
müşavir ve bölge başmüdür ler iyi e telefon başmü
dür ve müdürleri ve merkez işletme teşkilâtında 
6 ncı dereceye kadar (6 ner derece dahil) memur
lar için Umum müdüre; 

- c) Merkez teşkilâtında 6 ncı dereceden aşa
ğı derecedeki memurlar için mensup bulunduk
ları reis. hukuk müşaviri ve müdürlere; 

d) işletme teşkilâtında 6 ncı dereceden aşağı 
derecelerdeki memurlar için bağlı bulundukları 
bölge başmüdür!eriyle telefon başmüdür ve-mü
dürlerine ; * ' 
aittir. 

II. Umum müdürlükçe lüzum görülen hal
lerde geçe]i fıkralardaki izinler geri alınabilir 
veya geri bırakılabilir. 

REİS — -— Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyonım. Kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler . , . Kabul edilmiştir. 

Hükmen istifa 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Maaşlı 

ve ücreti! memurlardan: 
I. Makbul bir mazereti olmaksızın fasılasız 

bir hafta müddetle vazifesine devam etmiyenler; 
II, Makbul bir mazereti olmaksızın veya ma 

ücretini bildirmeksizin iznini 15 gün geçirenler; 
istifa etmiş sayılırlar. 

REtS Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tekaütlük müddetinin hesabı 
ELLİNCİ MADDE — Tekaüt edilecek P. 

T. T. niemurl arının nöbeti i vazifelerle seyyar ve 
nakliye memurluklarında bilfiil geçmiş ve geçe
cek hizmetlerinin her senesi tekaütlük fiili hizme
tinin hesabında (14) ay olarak hesaba katılır. 

Altı aydan fazla kesirler bir sene sayılır, 
altı aydan eksik kesirler hesaba katılmaz. 

flatbaşbakıcı ve bakıcılariyle başmüvezzi ve 
ıoüvezziler bu madde hükmünden istifade ede
mezler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler , . . Kabul edilmiştir. 
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Merkez ve memurların çalışma saatleri I 

ELLt BİEtNOÎ MADDE — P. T. T. mer
kezlerinin günün hangi saatlerinde işletmeye açık 
bulunacakları ve P. T. T. memur ve müstahdem
lerinin çalışma saatleri servislerinin icaplarına 
göre Umum müdürlükçe tâyin ve tesbit olunur. 

Fevkalâde haller haricinde memur ve müstah
demlerin çalışma müddetinin aylık vasatisi gün
de sekiz saati geçemez. Bunlara haftada bir 
gün tatil verilir. Ancak işletme şartlarına göre 
ve idarî lüzum ve zaruretlere binaen hafta ta
tili alâmıyanlaria muayyen çalışma müddeti hari
cinde aktif serviste çalıştırılacaklara umumî ida
re encümeninin tesbit edeceği miktarda munzam 
mesai ücreti verilir. 

BEİS Mütalâa var mil Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar , . . Ktmi-
yenler . v . Kabul edilmiştir, 

Şark hizmetleri ve akrabalık 
ELLt İKİNCİ MADDE — 788 sayılı Me-

murlar kanununun 38 nci madesi P. T. T. teşkilâ
tı memurları ve aynı kanunun 46 ncı maddesi
nin 3 ncü fıkrası P. T. T. merkezlerinde çalışan
lar hakkında tatbik olunmaz. 

. KEÎS — — Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mamurların oturma hakları 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mevcut ve ye

niden inşa edilecek icarsız P. T. T. merkez ve hat 
muayene binalariyle telefon santralları binala
rında bu servislerle alâkalı müdür, mühendis ve
ya fett müfettişi, servis âmiri, şef, başmakinist ve
ya nuflcinUt, hat haşbakıcısı veya bakıcı, telsiz is
tasyonlarında bu istasyonları işletmesiyle mükel
lef olan maaşlı ve ücretli memurlarla müstahdem
ler aileleriyle birlikte veya yalnız olarak parasız 
ikmet edebilirler. 

icarlr binalarda ancak nöbet usulü cari olmı-
yan yerlerde gece servisinin temini ile ilâveten 
mükellef tutulanlar aileleriyle birlikte veya yal
nız olarak parasız oturabilirler. 

Mesken ittihaz olunan kısmın tenvir, teshin ve 
su masrafları bu kısımlarda oturanlara aittir. 
Bunların miktarları, alâkalı alım ve satım komis
yonlarıncamaktuan tâyin olunur. Telsiz istasyon
ları ile hat muayene merkezleri gibi yerlerde otur-
malarr mecburi olanlardan bu masraf alınmaz. 

REİS Mütalâa var mü Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kurslar ve okul 
ELLİ DÖRDÜNCÜ HADDE — Umum mü

dürlük, P. T. T. memurları için meslekî kurslar 
ve memur yetiştirmek İçin lise derecesinde bir 
meslek okulu açabilir, 

BEİS — — Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi-
yenler , . . Kabul edilmiştir. 

Bölüm 2. 
Kadrolar 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — P. T. T. teşki
lâtının maaşlı memuriyet kadroları ilişik (1) sa
yılı, ücretli memuriyet kadroları (2) sayılı, ücret
li memuriyetlere ait ihtisas mevkileri (3) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir, 

İlişik (4) sayılı cetvelde adcd ve dereceleri ya
zılı memuriyetler, 1943 malî yılı P. T. T. umum 
müdürlüğü bütçesinde açılan (L) işaretli eetvele 
konulmuştur. 

MALİYE V. F. AÛRALI (Elâzığ) —Arka
daşlar; bu cetvelde Hükümetçe gösterilen kad
rolar dışında, Teftiş heyeti reisi 90 liradan 100 
liraya çıkarılmaktadır. Başmüfettişlerden bir 
tanesi de 80 liradan 90 liraya çıkarılmıştır 
Malûmu âliniz; heyeti teftişiye diğer memuri
yetlerden, daha farklı olarak yekdiğeriyle insi-
camı daha ziyade muhafaza eden bir silsile teş
kil etmektedir. Muvazene! umumiyeye dahil 
olan teftiş dairelerinin reisleri 100, Başmüfet
tişler 90 lira almaktadırlar. Mülhak bütçelere 
dahil olan heyeti teftişiye reisleri 90 ve muavin
leri 80 lira alırlar. Bu muadeletin bozulması 
haklı olarak şikâyeti davet eder. Çünkü diğer
leri de bunu isteyeceklerdir. 

İkincisi; Muvazenei umumiyeye dahil olan 
müfettişler, biz daha şümullü vazife gördüğü
müz için bizi bir derece terfi ettirin diye haklı 
bir şikâyeti istilzam edebilir. Binaenaleyh bu
nun Hükümet tarafından teklif edildiği veçhile 
Heyeti teftişiye reisinin, diğerlerine muadil ola
rak 90, muavinlerinin de 80 de bırakılmasını 
riea ederim. Ümid" ederim ki yüksek encümen 
dahi maruzatımı hüsnü telâkki buyurur. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KUBDOĞLU 
(Mauİaa) — Efendim, Encümen ekseriyetinin 
noktai nazarını yüksek heyetinize olduğu gibi 
arz vazife ve mecburiyetindeyim. 

Kadroların tetkikinden anlaşdaeağı üzere 
daire reislerinin maaşları on bin olarak tesbit 
edilmiştir. Bunların vazifelerinin mahiyet ve 
şümulü itibariyle ayni mahiyette ayni mevkide 

. bulundukları ve teftiş sahalarına dahil memur 
sayısının, bir çok vekâletleri aştığı . . . . . me
selâ P. T. T. müdürlüğünün memurları 14 bini, 
şubelerinin sayısı 700 ü aşmaktadır. Nihayet 
mülhak olmakla beraber bütçesinin tutarı, kad
rosu itibariyle geniş bir mahiyet arzetmekte ol
ması itibariyle teftiş heyeti reisinin maaşı dahi 
lâakal daire reisleri kadar olmak üzere teklif 
edilmiş ve bu suretle yüksek takdirinize arze-
dilmiştir. 

Maliye vekili muhteremi iki noktai nazar 
ileri sürdüler: Birisi diğer idarelere emsal teş-
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kil edeceği, diğeri de mülhak bütçelerin vazi
yetidir. 

Vekâletlerde teftiş heyeti reislerinin maaşı 
10 binden aşağı değildir. Hepsi 10 bindir. Bıi 
umum müdürlüğün vaziyetini de biraz arzetmis 
bulunuyorum. Kendisine mevdu vazifeleri ve 
encümenin kısaca arzetmek mecburiyetinde ol
duğum kararına nazaran ancak isabetli kararı 
heyeti celijeleri verecektir. Başkaca soyliyece-
ğim yoktur. 

MALİYE V. F. AÖRALI (Elâffl£) — Mâru-
zatım, heyeti teftişiye reisine verilecek parayı 
istiksar etmek dolayısiyİe değildir. Demin de 
arzettiğim gibi orta yerdeki muadeleti bozar. 
Bugün bir Maliye müfettişinin ledelicap bura
daki heyeti teftisiyeyi dahi teftiş etmek salahi
yeti vardır. Bu salâhiyeti haiz olan heyetin re
isi 10 bin kuruş alırken Posta, telgraf heyeti 
teftişiye reisine 10 bin kuruş vermek insicamı 
bozar. Ve diğer mülhak bütçeli idarelerin dahi 
haklı olarak böyle bir talepte bulunmasını Ve
yahut muvazeneye dahil olan reislerin bir de
rece mafevk maaş istemelerini istilzam eder. 
Bu muadeleti bozmamak için müsaadelerini is
tirham edeceğim. (Doğru sesleri). 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Yoktur 
sesleri). 

Şu halde bir tadil teklifi yoktur. Encümen 
ısrar ediyor mu? 

MUVAKKAT En M. M. F. KURDOÛLU 
(Manisa.) —• Bendeniz encümen ekseriyetinin 
noktai nazarını arzetmek ıstırarında idim ve 
bunu da arzettim. Arkadaşlarla tekrar görüş
tüm, bir noktayı unutmuştum onu hatırlattılar. 
Son zamanlarda bir çok teşkilât kanunları ya
pıldı, Bu teşkilât kanunlarında her vazifenin 
hususiyetlerine göre bir çok ilâveler, zamlar 
yapıldı. Bu vazifenin de hususiyeti olduğuna 
kaniiz. Nihayet Maliye vekilinin bunları diğer 
dairelerin de talep edeceği mülâhazasına gelin
ce, encümen ekseriyeti burada bir hususiyet 
olduğuna kanidir. Filhakika Malîye müfettiş 
leri de icabında bu daireleri teftiş edebilir. Fa
kat vekâletler içinde vaziyet aynıdır. O vekâ
letler teftiş heyeti reislerine on bin vermek 
için bu mülâhaza maili teşkil etmemiştir. Ben
deniz bu meselede şahsan müstenkifim, ekseriye
tin noktainazarını aynen huzurunuzda nakle 
mecburum. Encümenin mütalâası bundan iba
rettir. 

CH. Ş. TURSAN (tçel) — Bu ihtilâf yalnız 
heyeti teftişiye reislerinde değildir. Daire reis
lerinde de Hükümetin teklifiyle Encümenin 
teklifi arasında fark vardır, istanbul telefon 
başmüdürlüğünde Hükümet 90 lira teklif etmiş
ken Encümen 100 lira teklif etmiştir, ihtilâf 
yalnız teftiş heyeti reisinde değildir. 

R. KORALTAN (İçel) — Muadelet zaten 
bozulmuştur, kalmamıştır. 

REİS —. Maddeyi, Hükümetin de Encümen
le birleşmesi için encümene terkediyoram. 

MALİYE V. F. AÖRALI (ElŞnğ) — Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğünün merbut 
olduğu Münakalât vekiliyle aramızda noktai 
nazar ittihadı vardn\ Faik Bey arkadaşımızdan 
tekrar istirham ediyorum, lütfetsinler bu mua
deleti ihlâle gitmesinler. Sayın 61. Şefik Tür-
san'ın dediğine gelince; burada arttırmağa iti
raz etmiyorum. Yalnız teftiş heyeti reisleri 
için müsaadelerini rica ederim. 

Heyeti teftişiye onlardan farkh bir zümre 
teşkil ediyor,' bütün insicamı bozar. Onun için 
müsaadelerini tekrar istirham ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOÖLU 
(Manisa) — Efendim, Muhterem Maliye vekili 
ihtimalki bir iltifat olarak mütemadiyen Faik 
Kurdoğlu 'mı ileriye nürmektedir. Faik kurdoğlıı 
buna muhatap değildir. Hattâ Faik Kurdoğlu 
İminin müzakeresinde müstenkif kalmıştır. En
cümenin büyük ekseriyetinin noktai nazarını 
Faik Kurdoğlu mazbata muharriri sıfatiyle ga
yet açık olarak Yüksek Meclisimizin huzuruna 
getirmek vazifesinde ve mecburiyetindedir. Biraz 
evvel tadat ettiğim sebepler buna saik olmuştur. 
Bittabi encümene almak veyahut başka bir şey 
yapmak, hatta feragat ihtimallerini ileriye sürmek 
için yanımda bana salâhiyet vermeğe mezun olan 
arkadaşımla görüştüm, hayır dedi. O halde bu 
cihet TTmıuiiî Heyetin takdirine kalmaktadır Mü
saadenizle İm sebepleri Yüksek huzurunuzda. 
tekrar edeyim: Heyeti teftişiye reisi on bin kuruş 
maaş verdiğiniz bir adamı dahi teftiş edecektir. 
Meclis Heyeti (Imumiyesinhı mühim bir kısmı bu 
kahî! vaziyetlerim ve salâhiyetlerin icaplarını ya
landan takdir buyururlar. Daha dun maaşı olan 
bir adamı teftiş heyeti reisliğine getirelim mi? 

İkincisi, emsal bakımından hakikaten uzun 
müddet kendi tarihimizde de vekâlet halinde idare 
edilmiş bulunan bu müessesenin mülhak bütçe 
île idare edilen diğer müesseselerle kabili muka
yese olamıyacak bir vaziyeti vardır. Arzettiğim 
gibi bazı vekâletlerin memur sayısı bir kaç bini 

. bulmadığı halde bu Umum müdürlüğün memur 
sayısı 14 000 i aşar. Halen filen vazife gören 759 
şubesi vardır.- Teftiş mevzuuna dahil olan işler 
ftibabı mueibedc ve madde metninde de gösteril
diği üzere yüksek teknik kabiliyeti ve olgunluğu, 
takdir ve karar vermek kabiliyetini icabettiren 
hususi işlerdir. Buna nazaran encümen ekseriyeti 
teftiş heyeti reisinin dahi lâakal daire reisleri de
recesinde olmasında lüzum ve zaruret görmüştür. 

MALİYE v: F. AÖRALI (Ettsığ) — Faik 
Boy arkadaşımın dahi encümende müstenkif 
kaklığı halde, Maliye vekilinin noktai nazarını 
taşıdığını İşitmekle ayrıca mahzuz olduğumu söy
lemeği vazife addederim. (Gülüşmeler). 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, müfettişlerden üç tanesi 
iein fen işlerinden yetişmiş olmak kaydı mevcut-
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tur. Teftiş heyeti feisi için «Sadece teftiş ve 
murakabe salâhiyetini haizdir» fıkrası konmuş
tur. Fakat biraz evvel müzakere edilen mad
deler münasebetiyle arzedilmiş bulunan mülâha
zaya nazaran encümendeki çeşitli görüşleri muh
terem reisimizle bendenizin beyanatı arasında 
mevcut ufak nüanslardan da muhterem arkadaş
lar elbette kavramışlardır. 

Bir işe ait hususi tekniğin çok fevkinde ida-
ru ve komuta makamlarında aranması lâzmıgclen 
daha başka ve daha mühim vasıflar bulunduğu 

• bir çok nazarî ve amelî müşahedelerle de teyit 
edilmiş bir hakikattir. Binnetice lâzıiugelen 
diğer kabiliyet ve formasyonu haiz, aynı' za
manda hususi tekniğe de vâkıf bir arkadaş olursa 
ümit ederiz ki, Münakalât vekili onu Teftiş heyeti 
reisi yapmakta bir saniye tereddüt etmiyecek-
tir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Etendim, 
bir taraftan encümen, diğer taraftan Hükümet 
konuşurken benim araya girmem, meselenin 
Heyeti umumiyeye intikali dolayısiyledir, Ha
kem Heyeti umumiye ve ben de Heyeti umumiye-
den bir arkadaşınız olduğum için bu hususta
ki fikrimi açıkça söylemeği lüzumlu ve faydalı 
buldum. 

Kurdoğlu arkadaşımın beyanatı muhiktir. 
Evet bu kadar büyük işleri görecek bir adama 
1.0 000 kuruş vermek doğrudur Maliye vekili de 
bu sebepten daha kuvvetli bir sebebe istinadedi-
yor.'O da; bu müfettişe vereceğimiz parayı onu 
teftiş edecek müfettişe de vereceğiz. Yani bir 
müfettiş ki, kendisini teftiş edecek müfettişle 
aynı parayı alacak . (Hayır, hayır, öyle değil, 
'gürültüler). Müsaade buyurun, bunu böyle an
lıyorum. Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Ma
liye vekilinin beyanatından anladığım budur, 
Eğer yanlış anlamışsam Maliye vekili burada
dır, tashih buyursunlar. Buyuruyorlar ki, bir 
maliye müfettişi ile onun teftiş edeceği müfet
tişe aynı parayı veremem diyor. Binaenaleyh, 
Hükümeti gayet kuvvetli buluyorum. Bu dü
şünce ile Hükümetin teklifinin nazarı dikkate 
alınmasını ve reye konmasını teklif etmek üze
re bir takrir takdim ediyorum. 

MUVAKKAT En, REÎBl A. N. DEMÎRAĞ 
(Sivas) —• Encümen ekseriyetinde bu hususta 
hâkim olan zihniyeti Kurdoğlu arkadaşım izah 
ettiler. Gerek ben encümen reisi sıfatiyle, gerek 
arkadaşım, encümende konuşup tekrar rey al
madan her hangi bir şekilde bir fikirden feragat 
imkânına malik değiliz. 

Bu islerde hâkim olan reylerinizdir. Nasıl ten
sip buyurursanız o şekilde olur. (Güzel sesleri, 
reye sesleri). 

REİS — Takrirleri okutuyorum, 
Yüksek Reisliğe 

Hükümet teklifinin reye konmasını teklif 
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ederiz, 
Zonguldak Rize 
R-Vardar Dr. S. A. Dİtamre 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet teklifinin kabulünü arz ve teklif 

ederim. 
Konya 

Dr. O. Ş. Uludağ 
REÎS — Takrirlerin ikisi de aynı mealdedir. 

Beye arzediyorum. (Hangisini sesleri). Ikİsi de 
aynı mealdedir. Hükümetin teklifinin kabul 
edilmesi mealindedir. Reye arzediyorum. Takri
ri nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Alm-
mîştır. 

Cetveli Hükümetin teklifi üzerine tashih 
ederek maddeyi cetvelle birlikte reye arzedece-
ğini: 

M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Müsaade bu
yurun Reis Bey tadil teklifi yalnız teftiş heyeti 
reisi ile bir başmüfettiş hakkındadır. Halbuki 
başka mütalâalar da ileri sürüldü. Daire reis
leri vesaire.. Onlara şâmil değildir, 

MÜNAKALAT V. OL A. P. OEBESOY (Kon
ya) — Maliye vekili ifade buyurmuşlardır. Tef
tiş heyeti reisi 90 liraya inecek, bir başmüfettiş 
te 80 liraya inecek. Teklif yalnız bunlar hak
kındadır. 

REİS — Evet. 
Cetveli bu şekilde tashih ediyoruz, maddeyi 

cetvelle birlikte reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etraiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Fasıl : V 

Müteferrik ve nihai'hüküınler 
Bölüm 1. 

Müteferrik hükümler 
Yapılacak nizamnameler 

ELLİ ALTINCI MADDE— Yapılacak, ni
zamnameler : 

Bu kanunun tatbiknıa mütedair olarak: 
I. Müfettiş ve fen müfettişlerinin seçilme 

şartları, istihdam yerleri, vazife ve salâhiyetle
rini ne suretle ifa ve İstimal edecekleri ve tef
tiş ve murakabeye tabi olanların bu husustaki. 
mecburiyet ve mükellefiyetleri; 

II. inzibat cezalarının ne gibi kusur ve 
hadiselere tatbik edileeeği; 

III, Hatbaşbakıcı ve başmüvezzilerle bakıcı 
ve muvazilerin alınma şartları, istihdam yer
leri, vazife ve salâhiyetleri ve terfi usulleri; 

IV, işleme şartlarına göre ve idarî lüzum 
ve zaruretlere binaen hafta tatili alamayanlarla 
muayyen çalışma saatleri haricinde aktif ser
vislerde çalıştırılacaklardan kimlere ve ne gibi 
hallerde munzam mesai ücret verileceği; 

Birer nizamname ile tesbit olunur. 
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REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Bölüm 2. 
Muvakkat hükümler 

Mahfuz hükümler 
BÎRÎNCÎ MUVÂKKAT MADDE — İstan

bul ve İzmir telefonları kısmmda maaşlı me-
muriyetere icra Vekilleri Heyeti karariyle üc
retle tâyin edilmiş olanlardan 3656 sayıh ka
mımın nıer'iyete girdiği tarihte iş başında bu
lunanlarla İzmir telefonunda müstahdem 130 
lira ücretli bir abonman şefinin istihdamına ve 
ayni vazifede bulundukları müddetçe şahısla
rına münhasır kalmak şartiyle halen almakta 
oklukları ücretin tediyesine devam olunur. 

3H19 numaralı kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte dereceleri indirilen ücretli memurlardan 
T eylül 1939 tarihinde müstahdem olupta 3656 
sayılı kanun ahkâmına göre yapılan intibak 
neticesinde ücretleri ve dereceleri tesbit edilmiş 
olanlara mezkûr kanun hükmüne göre veril
mekte olan ücret miktarı terfilerine kadar 
müktesep hak teşkil eder. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyur anar... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
. . Muvakkat memurlar 

IKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — P. T. T. 
Umum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanu
nunun 15 ııei maddesi, Teşkilât kanununun 
ıner'iyeti tarihinden 4 ay sonra hükümden 
kalkar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Tekaütlük hükümleri 
ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 30 ha

ziran 1943 tarihinden itibaren 2772 sayılı Me
murin kanununun 19 ve 20 nci maddelerinin 
hatbaşbakıeı ve başmüvezzi ve hatbakıcı ve mü-
vezzilere ait hükmünden maada hükümleri 
tatbik olunmaz. 

REtS — Mütalâa var mı? 
E. ERGİN (Mardin) — Bir sual. Hat bek

çileri ve müvezzilerin yaş hadleri hakkında 
41 nci maddede sarih hükümler vazetmiş ike» 
burada muvakkat maddede tekrar edilmesi ne 
gibi bir düşünceye müstenittir, izah ederler mi? 

MUVAKKAT En. M. M. T. KÜRDOÖLÜ 
(Manisa) — Şayet elimizdeki lâyihanın meri
yet maddesini de okumuş bulunsaydı muhterem 
arkadaşım bu suali sormamış olacaklardı. Bu 

maddede mevzuubahş olanlar mecburi tekaüd yaşı 
ile karşılaşan memurlardır. Mevzubahs 19 ve 20 
nci maddeler ise hem bu memurlar hem müvea-
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zi, hatbakıcı ilâh .... hakkında da hükmü 
muhtevidir. Bunlardan. Hat bakıcılar, başbakı-
cıları hakkındaki hükümleri aynen bu kanuna 
da aldık. Fakat meriyet tarihi de bazı idari ve 
malî sebeplerle 25 ağustos tarihine alındı. 

Bu hükmü hiç koymasak, 25 ağustosa kadar 
devam edecek müddet zarfında 19 ve 20 net 
maddeler hükümleri de meriyette kalacağına 
göre, bu arada mecburi tekaüd yaşına girecek 
memurlar için yeni kanunun hükümlerinden is
tifade etmek mümkün olmayacaktı. Bu vazi
yet dahilinde ayni maddelerin ihtiva ettiği kim
selerden hatbakıçılar ve ilâh... yi kem akan yeni 
kanunun da ihtiva ettiği esaslara tabi tutmak 
ve memurları ise ayırmak için bu şekli zaruri 
gördük. Bu suretle kıymetli idare müdürleri için 
ve diğer memurlar için 19 ve 20 ııci maddeler 
hükmü mevkuf kalacaktır. 

Arkadaşımın bir noktayı daha soracakla
rım ihtimal içinde bulmaktayım, belki mütaakıp 
maddede 2772 numaralı kanunun ilga edildiğini 
de söyleyeceklerdir. Filhakika Öyledir. Buna da 
ayni şekilde cevap arzediyorum. Bu kanunun 
meriyete girişi neşri tarihi değildir; Bir kısmı 
için meriyet hükmü 1945 malî yılı îbtidasıdır, 
diğerleri için de 25 ağustos 1943 dür. Biz bu 
maksadımıza uygun daha muvafık, bir şey bu
lamadık. Kendilerinin ihtisaslarına ve vukuf
larına daima hürmet etmekteyiz. Buna daha 
iyi bir şekil verirlerse memnuniyetle kabul 
ederiz. 

E. EROİN (Mardin) — Muhterem mazbata 
muharririnin buyurdukları gibi bendenize bu 
suale irat ettirmeğe saik olan 57 nei maddenin 
hükmüdür. 57 nci maddeyi okudukdan sonra-
dırki geriye dönerek 3 üncü muvakkat mad
denin üzerinde tevakkuf etmek lüzumunu his 
fittim. T>7 nci maddede 2772 numaralı kanun 
hükmü 25 ağustos 19+3 tarihinden itibaren ilga 
edilmiştir deniliyor. İlga edilmiş olan bir ka
mına, elimizdeki lâyihanın neşri tarihinden iti
baren hükmü kalmıyacak olan bîr kanuna isti
naden muvakkat hüküm koymakta bir isabet 
yoktur, kanaatindeyim. Kaldı kİ 2772 numa
ralı kanunun 19 ve 20 nci maddeleri, posta, me
murlarının yaş hadlerini tâyin eden bir madde
dir. Der ki; posta memurlarından şu derecede 
olanlar şu yaşa kadar, bu dereeede olanlar şu 
yaşa kadar hizmet ederler ve bu yaşa vusulle
rinde mecburi tekaüde sevkedilirler. Eğer bun
ların hizmetlerinin devamında fayda memul 
olduğu anlaşılacak olursa Münakalât vekilinin 
reyile beş sene daha hizmette bulundurulurlar. 

Şimdi 19 ve 20 nci maddenin posta memur
larına ait olan hükümleri derhal değil, bu ka
nunun neşredileceği tarihten iki ay 25 gün ev
vele irca eden yani 30 haziran 1943 tarihine ka
dar makabline teşmil ederek tatbik mevkiine 
koyduktan sonra yukarda 41 inci maddede hat 
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bakıcıları ile hat müvezzileri hakkında mevcut 
o)an hükmü bila lüzum ve bila faide burada 
tekrar ediyoruz. Ancak küçük bir kayıt var: 
o da bu tadil, mevkii meriyete girinceye kadar 
P. T. T. memurlarından yaş hadlerini doldur
muş planlar istisnaen hizmette istihdam edile
ceklerdir. O tarihe kadar 2772 numaralı kanu
nun hükmü bunlar hakkında tatbik edilmiye-
çektir, mânası mevcuttur. 

Binaenaleyh, bu bir istisnai ve usul harici bir 
vaziyettir. Bu itibarla bu muvakkat madde lü
zumsuzdun faydasızdır, tayyedilmesi ieabeder 
kanaatındayım. Bu yolda bir takrir takdim edi
yorum, tensibi tasvibinize mütevekkiftir. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOÖLU — 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, ben zanne
diyorum kî, sak, usul bakımından da takibettiği-
miz yolun hususiyetlerinden biri hakikati, reali
teyi, hakikî ihtiyacı gözönüne alarak maddeleri 
ona göre yazmakta bulunmanuzdır. Bendeniz vak
tinizi suiistimal etmenıek için okumamıştım, mü
saadenizle maddeleri okuduğum zaman, muhterem 
arkadaşım da karşılaştığımız zarureti takdir 
edecekler ve bizi mazur göreceklerdir. 19 ncu mad
dede bazı mecburi yaş hadleri tesbit edilmektedir. 
Bu yaş hadlerine nazaran 1 temmuz tarihinden 
itibaren bir çoklarının yaşı hesaplanarak, zan
nederim, 15 temmuzdan itibaren bu kanun hük
müne tevfikan mecburî olarak tekaüde şevkleri 
ieabetmektedir. Bunların içinde son derece yük
sek bilgiye, görgüye hakikî tahsile malik ve bu 
kanunla büyük derecelere yükselttiğimiz makam
lar içinde ihtimal en kabiliyetli namzet vaziye
tinde "bulunan bazr kimseler vardır ki bunların 
da bu mecburi hükme tevfikan tekaüde sevke-
dilmeleri zaruridir. Bunu önlemekteki zarureti 
Münakalât vekili ve Posta, telgraf umum müdürü 
bu zevatın hayatı memuriyetlerine ve kıymetle
rine istinadederek izah ettiler. Bu şartlar dahi
linde ya arkadaşınım teklif buyurduğu gibi hu 
fıkrayı hiç koymamak ve bunları bir emri vaki 
halinde bırakmak veyahut da bu kanunu neşri 
tarihinden muteberdir gibi bir hükme bağlamak 
lâzımdı veyahut da bir formül düşünmek icabe-
dİyordu emsal de hiç yok değildi. Şekil, usul ba
kımından da o kadar aleyhinde bulunulmayı ica-
bettirir bir şey değildi. Biz bu kanunun-25 agusı-
tostan itibaren mer'iyete geçeceğini ve arada 
iner'iyette devam edecek başka bir kanun arzet-
tiğim vaziyeti tevlit edeceğini hesaplayarak bu 
fıkrayı koyduk. 1!) ncu madde aynen şöyle baş
lıyor : 

Posta, telgraf ,telefon idaresi memurlarının 
dereceleri itibariyle mecburi tekaüde sevk olun
maları İçin ya$ hadleri şunlardır: Sonra 55 ya
şından 60 yasına kadar muhtelif yaşlar tesbit 
ediyor. Halbuki diğer Devlet memurları hak
kındaki umumî hükümler malûm. Bizde bu yeni 
kanunda şüphesiz dikkat buyurulduğu veçhile 

imkân nispetinde umumî hükümleri aldık. Teka
ütlük itibariyle de, diğer Devlet memurları gibi, 
memurlar için 65 yaşım kabul ettik. Yeni hü
kümler 25 ağustosta mer'iyete giriyor ve arada 
geçecek kısa devre arasında mecburi tekaüt 
yaşma basmış bir kısım memurlar ise bundan 
istifade edememek ve tekaüde eevkedilmek zaru
retiyle karşılasryorlardı. Biz normal Olarak bun
ları da diğer memurlar gibi, yani umumî pren
siplere uygun olarak 65 yaşına kadar muhafazayı 
ancak makul gördük. Bu hükümle eski kanun
daki hüküm muallâk kalacak, diğer memurlara 
tatbik edilen usul ne ise bunlara da o tatbik edile
cektir, Fazla olarak bunların içinde teknik bilgiye 
mâlik kıymetli unsurlar da bulunduğunu öğren
dik. Onun için biz bunlar da diğer Devlet memur-
larmm tabi olduğu aynı kayda tabi olsun dedik. 
Bu mütalâanın bir neticei zaruriyesi olarak da 
yaşları dolayısiyle bu okuduğum maddedeki sin 
hadleri tahdidinden kurtulmaları için bir formül 
bulmak zarureti hâsıl oldu ve bu zaruret karşı
sında bu formülü bulduk. Bendeniz bunda usul 
bakımından bir aykırılık görmüyorum. îtimat bu
yurmalarını rica ederim bunu başka bir şekle 
koymak için bundan evvelki maddede olduğu gibi 
diğer bîr şekil ile değiştirmek için üzerinde çok 
uğraştık. En kestirme en zaruri şekil, bu oldu
ğunu bıj vesile ile bir kerre daha gördük ve bu 
tarzda ifadenin her hangi bir sui tefehhümü tev
lit etnıiyeceğine kaniiz. Bunun için bunun ay
nen kabulünü rica ediyoruz, Kendileri bu mak
sadı ifade edecek daha güzel bir şekil bulur
larsa hiç bir itirazımız yoktur. 

JtEtS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Hatbakıcılurı ile müvezzilerin yaş hadleri 
41 nci maddede tesbit edilmiş bulunduğundan, 
işbu kanunun neşri tarihinden evvelki zamanlara 
da şâmil kılmak gibi bir mahiyet gösteren bu 
muvakkat maddenin tayyedîlmesİni arzederim. 

Mardin 
TC, Ergin 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOÖLU 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, tabii nasıl ka
rar verirseniz isabet ondadır. Fakat muhterem 
arkadaşımızın bu takririni kabul buyurursanız 
o vakit şu vaziyet hasıl olacaktır; filvaki sim
di anlıyorum ki, arkadaşımın talebi hatbasbek-
çiye, basmüvezzie inhisar ettirilmiştir. Ona ait 
hüküm yani, yeni kanunda mevcut olan hüküm 
bu kanununun meriyete girdiği 25 ağustostan 
itibaren cereyana başlayacaktır. Bu takdirde 
büyük bir devre hoş kalacaktır.' İste o devre 
«•şuasında bu muvakkat madde cereyan ede
cektir. Bu itibarla faydası vardır. Bundan do
layıdır ki bu takririn bir boşluk vücuda geti
receği ve bundaki ihatayı temin etmiyeceğini 
zannetmekteyiz. 
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E. EROİN (Mardin) — Bu izahat üzerine 

takririmi geri alıyorum. 
REtS — O halde maddeyi aynen reye arze» 

diyorum. Kabul buyuranlar,*. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Munzam mesai 
DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 

56 neı mâdenin dördüncü fıkrasındaki nizam
name yürürlüğe girinciye kadar 1943 senesi 
Bütçe kanununun 7 nei maddesi hükmü mahfuz
dur. 

»ElS — Mütalâa var nu î 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm 3. 

Nihai hükümler 
Kaldırılan hükümler 

ELLÎ YEDİNCİ MADDE — 2822 numaralı 
P. T. T. Teşkilât kanunu ile ekleri ve 2772 nu
maralı P. T. T. memurları kanunu, 1949 numa
ralı kanun hükümleri kaldırılmıştır, 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun mer'iyet tarihi 

ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun 
36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 1945 malî yılı 
İptidasından ve diğerleri 25 ağustos 1943 tari
hinden muteberdir. 

K. KAMU (Rfee) — Efendim; bu madde 
yukarıda kabul buyurduğunuz bazı maddelerin 
meriyet tarihini 1945 malî yılı iptidasına bırak
maktadır. Bu suretle meriyeti geciktirilen hü
kümler demin bendenizin bir sualimi istilzam 
eden; sermaye, asıl sermaye ve hesap usulleri
nin tesbitine, yenileme sermayesi ve ihtiyat ser
mayesi tesisine dair olan maddelerdir. Bunlar, 
hakikaten daha iyice, esaslı bir surette tetkik 
edilecek şeylerdir. Yani şimdiye kadar umumî 
muhasebe kanununa tabi olan- ve mülhak bütçe 
ile idare olunan bir müessesenin sanayi muhase
besi usulü ile kâr ve zarar hesabı çıkarır, blan-
§o çıkarır, bir muayyen sermaye üzerine kân 
ve zararı hesap, edilir bir müessese haline geti
rilmesi şüphesiz bîr takım usul ve esasların 
tesbitinden sonra meriyete girebilecek bir hü
kümdür. 

Diğer taraftan kanunda ihtiyat sermayesi 
yenileme sermayesi tesisine dair sarih hüküm
ler olduğu halde asıl sermaye" tesisine dair sarih 
hüküm koyan bir madde de mevcut değildir. 
Bunu 36 n«ı maddenin delaletiyle anlıyoruz. 
Bu maddede P. T. T. İdaresine ait mallar ser
mayesine ithal edilir deniyor. Daha aşağıda 
39 ncu maddede ihtiyat akçesinden bahsolunur-
ken her sene hasıl olacak kârm yüzde onu esas 

.1943 0 : 1 
sermayenin yarısına varmcıya kadar İhtiyat 
sermayesi olarak ayrılır, deniyor. Bundan da 
anlıyoruz ki bir esas sermaye vardır, mevzuıı-
bahistir. Fakat nasıl vazedileceği ve ne kadar 
olacağı hakkında kanunda sarih bir hüküm 
yoktur. 

Bendeniz bu itibarla şimdi müzakere buyur-' 
makta olduğumuz 58 nei madde ile bu 36, 37, 
ve 39 neu maddelerin yürürlüğünü tâ 1945 ma
lî yık iptidasına bırakmayı doğru bulmuyorum. 
Yalnız bu münasebetle Hükümetin teklifindeki 
29 ncu madde bulunan ve 36 neı madeye de 
geçen mühim bir hükmün iki sene müddetle mu
allakta kalacağına bilhassa Yüksek Heyetin 
dikkatini çekmek isterim, o da şudur; (P. T. T. 
idaresine ait menkul ve gayri menkul mallar 
Devlet malıdır } Şimdi mer'iyeti iki sene 
sonra bağlıyacak olan maddede bu hüküm var, 

Bendenize Öyle geliyor ki, encümenin bu 
maddenin yürürlüğünü 1945 malî yılı İptidası
na bırakması bu malların sermayeye ithal edi
leceğinden dolayıdır. Binaenaleyh, iki sene 
müddetle esash bir hüküm muallakta kaldığını 
zannediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. FAlK KÜSDOĞLU 
(Manisa) —> Efendim j Muhterem kamunun bu
radaki izahatını hakikaten hesap ve sınai mü
esseseler işletmesi bakımından anlamamağa ve tak
dir etmemeğe imkân yktour. Prensip ve esas
ları itibariyle kendisiyle tamamen mutabık bu
lunmaktayım. Fakat sabrınızı suiistimal etme
den bir kaç kelime İle bu faslm nasıl girdiğini 
ve encümenin neler düşündüğünü izah edersem 
ümit ederim ki, kendileri de ve sizler de karşılaş
tığımız mazeretleri takdir buyurursunuz. Hü
kümetin lâyihasında malî hükümler yoktu. Es
babı mucibe mazbatasında tafsilâtiyle arzetti-
ğimiz veçhile - bunu Münakalât vekaletine ve 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğüne 
teşekkürlerimizi izhar için de bir vesile addedi
yoruz - bize yalınz lâyihayı deiğl komşu Hü
kümetler başta olmak üzere diğer bütün Hü
kümetlerin posta, telgraf ve telefon teşkilâtına 
muhasebe usullerine ait çok zengin vesikaları 
da aynı zamanda verdiler. Muhasebe usulleri 
hakkındaki tetkikatımız neticesinde gördük ki, 
bir kaç memleket müstesna olmak üzere bütün 
dünyada sınai muhasebe şeklinde ifade buyur
dukları muhasebe tarzı cereyan etmektedir. 
Yaptığımız tetkİkatta biz de şimdiye kadar ve
rilen mütehassıs raporlarında bunun üzerinde 
durulmuş olduğunu gördük. Zaten bu gibj, mü -
esseselerin ana gayelerinden biri de gelir temi
ni olduğuna göre bundan başka türlü olmasına 
da imkân yoktur, bu şıartlar dahilinde, Hükü
metten bu kısmın' da ikmalim temenni etmek 
ve Hükümetçe bu hesap maddelerin tedvin ve 
«ncümene verilmesini beklemektense bunu Hükü
metle temas ederek encümende tertip etmeği da
ha kısa bir yol bulduk. Alâkalı Hükümet mü-
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messilleriyie, bu meyanda Münakalât vekili ve j 
Maliye vekili ile konuştuk. Tabii imza ederek 
Hükümet adına verdikleri lâyiha dışına çıkama
makla beraber, şahısları namına, şayet müma
sil Devlet teşekküllerinin vaziyetlerine aykırı düş-
miyecek hükümleri korsak kendilerinin de kala
caklarını ifade etmekte olduklarını gördük. Mü
masil teşekkülleri tetkik ettik. Bizde tatbik edi
len üç tip gördük. Birisi Devlet iktisadi te
şekkülleri, tabii bunlara yanaşmak imkânı olma
dığım derhal anladık. Diğeri Devlet Demiryol
ları, Devlet Denizyolları ve limanları işlet
melerinde olan şekil. 

Üçüncüsü İnhisarlar umum müdürlüğünde 
mevcut bulunan şekil. Sonuncudan başlarsam; 
İnhisarlar umu mmüdürlüğü bir kârı zarar he
sabını ihtiva eden umumî bilanço, onun ya
nında hususi hukuk kaideleriyle ticari usullerle 
idare edilen bir mütedavil sermaye esaslıdır. Ih-
timalkİ Muhterem Mitat Aydın'in fabrika dolayı-
siyle izah ettiği gibi belki bu müessese de günün 
birinde matbaa ve fabrikası dolayısiyle bîr müte
davil sermaye istiyecektir. Bugün iğin buna lü
zum görmedik. O halde Devlet Demiryolları ve 
limanları gibi diğer benzeri Devlet müessese-
lerindcki mevcut şekilleri ele aldık ve Maliye ve
kâletiyle bu şckillerdeki esaslar üzerinde muta
bık kaldık. Arkadaşımın dediği gibi sermayeye 
ait esasların daha vazıh olarak bu kanunda yer 
alması ve daha evvelki görüşmeler sırasında söy
ledikleri gibi kârın nasıl tahakkuk edeceğini 
gösterir bazı izahatın da burada bulunması lü
zumlu ve çok faydalı oldu. Fakat takdir buyu
rursunuz ki, lâakal Hükümet dairelerinin bu
nun için gerekli esasları derhal tesbit etmeleri, 
Hazineye ait gayrimenknllerin kıymetlerinin ne 
tarzda tesbit edileceğini, tesisatın ve deniz va
sıtalarının nasıl kıymetlendirileceğim ve amor
tisman paylarının nasıl hesaplanacağını ve ne 
gibi nazım ve muavin hesapların açılacağını der
hal tâyin etmeleri mümkün olmadığı için buna ait 
hesap maddesinde şöyle bir kayıt koyduk. Bunda 
diyoruz ki; 37 nci maddeyi okuyorum. 

Madde 37. — P. T. T. Umum müdürlüğünün 
her malî yıl sonunda Muhasebei umumiye kanu
nunun 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince ha-
zırhyacağı hesabı katiye umum müdürlüğün o 
malî yıla ait bilanço ve kar ve zarar hesabı da 
eklenir. Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının is
tinat edeceği hesap ümitleri ve sermaye hesabının 
ilk tesisinde bu hasaba alınacak krymetler Mü
nakalât ve Maliye vekillerince müştereken tesbit 
olunur.» 

Malûmdur ki, sermaye hesabına nakledilecek 
kıymetler sadece gayrimenkuller değildir. Di
ğer tesisat ve idareye ait gayrimenkul hükmün
deki deniz vasıtaları da vardır. Biz bu hüküm
lerle 1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 
ana hükümlerine nazaran sadece bazt İstisnalar 
tesis ettik. Muhterem arkadaşımızın dediği gibi, 

wıı derece şayanr arzu ve isabetli olarak tafsilâ
tı da buraya dereedememek rztırarı karşısında 
daha elestiki tafsilâtı da buraya derç edeme
mek ıztırart karşısında daha elastiki bir tedbir 
olmak üzere İki vekâlet temas etsin, buna • ait 
teknik esasları bir talimatname ile tesbit etsin, 
sermayeye ne girecek, kâr ve zarar hesapları 
nasıl tesbit edilecek, ne gibi nazım ve esas he
sap defterleri tutulacak., ilh... Bunları tesbit 
etsinler dedik. Hulâsa olarak arkadaşımın iti-
razındaki teknik kıymeti tamamen kabul ediyo
ruz. Bütün encümen arkadaşlarımız da bunu ka
bul etmektedirler. 

K. KAMU (Buse) — Tamamen mutabıkız. 
Aneak 36 inci madde hükmünün tehirine mahal 
yoktur, gibi geliyor bana. Çünkü 36 ncı mad
dede hesabat mevzuubahs değildir. P. T,. T. nin 
menkul ve gayrı menkul malları Devlet malı 
hükmündedir. Bu hükmün açıkta kalmaması 
için meriyetinin iki sene sonraya bırakılmaması 
kanaatin dayız. 

MUVAKKAT En. M. M. F. KURDOĞLU 
(Manisa) — Maruzatımda bazı tekrarlar olursa 
ifadedeki aczime hamil buyurmanızı riea ede
rim. Malûmu âlileri 1050 sayılı kanunda hilafı 
zikredilmeyen hallerde bu kanun hükümleri bi
lûmum Devlet mallarına, işlerine ve hesapları
na tatbik olunur şeklinde toplayabileceğim ana 
hükümler vardır. Gayrimenkuller hakkında, ar
zularım tatmin eder tarzda.:, keza. Bînnetice 
bu maddeyi biz aııeak tesis ettiğimiz hususi 
tarzı dolayısiyle buraya koymuş bulunuyoruz. 
Bu lâyihayı Yük sek huzurunuza takdim ettik
ten sonra arkadaşlardan bir kısmının bazı mü-
talâalariyle karşılaştık. Bittabi minnetle şük
ranla karşıladık. Bunlar jçinde kanunun daha 
mükemmel oluşuna hizmet edecek olanlarr vardı. 
Encümen arkadaşlarımızı toplıyarak bunları 
memnuniyetle kabul ettik. Dikkat buyurulduğu 
ve kürsüden de okuduğu veçhile buraya bazı 
cümleler de ilâve edilmiştir. Yani Maliye vekâ
letinin karşılaştığı bazı prensip dâvaları zaru
retiyle emvali gayrimenkulenin P. T, T. na
mına tescil edilemeyerek Hazîne malı olarak 
kalacağı da tasrih edilmiştir. Binnetiee bura
daki sermaye hesabına intikal amortisman ba
kımındandır. Bu bakımdan da zannediyorum 
aynen kalması iyi olur. 

BEİS — Başka mütalâa varmı? Maddeyi 
reye arzediyorum... Kabul buyuran! nr... "Rtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun icra salâhiyeti 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu

nun hükümlerini tatbika iera Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

B E İ S — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler...' Kabul edilmiştir. 

Karnınım heyeti nmumiyesini reyinize arzçdi-
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yoranı. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.-t. — Köy elifleri ve köy sağltk memurları teş
kilâtı yapıtmıasma ve Sıhhat ve içtimai' mua
venet vekaleti teşkilât ve me.murini hakkmdaM 
3017 sayüt kanunun bazı maddelerinin değiîşti-
rilmctine. dair fatuun lâyiha;» ve Muvakkat en
cümen mazbatam (1/106) [1] 

REÎS — Heyeti uııuıın iyesi hakkında SÖK is-
tiyen var mı? 

Dr. M. BERKER (îçel) — Sevgili arkadaş
larım; şimdi müzakeresine! başlamak üzere oldu
ğumuz bu lâyiha ile bütün nüfus dâvamıam ve 
ona. sımsıkı bağlı olan sağlık dâvamızın, geliştiril
mesine doğru yeni ve İnanlı bir adım atılmış ol
duğuna göre duyduğum derin sevinci ifade et
mek maksadiyle huzurunuzda söz almış bulunu
yorum. İmparatorluğun aaırlardanberi ihmal et
tiği köylüyü, ilgili, metodlu ve programlı olarak 
ele ulun Cumhuriyet rejimi, köy enstitüleri ile, 
dün olduğu gibi, bugün de köy ebeleri ve köy sağ
lık memurları ile köye, koyliye irfan, sağlık ve re
fah getirmek yoluna girmiş bulunuyor. Bu gü
zel teşebbüslerin yakın bir atide verimlerini vere
ceğine ve bizi şenel erden beri Özlediğimiz ve rü-
yasrnı gördüğümüz müreffah ve mesut köye gö
türeceğine inanıyorum. Bu lâyihanın istihdaf et
tiği bilgili ve yetişkin koy ebeleri ve koy sağ
lık mennırkrı ile çok velût olan köylümüzün bu 
güzel insan verimini koruyarak kısa bir zaman
da daha çoğalacağımızı ümit ediyorum. 

Arkadaşlar bu lâyiha hakkındaki samimî dü
şüncelerimi bıı suretle kısaca ifade ettikten «t>n-
rıı müsaadenizle size meslek hayatımda tesadüf 
ettiğim yüzlerce vakadan bir tanesini arzedeyim: 

Senelerce evvel bir kaza merkezinde doktor
dum. 24 saattenberi doğu ram ıynıı, doğum san
cıları içinde kıvranan bir zavallının imdadına 
çağrıldım. Gördüğüm manzara şu olmuştur: Bu 
zavallı ölüm terleri döküyor, bitkin ve mecalsiz 
bir halde yatıyordu. Yanında dev cüsseli, el
leri ayakları nasırlı, kirli bir koca karı bir ebe 
vardı. Bu ebe kadın bitkin, mecalsiz, nefes al
mağa takati ol.mıyan zavallı kadını omuzların
dan yakalamış hantal, ayaklariyle mütemadiyen 
belini tekmeliyordu. Aklınca kadının biran ev
vel doğurmasını teshil etmek istiyordu. Derhal 
müdahale ettim, zavallı kadınla yeni dünyaya 
gelecek çocuğunu kurtardım. Bu, tesadüf etti
ğim yüzlerce vakadan bir tanesidir. Bir çok 
meslektaşlarım meslek hayatlarında bunların bin
lerce ve ön hinlereesino şahit olmuşlardır. 

Şimdi arkadaşlarım; bugün şehir ve kasabala
rımızda bu gibi vakalara ve bu gibi ebelere nadi
ren tesadüf edilir. Fakat maalesef köylerimiz 
hâlâ bu kadın ebelerin elindedir, bu kaatil ve ca-

|_1J Öi sayılı basmayanı saptın sonundüdır. 

kil ebelerin elindedir, tşte burada bir hakikati 
tekrar etmek istiyorum: Köyü ve köylüyü pislik
ten ve cehaletten kurtardığımız gün memleketin 
hakikî kurtuluş günü olacaktır. Bize bu güzel 
yoldan yüremeyi İstihdaf eden bu lâyiha bana 
bunları ilham etti. Sözlerimi bitirirken bu gü
zel maksadı temin edecek olan bu lâyihayı bize 
getirenleri ve üzerinde büyük bîr itina ile çalış
mış olan Muvakkat encümeni bütün samimiye
timle takdir eder ve lâyihama memleketimiz için 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

D. ARIKOÛLU (Seyhan) — Bütün Meclis 
lehimledir. Aleyhinde kimse yoktur. 

Dr. A. & DELİLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşları epeyce uzun süren bir mes
lek hayatından sonra artık Hayatımın dönüm 
noktasını epeyce aşan bir meslekdaşmızm uzun 
zamanlar beklediği bir temenninin, bir hayalin 
tahakkuku karsısında bulunmakla karşınıza bü
yük bir saadet ve sevinç içerisinde çıkmakta
yım. Filhakika bir çok meslekdaslarrm gibi ben
deniz de sıhhat dâvasının, sağbk dâvasran köye 
varmayınca, köyden başlamayınca ne kadar mun^ 
tazam, ne kadar işlek, ne kadar teşkilâtlı olur
sa olsun, memleket nüfusunun büyük bir kıs
mını köylü kitlesi teşkil etmesinden dolayı 
memleket sıhhat ve nüfusu itibariyle esas dâ
vaya intikal etmemiş olduğuna bendeniz de 
diğer arkadaşlarım gibi kani bulunmaktayım. 

Hükümetin getirdiği lâyiha bendeniz gibi 
yaşlı meslekdaşlara, bütün memleketini seven* 
lere yeni bir merhale açıyor. Karşımızda güzel 
güneşli ve nurlu bir ufku görür gibi olmakta
yım. Hakikaten hepiniz takdir buyurur ve bi
lirsiniz ki, sıhhat teşkilâtının köye kadar uzan
masını henüz görmüş, idrak etmiş değiliz ve 
Sıhhiye vekâleti, Hükümet bize bu lâyihayı ge
tirdiği zaman sıhhat teşkilâtını köye götürmek 
gibi hepimizin kalbinde kutsi bir emel olarak 
yaşayan bir arzuyu tamamiyle hakikat sahasına 
çıkarmış değildir. Hemen ilâve edeyim ki, bu 
lâyiha dahi bir mebde, bir başlangıç olarak ga
yet kıymetlidir. 

Bunu böyle kısaca arzettikten sonra bu fır
satla köy hakkında bir kaç kelime söylemek 
istiyorum ve bu bir kaç kelime koy hakkındaki 
sıhhat teşkilâtı kadar ve onun kadar ehemmi
yetli bulduğum diğer bazı temennilerimin Hü
kümete karşı izharı olacaktır. 

Arkadaşlar; köy diyoruz ve köylü diyoruz. 
Sıhhat vekâleti ve Hükümet bize bir lâyiha ge
tirdi. Bu köy dediğimiz nesneye bir sağlık me
muru ve bir de köy ebesi gönderiyoruz. Bu hiç 
şüphesiz gayet büyük bir tebcil ve takdire lâ
yıktır. Ancak hangi köy ve hangi köylüye. 
Memleketi dolaşmış arkadaşlar bilirler ki bi
zim memlekette hakikaten köy denilebilecek 
yani realitenin, gerçeğin, sıhhatm ve içtimaiya
tın köy telâkki edebileceği mânada bendeniz 
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pek nadir köy gördüm. Ve hemen ilâve ede
yim ki memleketin bir ^ok mıntakalamu gez
miş bir arkadaşınızım. Köy kasabaya uzak veya 
yakın 3 haneden 60 - 70 haneye kadar evler
den müteşekkil bir taaddidir ki bu camianın 
nüvesi olması lâzım gelir. Bunlar bazan %>0 
haneye kadar yükselen bir taaddidir ve pek 
tabii olarak böyle 3, 5, 150 hane deyine* gözü

müzün önüne duyduğumuz ve okuduğumuz tarzda 
insanın içerisinde barınacağı; hayatını, sıhha
tini koruyacağı şedaidi havaîyeden kendini 
muhafaza edeceği bir melce ve barınacak yerin 
mefhumunu anlamanıza imkân yoktur. 

Köy çok defa mamure olan kasabaya kaza, 
nahiye, vilâyet merkezine bir yol ile merbut de
ğildir. Filhakika bir yol vardır. Fakat bu, ya, 
Allah'ın yarattığı yoldur, yahut kendi kafası ve 
vesaiti ile köylü tarafından hazırlanmıştır. Ya
ni toprağı hemen şöyle eşerek ve tırmahyarak 
yaptığı bir izden ibarettir. Eve gelince - hepsi 
için söylemek şüphesiz kabil değildir. - Fakat top
rak yığınından müteşekkil mağaraları şahsan ben 
gördüm. Bunların bir kısmı mahrutî çadır şek
lindedir, Tepesinde bir delik vardır. Tüllük 
derler. Buradan hem ışık girer hem de o evde 
yakılan ateşin dumanı dışarı çıkar. Gayet küçük 
bir kapısı vardır. Orta boylu bir adamm içeri gir
mesi için mutlaka iki kat olması lâzımdır. 
îçeri girerseniz bir çukura bir küp gömülmüş
tür. Tandır denir. Bu, her şeye yarar, evi ısıt
mağa, yemek pişirmeğe çamaşır yıkamağa ilâ
hin yarar. Yani bütün teshin vasıtasıdır. Ve 
bu tandırın sağ tarafı evdir. Yatak odasıdır, 
yemek odasıdır, haclei zifaftır, gelin odasıdır. 
Sol tarafında da o evin merkebi, atı ve sairesi bu
lunul*. Şimdi tabii evvelce de arzettiğim gibi 
bütün köylerimiz bu halde değildir. Köylerimi
zin bir kısmı bu haldeyken bu halde bulunan bir 
çok köylerimizde bu kanun münasebetiyle Sa
raçoğlu Hükümetinden köy ve yol dâvasını ele 
almasını temenni etmeden geçmek benim için 
imkân dahilinde değildir. Çünkü bendeniz şah
san bu büyük sağlık teşkilâtını köye götürsek bile 
köy denilen şeyi şenire yol ile bağlamadıktan 
sonra köylüyü sıhhi ev denilebilecek bir yer 
sahibi etmedikten sonra yapacağımız teşkilâtın 
masraflarını, hiç faydasız değil tabii, tama-
miyle faydalı olacağına bendeniz kani değilim. 

Lâyihada zihnimi kurcalayan bazı noktalar 
vardır. Umumî şekilde bunları arzetmeği doğ
ru buldum. Sıhhat memurlarına ve köy ebe
lerine küçük bir maaş veriyoruz ve buna mh-
kabil bunların hayatlarını temin edebilmek için 
kendilerine bir kısım toprak, ziraat alât ve ede
vatı temin ediyoruz, Kafamm içinde bir endi
şe, sual halinde beliriyor. Bir otopsi yapan 
cerrah aradan muayyen bir zaman geçmedik
ten sonra ne kadar itinalı ve ne kadar tj&thir 
vesaitine malik olsa da ameliyata girmez. Hal
buki köy ebesine toprak veriyoruz. Toprağında 

çalışmakta iken kendisine bir doğum haberi 
verilince derhal vesaitini alıp lohusanın yanına 
koşacaktır. Bir defa köy evlerinin ne olduğunu 
izah ettîm ve hepiniz de bilirsiniz. O evde ve 
henüz, topraktan ayrılmış olan bir ebenin do
ğum yapması acaba sıhhat kaidelerine uygun 
mudur, değil midir ve acaba bundan dolayı 
gebe kadınların lohusa İntanına uğramaların
dan endişe edilmez mi? 

Bu endişe ayni veçhile sıhhat memurları 
için de varittir. Çünkü eğer sağlık memurları, 
bizim anladığımız mânada, diğer kasabalarda 
çalışan sağlık memurları gibi küçük cerrahi 
işleriyle alâkadar olacaklarsa -ki olacaklarım 
zannediyorum - ufak çıban açma gibi ameliye
leri yapacaklardır - sağlık memurları için de 
köylerde ebeler hakkında arzettiğim mahzur
lar varittir. Bunnn için bu sağlık memurları 
île ebelere bu mahzurlu şerait altında vazife 
verirken onlarm maişetini biraz daha elverişli 
kılmak mümkün değil midir? Buna lütfen cevap 
vermelerini riea ederim. Hastabakıcı, ebe 20 
sene müddetle Hükümetin gösterdiği yerlerde 
ebelik yapar. Bu 20 senenin hitamında, bizim 
memleketimizde hastabakıcı hemşire pek az 
yetişdiğine göre, bunların hastane ve diğer yer
lerde çalışma sayesinde olgun bir hale geldik
leri nazarı itibara alınarak acaba bunları hasta 
bakıcı olarak kullanmakta Sıhhat vekâleti bir 
iyilik, bir fayda görmüyor .mu? 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir, mad
deler de sırası geldiği zaman öteki ricalarımı 
söyliyeceğim. 

Dr, BAHADDtN KÖKDEMtR (Sinop) — 
Sayın arkadaşlarım; köy hekimleri, köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları Teşkilât lâyihası hak
kındaki düşüncelerimi belirtmeden evvel yük
sek müsaadenizle şu hakikati söylemek isterim 
ki Cumhuriyet Hükümetinin gerçekten kısa sa
yılabilecek bir zamanda bu memlekete ve bu 
millete getirmiş olduğu ve bütün medeniyet 
âleminin malumu bulunduğu feyiz ve nimetler 
ve başarmış olduğu hayırlı inkılâplar o kadar 
büyük ve çoktur kî bunları yüksek huzurunuz
da tekrar etmeğe ve saymağa mahal göremem. 
Fakat bunların en esaslılarından birisinin de 
hafta içinde hararetli müzakerelerden sonra 
muhtelit encümenden geçerek yüksek huzurunu
za sunulmuş olan köy hekimleri, koy ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilât lâyihası oldu
ğunu arzetmekten de kendimi alamam. Bu ka
nun sayesindedir ki yurdumuzun temeli ve 
hakikî sahibi olan Türk köylüsünü dünyaya 
getirirken insaf bilmez tabiatın çok defa an
cak merhametine terkedilmiş olan mukaddes 
yaratıcı kuvvet yani Türk anası ve yavrusu 
bundan sonra gebeliğinde, doğumunda ve ya
şadığı müddetçe devlet eliyle iffliyen koruyucu 
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hekimliğin ihtimam ve himayesine tevdi edil
miş bulunuyor. 

Yüz yıllarca süren istibdat ve saltanat ida
relerinin bu memleketi mahrum bırakmış oldu
ğu bilim, teknik ve bakma nurları başımızdaki 
Değişmez Millî şefimizin .şaşmaz görüşlerinden 
ve daima en isabetli direktiflerinden ve Yük
sek Meclisimizden ilham ve hız alan azimkar 
Hükümetimizin metodlu çalışmalariyle niha
yet on sene gibi kısa bir zaman sonra vata
nın en ıssız köşelerine kadar erişmiş buluna
caktır. 

Bu sebeple yüksek huzurunuzda bulunan bu 
lâyiha vatanımızın sağlık ve sosyal hayatmda ' 
bir dönüm noktası olacak ve tahakkuk edece
ğine hiç şüphemiz olmayan nüfus siyasetimizin 
temelini kuracaktır. 

Muhterem arkadaşlar:,malumdur ki bir ara
ya gelmiş olan şahıslar ve fertler milletleri vü-
cude getirirler. Bundan dolayıdır ki şahıslarm 
ve fertlerin ayrı ayrı sıhhatli, kuvvetli ve cev
herli olmalarnm millî bir önemi vardır. Şüphe 
yoktur ki sıhhat, hayatımızın en değerli ve en 
lüzumlu bir unsurdur. Fertlerin çalışma kabi
liyetleri, istihsal kudretleri ve saadetleri an
cak sıhhatta olmalarına bağlıdır. 

Bir milletin mürekkep olduğu fertlerin kıy
meti onların kemiyetinde değil, keyfiyetindedir. 
Keyfiyetin kuvvet ve kudretindedir. Sulhta ol
sun, harpta olsun kesin neticeyi temin eden ilk 
ve en esaslı âmilin fertlerin kudret ve kabili
yetinden başka bir şey olmadığına kim';şüphe 
edebilir. Fertlerin hakikî kudret ve kabiliyet
leri ise nüfus istatistikleri ve rakamlariyle de
ğil, ancak vüeut yapışınca ve akılca sağlam ve 
mükemmel olanlarının sayılariylee ölçülür. Fa
kat aziz arkadaşlarım derhal ilâve etmeliyim ki 
vüeut yapışınca ve akılca sağlam ve mükem
mel olanlarm sayılariyle Ölçülür dediğim zaman 
bundan daha on sene evveline kadar kastet
mekte olduğumuz sağlık ve sağlamlık anla
mını kasdetmiyorum. Yakın zamanlara kadar 
sıhhat ülküsü olarak bildiğimiz sekiz esas 
bugün için artık yeter derecede bir mefhumu 
canlandıramaz. Bugün etrafımızda devam eden 
çok çetin,, kanlı boğuşmalarda milletlerin bir
birlerini yenmek için ne kadar büyük zorluklar 
sarfettiklerini görüyor ve anlıyoruz. Milletler 
bütün bilim ve tekniklerini ve topyekûn bütün 
varlıklarını bu kanlı boğuşmaların emrine ver
mişlerdir, insanlar muvaffak olmak için öyle 
bir kudret ve şiddet gösteriyorlar ki bunu elli 
dene önce hatıra getirmek bile kabil değildi. 
Bugünün insanları on binlercee metre yüksek
liklerde stratosfer tabakalarında uçuyor ve 
binlerce metrelerden kalbi ve nefesi durdura
cak şekilde yıldırım hızile pike dalışlarla düş
man üzerine atılıyorlar. Normal zamanda an
cak bir kaç saat nefes ahmağa yetişecek kadar 

az oksijenle 24 saat idare ederek denizlerin al
tında ve üstünde küçük bir tekne içinde hafta
larca, aylarca dolaşıyor ve çarpışıyorlar. 

Soğuk memleketlerin evlâdı kızgın çöllerde, 
Afrika evlâtları kutuplar diyarında dövüşüyor-
la™ işte bu günün sıhhatli adamı tâkatm üs
tünde diyebileceğimiz bu çeşit kudret ve kabi
liyette olan ve düne göre sanki makineleşmiş 
bulunan sağlam adam demektir. Günümüzün 
hijyeni ve koruyucu hekimliği sağlam insanları 
bu evç noktasına çıkarmağı ve sağlamlıkta en 
yüksek haddi elde etmeği realite olarak almış
tır. Bu sade arzu edilen bir şey değil, bugün 
için, hele yarın için millî ve İçtimai bir zaru
rettir. 

Hükümetlerin halka karşı olan ödevlerinin en 
başta geleni hiç şüphesiz kendini terkip eden 
fertlerin sıhhatli, kudretli ve kültürlü olmasını 
temin etmek, sıhhati bozan her türlü zararlı 
âmillerden onları koruyup gözetmek ve buna 
göre gereken her çeşit tedbirleri vakti zama
nında almaktır. 

ikinci Saraçoğlu "Hükümeti bu sene bünye
sine ilâve ettiği köy hekimleri, köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarr lâyihasiyle nüfusumuzun 
beşte dördünü yaşatan Türk köylüsüne ve Türk 
köylerine gerçekten çok faydalı ve şefkatli, bir 
sistem daha vermiş oluyor. Bundan sonra en 
hücra köylerimize kadar uzanacak olan bu sis
tem sayesinde gebe kadınların doğumdan evvel, 
doğum zamanında ve lohusalıkta ve daha son
raları bütün bakım ve yardımları yapılacağı • 
gibi yavrularımızın da gürbüz ve sıhhatli ola
rak büyütülüp yetiştirilmeleri için . bilinmesi 
ve alınması lâzım bütün tedbirler yerbilimler 
sağlanmış ve bu suretle memleketimizin ruhu
nu teşkil eden köylümüzün varlığı ve sağlığı 
korunmuş ve kurtarılmış olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; son kırk, elli sene içinde 
koruyucu hekimlik ve hrf zıssıhha bilimleri o ka
dar büyük terakkiler kaydetmiştir ki insanları 
en büyük harplerden, en korkunç tabiat âfet
lerinden daha çok öldüren bir.çok salgınla
rın filen önüne geçmek mümkün olmuştur. 
Vaktiyle (Kara ölüm) adiyle milyonlarca insan
ların az bir zaman içinde mahvolmasına^ sebep 
olan veba salgınlarına kolera pandemilerine 
ve daha bir çok bulaşıcı hastalıklara karşı bu
gün tamamiyle hâkim olmuş bulunmaktayız. 
Uzağa gitmeğe ne hacet, geçen sene cenup ve 
doğu hudutlarımızdan memleketimize sarkmış 
olan çiçek hastalığı önleyici ve koruyucu ted
birlerin alınması sayesinde hemen hiç bir yı
kıntıya sebebiyet vermeden bastırılmıştır. Şim
di yurdun bir kaç yerinde başgöstermiş lekeli 
humma hastalığı ile de muvaffakiyetli bir sa
vaş devam etmektedir. Bir yandan da halkı
mızın akıllıca iş, birliği etmeleri sayesinde bu 
âfetin de yakında sondürüleeeğinde hiç şüphe 
yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün ilerlemiş ve 

işini yoluna koymuş memleketlerde hıfzıssıhha 
şartlarının düzelmesi, koruyucu ve yapıcı he
kimliklerin düzenlenmesi sayesinde yaşama 
müddeti de artmıştır ve büyük ölçüde artmış
tır. 

Bir kaç misal arzetmek icabederse : 
Ingiltre'de 1838 den 1922 arasında vasati 

ömür 40 dan 50 yaşa. 
Almanya'da 1871 den 1926 seneleri arasında 

37 den 57 yaşa. 
İsveç'te 1841 den 1920 seneleri arasında 49 

dan 57 yaşa. 
Danimarka'da 1835 den 1925 arasında 44 

den51 yaşa kadar. 
Bir artış kaydedilmiştir. 
Buna mukabil koruyucu hekimliğin ve hıf-

zıssıhha bilgilerinin henüz geri bulunduğu me
selâ Hindistan gibi memleketlerde vasatî yasa
ma müddeti eksilmiştir. Hindistan'da 1881 de 
vasati Ömür 25 sene iken 1911 de 23 seneye ka
dar düşmüştür. Bu halin, ilk yaşlardaki çoeuk 
ölümlerinin yanı başında aynı zamanda çiçek, 
kolera, veba gibi kurban istiyen diğer salgın
ların da hüküm sürmekte olmasından İleri gel
diğini görmekteyiz. 

Umumiyet itibariyle bizdeki çocuk ölümleri 
ve bunların sebepleri hakkında henüz her vilâ
yetimiz için katî rakamlar ve istatistikler verile
memekle beraber İstanbul Üniversitesi Hıfzıs-
sıhha enstitüsünün 1940 da neşretmiş olduğu 
tabloların tetkikine göre 1931 den 1934 senele
rinde İstanbul'da doğumdan 4 yaşına kadar 
-olan çocuklarda ceman 10878 Ölüm tesbit edil
miştir. Bu vakalar yaş sınıflarına ve ölüm se
beplerine göre iki esaslı grupa ayrılırlar. 

1. Birinci grupu arızî Ölüm sebepleri teş
kil eder ki, bunların en başmda akciğer has
talıktan (Yani bronşitler, zatürrieler, viron-
koptomotiler ve saire ki % 30,5 ni mide ve bar
sak hastalıkları (Yani ishaller, antürit ve sa
ire % 23,60 ını), salgın hastalıklar (Kızıl, kı
zamık, kuşpalazı ve saire % 4,5 ini ve nihayet 
akciğer veremi ve diğer veremler % 3 ünü teş
kil eder), Bu suretle ârizî ölüm sebeplerinin 
% 62,9 unu birinci grup vakalarnın teşkil etti
ği görülür. 

İkinci grup olarak gelen (Vilâdi veya bün-
yevi) hastalıklardır ki bunların başlıcaları sı-
rasiyle, vilâdi zaaf, sui teşekküller, erken do
ğumlar ve saireden ibaret olup bunların nisbeti 
de % 30 u bulmaktadır. . 

Viladî zâfile dünyaya gelmiş olan çocuk 
ölümlerinin hiç birisinin maalesef hiç bir yerde 
önüne geçilememektedir. Bunlar çok defa do-

. ğumdan itibaren bir kaç hafta içinde zayi olur
lar, Fakat bir yandan koruyucu ye yapıcı he
kimliğin yurdun her tarafında dal budak sal
ması, diğer yandan anne ve babaların ve halkı
mızın bilim ve teknikle aydınlatılması sayesin

de arızî grupa girmiş olan akciğer, mide, bar* 
sak ve bir çok intani hastalıkların Önüne geç
mek çok defa mümkün olaeaktır. 

Aziz arkadaşlarım; Cumhuriyet Hükümetinin 
zaman ve mekân nispetinde peyderpey almakta 
olduğu isabetli tedbirler sayesinde arizi ölüm 
vakalarının yurtta azalmakta olduğuna ve 
aziz milletimizin her bakımdan kuvvet ve kud
ret cevherinin arttınlmakta bulunduğuna 
eminiz. 

Sayın arkadaşlarım; memleketimizi her ta
raftan sarmış olan ikinci eihan harbi bazı mil
lerin bütün parlak görünüşlerine rağmen bu 
cevherden mahrum olduklarını meydana çı
karmıştır. Biz milletimizin çoğunlunun sağ
lam bünyesinde duran gizli ve büyük cevherin 
kadrini bilmeli ye bundan âzami derecede 
istifade etmeliyk. Biz nüfusumuzu en kısa bir 
zamanda baştan başa işini çok iyi bilen, ka
fası, vücudu sağlar"., gözü pek ve her vakit 
vatan ve millet menefaatım kendi menfaatindan 
üstün tutan fedakâr iyi ahlâklı, yüksek ka
rakterli ve kültürlü insanlarla doldurmak zo
rundayız ve bu yolun üzerinde yürümekteyiz, 

Sayın arkadaşlarım; en ufak kasabalarımıza 
ve köylerimize kadar koruyucu ve yapıcı he
kimliğin ulaştırılması, milletimizi bir hamlede 
en ileri milletlerin bu sahada yanı başına ka
dar sıçratan olağan üstü bir hadisedir. 

Muhterem "Sıhhat vekilimizden pek yakmda, 
Cumhuriyetin yirminci yıbna girerken bu alan
da çok muhtaç olduğumuz diğer faideli eserleri 
ve realite olmuş hülyalardan mürekkep tesisleri 
de yüksek huzurunuza sunması dileği ile ve 
kutsal Türk anasına ve kıymetli yavrusuna 
yaşama ve gelişme imkânları bağışlaması iti
bariyle bu lâyihayı candan alkışlarım, 

Maruzatıma son verirken, memleketimizin 
sağlık ve sosyal yardım alanında bu güne ka
dar misli görülmemiş derecede büyük bir ba
şarıyı ve tahakkuk etmiş emelleri müjdeliyen 
bu lâyihanın kabul buyruhnasını arz ve teklif 
ederim. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar, bütün arkadaşlarla beraber bu 
kanun lâyihasının sıhhatli ve aydm bir 
millet bütünü yaratmak gayretlerimizin 
gerçekleşmesinde ileri bir adım oldu
ğunu ifade etmekle söze başlamak isterim. 
Bu itibarla müteşebbislerini tebrik ederim, ba
şarılar dilerim. On sene içerisinde on bin gencin 
köylerimize sıhhat ve bilgi dağıtmak üzere da
ğılmış olmalarını düşünmek bUe kalbe ferahlık 
veren bir hâdisedir. Kanunun bu ehemmiyetiyle 
mütenasip olarak hassasiyetimizi de onun üzerin
de tekasüf ettirmek zaruretine, kaniim. Bu se
beple doğrudan doğruya meslekim olmıyan bir 
mevzu üzerinde tedris ve terbiyeyi ilgilendirme
si bakımmdan biraz durmağa ve huzurunuzda 
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söz almağa lüzum gördüm. 

Lâyihanın bir onuncu maddesi var. Hükü
met teklifinde bu madde bir mufassal şekilde 
meveut olmadığı halde sonradan - zannederim 
evvelce çıkmış olan Enstitüler kanununa mü
tenazır olarak - Encümence ilâve edilmiş bir 
nevi mükâfatlandırma ve cezalandırma siste
mini ihtiva ediyor. Vazifelerini ifa veya ihmal 
edecek olan ebeler ve sağlık memurları hakkın
da bir mükâfatlandırma ve cezalandırma sis
temi... Encümeni teşkil eden arkadaşlarımızın 
ekseriyetinin, iki mânası İle de idaajist olduk
larını gösteren bu hükümlere göre mükâfat
landırma derecleri şunlardır i Üstün başarılı 
sayılmak, köye hizmet edenler anıtına adı ya
zılmak, köydeki bir tesise adı verilmek, ülkü 
eri sayılmak, 

Burada görülüyor ki son derecesi ülküeri sa
yılmakta tecelli edenmaddeüe ilgisiz sadece mâ' 
nevi krymetîerden bazı vasıflar saydır. Son
ra ülküeri sayılacak gençlerin Sıhhat ve içti
mai muavnet vekilliğince münasip şekilde yap
tırılıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir alâ
meti taşıma hakkını da kazanacakları j azılıyor. 
Bendeniz bütün bu vasıfları düşündüğüm za
man şu neticeye vardım. Bu mânevi kıymetler, 
teşhire en az müsait olan hususlardır. Yani ül
küeri olmanın en yüksek derecesi, bana göıe, 
adsız kahramanldttp. tecelli eder 

Bu millet en kudretli hayat hazinesini içinde 
taşıdığı adsız kahramanların çokluğunda ve 
gösterişsiz kahramanlığında bulmakta ve ara
maktadır. O itibarla bu adslz kahramanlığın şu
urunu herkesten fazla kökleştirmek ve yaymak 
vazifesinde ve vaziyetinde olanların kendilerine 
kimin tarafından izafe edilmiş olursa olsum bu 
ülkü eri sıfatını benimsemeleri ve taşımaları 
bana imkânsız görünüyor. Bu itibarla enstitü
lerde konmuş olan bu sistemi yavaş yavaş bü
tün kanunlarınıza geçirecek olursak ruhi ba
kımdan esaslı bir hataya düşeceğimiz kanaatm-
dayıtn. Bu hükümleri kanunlarımıza yerleştir
mekte içtimai bakımdan da bir hata müşahede 
ediyorum. Bu ülkü erleri bu vasıflariyle yavaş 
yavaş ayrı bir sınıf değilse büe muhakkak ki 
memurlar içinde ayrı bir zümre olmaya doğru 
gidecek, bu müessese buna doğru inkişaf ede
cektir. Herhangi bir noktada farklı ve imtiyazlı 
bir vaziyeti Cumhuriyetimizin halkctlriı pren-
sibile telif etmek imkânsızdır. Bu rejimimizin 
esasına aykırı bir şey olur. Bana kalırsa bıra
kalım bu gençler de yani ebelik ve sağlık me
murları da göklerde denizlerde fabrikalarda 
lâböratuvarlarda her an tehlikelerle kucak ku
cağa feragatle çalışan meslek kahramanları gi
bi adsız ve anıtsız kalsınlar. Başka bir sistem 
koymak lazımsa eğer Muvakkat encümen başka 
bir mükâfatlandırma sistemi ihdas ederse ben 
de buna tarafdar olurum. Fakat bu şekildenae 
Hükümetin evvelce hazırladığı teklif daha mü-
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nasip olur mütalâasındayım. Ve bunun için de 
bir takrir hazırladım. Takdim edeceğim. 

Bundan başka kanunda temas etmek iste
diğim bir nokta da ebeler ve sağlık memurları 
birinci ve ikinci smıf olarak ayrılıyor. Birinci 
sınıf ebeler ve sağlık memurlarına verileni üc
retin azlığm bunlara verilecek istihsal leyazı-
miyle ev ve tarla gibi hususlarla telafi edile
ceği beyan ediliyor. Filvaki listeye baktığımız 
zaman şunu görüyoruz ki birinci sınrf ebe ve 
sağlık memurları ikinci sınıftan daha az ücret 
almaktadır. Bunların telâfi şekli olarak arazir 
tarla vesaire vermeği bulmuşlardır. Bu gayet 
esasb: bir şeydir. Bunları müstehlik vaziyete 
düşürmektense, müstahsil vaziyete çıkarmağı 
düşünmüşlerdir. Ancak yine üçüncü maddenin 
ikinci fıkrasında meselâ bunlara verilecek ara
zinin koy hükmî şahsiyetinin malı olacağı tas
rih edilmektedir. Ancak bundan memurlar me
muriyetleri devam ettiği müddetçe intifa ede
ceklerdir. yani çocuklarına kalmıyacak olan bir 
tarlanın burada miktarını, bilmediğim için tâ
yin edemiyeceğim, bu arazi parçasının ikinci 
sınıf, ile birinci sınrf arasında ihdas edilen yani 
ikinci sınıf lehine birinci smıf aleyhine ihdas 
edilen farkı telâfi edip edemiyeceğinde müte
reddidim. Bu itibarla verilecek olan ev, tarla 
vesairenin hem mülkiyet rejiminin değiştiril
mesi, hem de bunların verilmesinin daha katî 
teminata bağlanması hakkında encümenin bir 
mütalâası var mıdır, yok mudur? öğrenmeyi 
merak ettim. 

Diğer bir noktada muvakkat ecrtümen maz
batası bir kaydi ihtiva ediyor. Bu mazbatada 
deniliyor ki, birinci sınıf ebe ve sağlık me
murları kâfi bir miktara çıkınca ikinci sınıf 
olarak istihdam edilenlerin istihdamına mahal 
kalmryacaktır. Güzel bir fikir. Fakat kolay 
kolay tahakkuk etmiyeceğini de ben şimdiden 
tâyin ve tasavvur edebilirim. Yani uzun za
man ikinci sınıf memurlardan müstağni kalına-
mıyacağı kanaatindeyim. Bununla beraber şa
yet bu ihtiyaç ortadan kalkacak olursa bu ikinci 
sınıf ebe ve köy sağlık memuru olarak hayat
larım bu işe vakfetmiş olanların mukadderatı 
ne olacaktır? Bunun cevaplandırılması lâzım
dır. 

7 nci maddenin son fıkrasına ait bir mülâ
hazam vardır. Bu maddenin son fıkrasında de
niyor ki, valiler , kaymakamlar, nahiye mü
dürleri , köy ebeleri ve sağlık memurlarının va
zifelerini iyi görmelerini murakabe eder. Bun
dan daha tabii bir şey olamaz. Ancak bunlar 
gençlerdir. Bilhassa bunların pek çoğunun genç 
kızlar olduğu tasavvur buyurulursa vazifelerini 
ifa hususunda bazı müşkülâta uğnyaeaklardır. 
Bu müşkülâtı nazarı itibare alarak bunlar üze
rinde yalnız murakabeyi temin ve tesis etmek 
kafi gelmez. Bunların yardımlarını da temin 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh, o fıkraya hiç ol-
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mazsa, Encümen de iştirak ederse, fıkranın so
nuna « ve onlara ödevlerini yapmak için gere
ken yardımı yaparlar » şeklinde bir ibarenin 
ilâvesi lâzımdır. Vakıa bu gayet tabii görüle
bilir. Fakat İdarî makamlarda tecrübesi bulu
nan arkadaşlar daha iyi bilirler ki, kanunen 
vazife olarak verilmedikçe bu teşkilât ayrı bir 
teşkilâttır. Bizimle alâkası yoktur, gibi bir 
mülâhaza île bu yardım yapümryabilir, Onun 
için bu .cihetin tasrihi daha doğru olur. 

Buna mahal kalmaması için böyle bir fıkra
nın ilâvesi her halde lüzumludur. Tekrar 10 
nen maddeye avdet ediyorum. Mükâfatlandır
ma sistemim tenkit ettiğim 10 nen maddenin 
encümende tesbit edilen şekli ile cezalandırma 
şekli biraz tafsilât ihtiva etmekle beraber mah
zurlu esasları da içerisine almış bulunuyor, 
Meselâ işten çıkarma için; iffetsizliği sabit olan
lar meslekten çıkarılır deniyor. Buna diyecek 
yok. iffetsizliği sabit olan meslekten çıkarıl-
malr, Fakat iffetsizlik keyfiyeti nasıl tesbit edi
lecek? Sonra acaba bilhassa yeni bir zihniyet 
yaratmak için köylerimize göndereceğimiz ve 
yazifö vereceğimiz genç • kızlarımızın oralarda 
herhangi biraz serbestçe hareketlerine bu teş
mil edilerek bir sürü şikâyet ve iftira mevsuu 
meydana gelmiyecek rai? Bu itibarla bu husus
ların sayılmasına taraftar değilim. Eğer encü
men bu mevzular üzerinde daha esaslı ve arzet-
tiğim mütalâa ve temennilere uyftn tekliflerde 
bulunursa minnetle karşılryacağım. 

Dır. M. CANBOLAT (Gazianteb) — Saym 
arkadaşlarım; siz arkadaşlarımı saygı ile selâm-
lıyarak sözlerime basbyornm. Meslekten, bilhassa 
bugün kabul edilecek kanunla alâkadar olan bir 
meslek erbabı sıfatiyle bir kaç söz söylemek ar
zusundayım. 

Koy ebe ve köy «ağlık memurları, teşkilâtına 
ait kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisince 
kabulünün köylülerimiz için faîdelİ ve çok hayırlı 
olacağına aynı zamanda köye doğru idealimizin 
tahakkukunda rol oynayacağına şüphe yok. Az 
zamanda asrın en büyük tarihî işlerini başarmış, 
medenî kanunlarını yapmış Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bu kanunu kabul etmekle Türk Mil
letine yeni ve çok faideli bir armağan vermek
tedir. Her hususta olduğu gibi bu sabada da 
irşatlarını esirgemiyen Büyük Şef İnönü'nün 
kıymetli direktifleriyle hazırlanan bu kanun lâ
yihası, en kısa bir zamanda köylünün kalkınma
sını kemmiyet ve keyfiyet itibariyle yükselişini 
tahakkuk ettirecek üç esastan birisidir. 

Büyük inönü'nün alâka ve irşatları Sıhhat 
vekâletinin muvaffakiyet kaynağıdır. 

Arkadaşlar; sıhhiyemizin de köy içinde va
zife almasından sevinç ve gurur duymaktayız. 
Maarifimiz köylünün bilgisini, sıhhiyemiz sağ-
lağını tahakkuk ettiriyor. Bundan sonra köy
lünün malının çoğalması ve kıymetlendirilmesi de 
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temin edilirse köylü kalkınmasına daha müessir 
olarak başlanmış olar. 

Arkadaşlar; kayatmın en güç ve ızdırapk 
bir anmda kadına yardım kadar insani ve zevkli 
bir vazife azdır. Büyük Millet Meclisi, bu ka
nunu kabul etmekle yalnız bugün değil, istik
balde de yaşayacak Türk köylüsü&ün annesine 
lâyık olduğa yardnm yapmış olacaktır. Bu ve
sile İle Sıhhiye vekilimizden mühim bir ricam 
var. Cumhuriyet devrinde Sıhhiyemizde büyük 
işler -başarılmıştır. Geçmiş zamanlarda olduğu 
gibi, bugün de hâlen imkan dahilinde teşkilâtm 
genişletilmekte olduğunu memnuniyetle görmek
teyiz. Bununla beraber esasen Sıhhiyemizden 
beklediğimiz daha geniş hamlelerin milleti da
ha çok faydalandıracağına da kaniim. Bilhassa. 
Yüksek -huzurunuza arzedilen Köy ebe kanunu
nun daha faydalı olması için doğum evlerinin 
en az bir zamanda çoğalması ve açılması lâzım
dır. Çünkü ebenin başlıca iki vazifesi vardır. 

Birincisi: Tabiî doğumu başmdan nihayetine 
kadar takip etmek ve icabeden yardımları yap
mak, ikinci vazife de doğumdan evvel veya do^ 
ğum esnasından müdahaleyi ieabettiren vakayı 
mütehassıs hekime yollamaktır. Bütün vesaiti 
ve doğumhanesi olan birinci smri* ebe bile ödevini 
tek başına görebilir. 

ikincisi için süratle gönderilebilecek bir do
ğumevi ve mütehassıs bir hekime ihtiyaç vardır. 
bu durumda olan hâmile kadınlardır ki, en çok 
Ölümle karşılaşırlar. 

Sayın Vekilimizden ricam şudur; bugünkü. 
Ebe kanunu gibi kabul edecekler için bir haz 
duyuracak doğum evleri ve mümkünse diğer sıh
hi teşkilât için kanun lâyihasmı en yakında Mec
lise getirsinler. Bu hayırlı ve faideli kanunu sev-
kettiğinden dolayı Hükümetimizi tebrik eder, mu
vaffakiyetler dilerim. ' 

O. B. GFÖKER (İstanbul) — Arkadaşlar; 
Cumhuriyet rejiminin memleketin yükselmesi, 
memleketin kalkınması için yapmış olduğu bü
yük teşebbüslerden bir tanesine daha şahit olu-
yoruz. O da köy ebeleri kanunudur. Bunun iw 
kadar lüzumlu bir şey olduğunu söylemeğe ha
cet yoktur. Mucip sebepler lâyihası ve encümen 
mazbatası buna dair lüzumlu tafsilâtı veriyor. 
Hakikaten pek faydalı bir şey olduğuna şüphe 
yoktur. Yalnız bendeniz şunu ilâve etmek iste-

• rim, buna' benden evvel söyliyen arkadaşım d* 
temas etti, köy ebeleri göndereceğiz. Fakat bu 
ebelere fen dairesinde, temizlik dairesinde ço
cuk almağı öğretmek kâfi değildir. Ona vesait 
de vermemiz lâzımdır. Binaenaleyh her köyde 
bir doğum yeri yapılmasının lüzumuna kaniim, 
Bunu bu Hükümetin kudretinden beklerim. 
Cumhuriyet daha bunun gibi neler yapmıştır. 
Göndereceğimiz ebenin pislik içerisinde çoctı-
ğu almasında pek fayda hâsıl olmuyor. Doğum
evi yapmak o kadar zor bir iş değüdir. Cum
huriyet bundan çok büyük »* işler başarmış-
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tir. Dört yataklı bir doğumevi yapmak lâzım
dır. Bunu yaparken banyosu behemehal olma
lıdır. Temizlik şartlan yerinde ve eczası bulun
malıdır. O müddet zarfında doğuran kadın ço
cuk bakımını da öğrenir. Vefiyatm ilk zaman
larda - fena bakımdan ileri geldiğini hepimiz bi
liyoruz - kasabalarda bile usulünde doğum ya
pılmadığından dolayı pek çok vakalara şahit 
oluyoruz^ Bunu Hükümetten rica ederim. Bu 
kanunun memleketi yükseltmek için büyük bir 
âbide olduğuna kaniim. Fakat doğum yerleri
nin biran evvel yapılmasını Hükümetten rica 
ediyorum* 

E. BARKAN (Malatya) — Efendim, bu 
kanunla pek büyük bir şey yapılacağını zan
netmiyorum. Fakat bundan daha büyük bir 
şey yapılabileceği hatırıma gelmişti, nasıl ol
duğunu da unuttum. 

Etimesgut'ta bir sıhhat merkezi vardır. Dört 
beş tane odasıyla beraber bir doktor, sekiz on 
vizitör hemşireleri vardır. Bunlar gezerler, köy
leri dolaşırlar. Merkezde bir dosya odası vardır, 
Burada on dokuz köyün içinde bulunan bütün 
köylünün sıhhi vaziyeti, doğumu, ne halde ol
dukları hepisi içindedir. O doktor hâlâ orada 
mıdır, bilmiyorum. Fakat büyük bir maaşla 
başka bir yerden istemişler, kabul etmiyorum, 
hiç bir memuriyet istemem, benim vazifem bu
radadır demiş? Üç sene evvel gittiğim zaman 
görmüştüm, oradaki vizitör hemşireler de yer
lerini terketmek istemiyorlar. Kızılayda olmak-
lığım dolayısiyle Ankara'da da bir misalini vü-
eude getirmek lâzımdır fikri gelmişti, orada 
bulunan bir köylü, ihtiyar bir köylü, doktoru
muzu almayınız, sıhhat merkezimizi elimizden 
almayınız, o bizim on dokuz köyün sadakatle 
bağlı olduğumuz yerdir dedi. Bir tanesi Eti
mesgut'ta bir tanesi de İstanbul'da varmış ve bu 
en yüksek bir şey olmak üzere gösteriliyor-
nıuş. Bunun emsalini meydana getirebilirsek 
köylümüze varıncaya kadar sıhhate götürmüş 
olabiliriz, 

Şunu da arzedeyim ki, o 19 - 20 köyde 10 
tane kadın çocuk doğurmuş olsa onları sıh
hat merkezine getirip, çocuğun nasıl büyütüle-
eağini, çocuğa nasıl bakılacağını 8 - 10 günde 
orada Öğretip köylerine gönderiyorlarmış. Şim
di. 4 köye bir ebe tâyin edilecek olursa bir 
kaç doğum vakası karşısında hepsine ebe gön
dermek imkânı yoktur. Tıpkı köy enstitüleri 
gibi sıhhat merkezleri meydana getirmek ve 
köylünün ayağına kadar temizliği, asepsiyi, an-
tisepsiği göstermek, öğretmek ve köylüyü ru
hundan yakalayıp memlekete bağlamak kabil
dir. Nüfus idarelerinde bile dosyalarda aranılan 
sıhhat, orada olduğu kadar yoktur. Yapılacak 
en büyük şey sıhhat merkezleridir. Köyü kur
taracak ancak odur. Ondan başkası... 

Dr, S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim; 

bendeniz. Yavuz Abadan arkadaşımın fikirle
rine iştirak etmiyorum. Bu kanun doğrudur. 
Burada böyle cansiperane hizmet eden, böyle 
bir fevkalâde tahsil görmemiş amma, tevekkül
le çalışan adamların bir anıt üzerine isminin 
yazılması çok faydalı bir şeydir. Adsız kahra
manlar, bu boş şeydir. Kahramanlık eden 
isminin yazılmasını ister. Bu insanî bir 
histir ve fena bir şey değildir. Bunu her yerde 
yaparlar. Karadeniz'de bir Amerikan gemisinde 
batmış olan bir Türk telsiz memuru sonuna ka
dar batıyoruz, batıyoruz, su belimize çıktı, 
boğazımıza çıktı demiştir. Bu adam adınm ya
zılmasını söylememiş. Fakat Amerika'da, onun 
hiç haberi olmadan, ismi aeenta kapısının 
önündeki levhaya yazılmıştır, O istemese bile 
bizim yazmamız lâzımdır. Bir kere bu böyledir. 

Sonra dediler ki, onlara orada tarla verile
cek. Fakat bu tarla hizmet ettiği müddetçe on
da kalacak, hizmetten inftkâk ederse ondan 
alınacak. Başkasına verilecek - Bunda bir 
haz yoktur, bir teşvik eseri olamaz 
dediler. Bu da doğrudur, - Orada çalışan 
bir adamın fenalığı görülürse zaten tarlası 
elinden almır, işinden çıkarılır. Hizmet ettiği 
müddetçe bu tarladan istifade edeeek. ölürse 
elinden ahnacak. öldüğü zaman, sade sensen 
mesele yok, ehemmiyeti de yok. Fakat çoluk, 
çocuğu varsa ne olacak? Onu kendi yerine 
sıhhat memuru yaparsm. Bu suretle o da isti
fade eder. Nitekim Eczane kanunlarında var, 
Çocuğu eczacı oldukça eczaneye tasahup eder. 
Fakat adamın çoluğu çocuğu varsa, başka bir 
mesleke geçmiş veya haylaz olmuşsa, demek 
Devletin verdiği o tarladan o haylaz çocuk da, 
mesleke sadakat göstçrmiyen o velet de istifa
de etsin, (Gülüşmeler) Bu, kabul edilemez. Bi
naenaleyh bu kanun doğrudur. Biz deminden 
beri okuyoruz, evvelce de okuduk. Hiç bir 
mahzuru yoktur. Buraya gelen arkadaşlarımı
zın hepsi de gayet muvafık olduğunu söyledi
ler. Zaten eskİdenberi köylüler için çok çalıştı
ğımız malûmdur. Binaenaleyh işi kısa kesip 
kanunu biranevvel çıkarmalıyız, 

Sonra bazı arkadaşlarımız, her köye dispan
ser yapılsın dediler, bunu Galip Bahtiyar ve 
Emrullah arkadaşlarımız istediler, Bu, bütçe 
meselesidir, tabii ilk imkânda yapılacak bu iş
tir. Bir kadını doğurtmak için temiz raf, şişe 
öteberi ne lazımsa verilecektir. Ebenin bulun
duğu yerde hazır olacaktır. Bunlar müstahzar
dır. Doğuracak kadın bir kaç saat evvel civar
dan getirilir ve yatırılır. Bunlar kendiliğinden • 
işin içindedir, belli bir şeydir. Vekâletin parası 
yetiştikçe bu gibi müesseseleri nemalandıracak 
ve çoğaltacaktır. Binaenaleyh zannediyorum ki 
kanunun içinde ve ruhunda yaşayan bir madde
dir, ihtiyaçtır. 

BEİS — Başka mütalâa var mıî 
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MUVAKKAT En. M. M. Dr. g. IRMAK 

(Konya) — Encümen namına izahat vermek 
istiyorum. (Müzakere kâfi sesleri) 

M. UNSAL (İsparta) — Aleyhte söz yok ki . 
izaha lüzum hissetsinler. Maddeler hakkında 
sual sorulursa izahlarım yaparlar. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

BEİS — İzaha lüzum yoktur deniliyor ve 
müzakere kâfi görülüyor. Siz heyeti umumiyesi 
hakkında mı söyliyeceksiniz ? 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. S. İRMAK 
(Konya) — Evet efendim. Heyeti umumiyesi 
üzerinde söyliyeceğim. 

BEİS — Bazı maddeler hakkında muayyen 
mütalâalar dermeyan edilmiştir. Hattâ bir takrir 
var, bu takriri reye koymıyacağım. Bu itibarla 
maddelere taallûk eden mütalâalar maddelerin 
müzakeresinde söylenecektir, 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. S. IRMAK 
(Konya) — Söz almış olan muhterem arka
daşlarımın değerli mütalâaları da göstermiştir 
ki, bu lâyiha ile memleketin hakikî bir ihtiya
cını karşılamak emelindedir. Hükümetin bu lâ-
yihasında müstakbel ebeleri ve sağlık memur
larım yetiştirmek hususunda ileri sürdüğü 
prensipler bakımından Hükümet ile «ncümen 
arasında tam bir birlik ve mutabakat hâsıl ol
muştur, Köye sıhhi yardım ulaştırmak için ko
nulmuş olan hükümler hakkında şüphe edilecek 
hiç bir arkadaş tasavvur etmem. Bu yardım ih
tiyacı o kadar büyük ve o kadar âcildir ki en 
basit sıhhi tedbirlerin eksikliği yüzünden her 
yıl kaybettiğimiz vatandaş, bilhassa ana ve 
çocuk sayısı tüyler ürpertecek mahiyettedir. 
Buna en kısa zamanda cevap vermek Meclisin 
ve Hükümetin vazifesidir. 

Yüksek Meclisin müsadeasiyle açılmış olan 
köy enstitüleri yalnız öğretmen değil köyler 
için her türlü ihtiyaca cevap verecek eleman
ları yetiştireceği muhakkaktır. Köy enstitüle
rine ikinci bir vazife daha veriyoruz. O da kö
ye sağlık bekçileri yetiştirmektir. Şu halde ilk 
prensip bu unsurları yetiştirmek hususunda köy 
çocuğunu almak ve köy enstitülerine hâkim 
olan bir zihniyetle yetiştirmektir. İkinci pren
sip bu adamların memur karakterinde olmama
sını temin etmek yani barem mevzuatı, harcırah 
mevzuatı bakımından, terfi şartlan bakımından 
diğer memurlardan beklediğimiz karakterden 
gayrı yeni tip bir adam yetiştirmektir. Bu hu
suslar kanunun muhtelif maddelerine bir esas 
prensip olarak vazedilmiştir. 

Muhterem Muhtar Berker arkadaşımız köy
deki doğum facialarını güzel bir lisanla izah 
ettiler, Encümenimizin mesaisini takdir ve 
tebrik ettiler. Biz buna teşekkür ederiz. 

Arkadaşım Delilbası köylerimizin vaziyetini 
izah buyurdular. Köye gideceklere verilecek ma
aş azlığının kendilerine verilecek toprak, arazi, 
alât ve edevatla telâfi edileceğini ileri sürdüler, 

ve toprakla iştigalin sıhhi mülâhazalar uoktai na
zarından bir mahzur teşkil edeceğini beyan et
tiler. İlk bakışta bu mahzur hâtıra gelebilir. Hal
buki bu kanunla koy ebelerinin bizzat ziraat 
yapması mutlaka lâzımdeğildir. Kendilerine bu 
hususta yardım edileceği tasrih edilmiştir. Aile
sine mensup herhangi bir şahıs, kocası, kardeşi 
bu ziraatı yapabilir. Köy ebelerini köyün tabii ve 
sosyal çevresinden ayırmadan müstahsil hale ge
tirmek istiyoruz. Buna rağmen doğuma yardım 
vazifesini ifa edecek şekilde temizlik ve asepsi 
kaidelerini tatbik etmekle kendisine verilecek sıh
hi ve tıbbi terbiyenin eseri olacaktır. Bunlar köy 
enstitülerinin son sınıflarından seçilecektir, nam
zetler memleketin muhtelif kısımlarında köy 
ebesi mekteplerinde en iyi hocalarımızın nezareti 
altmda yetişeceklerdir. Ümit ediyorum ki, bu 
şerait altında arkadaşlarımın endişesi zail olur. 
Müstakbel köy ebesi mikrop ne demektir, intan 
ne demektir? Bunu etraflı şekilde anlar ve vazi
fesini benimser. 

Yirmi senelik bir mesai yaptıktan sonra bu 
unsurların tekrar şehirlerde ebelik yapıp yap
maması meselesi üzerinde bazı arkadaşlar mu
halif kaldılar. Buna rağmen encüjoaen, bu un
surların köyde kalmalarım memleket menfaat
lerine -daha uygun bulmuştur. Yirmi sene şehir 
hasreti içinde yaşamamaları için yirmi senelik 
mecburi hizmetten sonra şehirlerde ebelik sana
tını İcra edebilmeleri encümenimiz ekseriyetince 
muvafık görülmemiştir. Ancak şehirlerde hasta 
bakıcılık yapmak işi mevzuumuz haricindedir. 
Şehirlerde hastabakıeılık, yapabileceklerini,' ebe
lik yapamıyacaklarını. kaydettik. Muhterem ar
kadaşım, Kökdemir kanunun ehemmiyeti üze
rinde durdular, nüfus dâvamızı çok güzel, rakam
larla tesbit ettiler. Buna ilâve edecek bir sözümüz 
yoktur. 

Arkadaşım Yavuz Abadan 10 neu maddenin 
encümen tarafından yazıldığını ifade ettiler. Şunu 
söyliyeyim ki, biz bu noktada Hükümetle tam 
manasiyle mutabıkız. Mükâfat sisteminde değiş
tirdiğimiz bir şey yoktur. 

Muhterem Meclisin kabul ettiği köy enstitüleri 
ve köy muallimlerinin • mükâfat sistemi aynen 
bunlar hakkında da tatbik edümektedir. Esas 
prensip- bunları kabil olduğu kadar madde ile, 
para ile ilgili bir unsur olnuyarak yaşatmak ve 
mânevi hislerini daha fazla kuvvetlendirmek ve 
köylü camiası içinde kalmayı canına minnet bi
lecek insanlar yetiştirmektir. Bu itibarla köy 
öğretmenliği ile köy sağlık memuru arasında bir 
tefrik yapacak olan bu mütalâaya biz burada iş
tirak etmiyoruz ve memleketin menfaati de zan
nederim bunu icabettiriyor. Biz köyde çalışacak 
bu yeni arkadaşlar hakkında da aynen tatbik et
mekte fayda gördük. Yalnız mücazat hususunda 
yapılan bir iki değişiklik bu vazifedarlarm va
zifelerinin hususiyetinden ileri gelmiş bazı sıh
hi, WWbİ servis kusurlarının 'karşılanması zaru-
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retinden ileri gelmiştir. Arkadaşım, birinci sı
nıf ebelere verilen maaşm azlığından dolayı zi
rai âletler verilmek üzere telâfi edilmesinden 
bahsettiler. Biz de bu "kanaatteyiz. Zaten bu 
az maaşı encümen kabul ederken bu şart 'altın
da maddeyi kabul etmiştir. Bunları müstahsil 
hale getirmek için ne lazımsa onu aynen vermek 
lâzımgelir. Yoksa kanunun ruhu kaybedilmiş 
olur. Bu hususta Hükümetle tamamen mutabık 
olduğumuz ümidindeyim. 

İkinci nokta; ikinci sınıf koy ebelerinin is
tihdamına nihayet verihniyecek, yalnız yetiş
tirilmelerine nihayet verilecektir. Yani ikinci 
sınıf etelerin yetiştirilmesine ihtiyaç nispetinde 
devam olunacak ve birinci sınıf ebeler ihtiyaca 
kâfi geldiği takdirde bunlarm yetiştirilmesine 
nihayet verilecektir. Fakat evvelce yetiştirilmiş 
olanlar vazifelerine devam edeceklerdir. Sonra 
idare âmirlerinin murakabesi hakkında bir mad
de koyduk. Bunu köy eğitmenleriyle mütenazır 
olsun diye yaptık. Zannediyorum ki idare âmir
leri bu madde olmasa da bu yardım işi yapıla
bilecektir. Bu maddenin zaten ruhundan bu 
anlaşılıyor. Mamafih muhterem Meclis tensip 
buyurursa «yardım ederler» şeklinde bir fıkra
nın madde gelince ilâvesine biz aleyhtar değiliz. 

Arkadaşım, «iffetsizliği sabit olmak» mevzuu 
üzerinde önemle durdular. Biz de Encümende 
bu mevzu üzerinde hassas davrandık. Kanun 
dikkatle tetkik buyurulursa görülecektir ki; 
meslekten çıkarılma cezası bir takım merhaleler
den geçecektir. Evvelâ kazalardaki heyet tetkik 
edecek, sonra vilâyetlerdeki heyetler tetkik ede
cek ve en nihayet vekâletteki inzibat heyeti ka
rar verecektir. Bu üç heyetin.bir İftira ve de
dikodu neticesinde vatandaşın mukaddes hakkı 
olan çalışma hakkım çiğnemiyeeeğini talîm bul
duk. Muhakkak ki esaslı tetkik yapacaklardır. 
Bu itibarla bu üç katlı müeyyideyi Encümen 
kâfi gördü. 

Muhterem Canbolat arkadaşımız doğumevle
rinin çoğaltılmasını temenni etti. Bu temenni
ye canü dilden iştirak ederiz ve hiç şüphe yok ki-
muhterem Sıhhat vekilimiz de İmkân buldukça 
bunu tahakkuk ettirmeğe gayret buyururlar. 

Muhterem Galib Bahtiyar, ebeye vesait veril
meli buyurdular. Tamamen haklıdırlar. • Kanu
nun hususî bir maddesinde ebenin icrayı sanat 
etmesi, için her ne lâzım ise verileceği ifade edil
miş, ayrıca bu demirbaş teçhizattan başka ken
dilerine şahsi teçhizat olarak ta 60 liralık bir 
ücret verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her köye bir düğüm yeri veya yuvası yapıl
ması çok şayanı temenni olmakla beraber tabii 
biraz zaman ve biraz da bütçe meselesidir. . 

Muhterem Emrullah arkadaşım, bu kanun
dan büyük bir şey beklemiyorum dediler. Zan
nediyorum bu şahsidir. Büyük Meclis buna iş
tirak etmemektedir sanırım. Arkadaşlarımın ka
nuna karşı gösterdikleri büyük heyecan ve sev-
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gi kendilerine lâzımgelen cevabı vermiştir. 

Sıhhat merkezlerinin açılması ve çoğalmasr 
bizim de en derin temennimizdir. Umumî büt
çede Sıhhat vekâletinin raportörü olmak sıfa-
tiyle bilerek arzediyornm; sıhhat merkezleri 
açmakla köye sıhhat memuru ve ebe gönderil
mesi lüzumsuz olmaz bilâkis bunlar birbirlerini 
tamamlar. 

Saim Ali Dİlemre hocamız, kendine mahsus 
tatlı üslubuyla, bizim demek istediklerimizi da
ha güzel söylediler, kendilerine teşekkür ederim, 
(Müzakere kâfi sesleri). 

Dr. E. OKTAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar; arzedeceğim mesele biraz umumidir. 
Muhakkak sağlık memleketin temelidir. Sağlık 
için atılan her adım, her varlık olan müessese 
yerinde bir iştir. Gayet lüzumludur. Onun için 
tabiî lehinde söyliyeeeğim. 27 senelik bir dok
torum. Bilhassa taşralarda çalıştım, köylerle 
yakın alâkam vardır. Kendim de köylü çocu
ğuyum. Bu itibarla biraz bu işin müşkül taraf
larını da arzetmek istiyorum. Köy ebesi, köy 
sağlık memuru çalışırken muhakkak arkasında 
bir müessese olmazsa çalışacağı ve yapacağı işte 
çok müşkülât çekecektir. Bir defa sekiz, on kö
yü olacaktır. Bunlar bir birinden uzak olabilir. 
yol ve saire bulunmıyabilir. Gittiği yerde bir 
şey yapamaz, hastalık bir mütehassısa ihtiyaç 
arzedebüir. Bir köye gelen sıhhat Memurunun, ebe
yi, o köy; yalnız bir ebe, bir sağlık memuru di
ye kabul etmez. Bir mütehassıs, bir doktor diye 
kabul eder. Bütün ümit ve gözlerini ona diker, 
ondan şifa bekler. Fakat tabii onun bilgisi ni
hayet bir temizlikten ibarettir. Bilgisi oldukça 
basittir ve bu bilgi dahilinde yardım yapacak
tır, Şüphesiz faydadan hali değildir. Fakat 
bendenizin fikrimce; eğer mümkünse bunun daha 
şümullü bir şeklini arzetmek istiyorum. Ben 
uzun seneler iki doktorlu bir hastanede çalış
tım. Bİr operatör, bir de dahiliye mütehassısı 
bendeniz bulunuyordum. Tabii diğer ihtisaslar 
olmadığı halde bu iki doktorlu müessese de hal
kımız için oldukça verimli olur. Nihayet 
operatör icabında nisaiyeci, dahiliyeci de 
âz çok kulak, boğaza da bakar, iptidai şey
leri ihtisası haricinde de olsa yapabilir. Ya
ni bir hastahanede iki doktor, dahiliyeci ve 
operatör oldukça çok işler görülebilir. Gönül 
arzu ederdi ki, hemen her yerde bütün mtite-
hassıslariyle tam teşekküllü, rontkenli hastane
ler bulunsun. Buna şimdilik imkân olmuyor. 
ve bendeniz bir şekil teklif ediyorum. Kazala
ra kadar iki doktorlu hastaneler açmak. Bir 
operatörle bir dahiliye mütehassısı bulundur
mak, operatörün nisaiyeden anlamasını şart koş
mak ve orada çalışacak hasta bakıcılarla, hem
şirelerle, sıhhiye memurlarım bu işlerle tavzif 
etmek. Bunlar hem köylere gidebilir. O zaman 
evvelce arzettiğim tehlike ve müşkülât ortadan 
kalkmış olur/ 3 köyde lohusa var, l îbeyİ 
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3 köyden de istiyorlar. Bu nasıl kabil olur; 
hangisine gidecektir? Fakat kendileri merkeze 
gelirse orada icabeden tedabir yapılır. 

Bir tanesi gelemiyorsa oraya da müessese ya 
bir ebe gönderir, yahut bir sıhhiye memuru gön
derir, o iş görülür. Yani arzetmek istediğim; az bir 
masrafla çok iş görülmesini temin etmektir, 
Bu mâruzâtımı umumî bir mütalâa olarak heye
tinize arzediyorum. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, Encümen mazbata muharriri 
kıymetli arkadaşım Profesör Sadi Irmak'm mü
talâalarım dinledim. Kendilerinin bendeni
zin mütalâalarıma karşı irat buyurdukları mü
talâalar esefle söylemek lâzrmgelir ki, bendeni
zin dâvamı ispat edecek mahiyettedir. Yani 
kendileri toprakla uğraşan bir ebenin lohusa 
hakkında tehlikeli olduğunu kabul buyuruyor
lar kendisine verilen toprak mutlaka kendi
sinin iştigal etmesi için değil, şu veya bu va
sıta ile kullanması içindir diyorlar. Bendeniz 
buna kani değilim. Çünkü bizim köy ebesi, 
sağlık memuru olarak yetiştireceğimiz insan
lar doğrudan doğruya köylü ve toprak çocukla
rıdır. Hattâ bunlar, ebelik ve sağlık memur
ları tahsiline başlamazdan evvel, senesini bilmi
yorum, üç, dört sene, enstitüde geçecek müd
det zarfmda okudukları amelî ve nazarî dersler 
ıneyanmda toprağı işlemek meselesi de vardır. 
O halde bendenizin arzettiğim. mahzur bitama-
miha mevcuttur. Bu kanunda aksini emreden 
bir hüküm olmadığına göre, koy ebesi, sıhhat 
memurunun bizzat toprakla meşgul olması mem
nu olmadığı için, böyle bir kayit olsa dahi tatbik 
kabiliyeti olmadığı için bendenizin söylediğim 
mahzur tamamen mevcuttur, bu benim kanaa
timi tekrar teyit etmiş bulunuyor. 

Şu halde yine tekrar ediyorum, toprak ve
rilmesin demiyorum, eğer toprak verilecekse 
bu mahzur mevcuttur. O halde toprak verme
meli ve bu kimselerin toprakla alâkasını kesnıe-
li diğer ebeler ve sıhhat memurlarında olduğu 
gibi bunlara da hayatlarını temin edecek kadar 
bir para verilmelidir. Bu muhakkak lâzımdır. 
Başka türlü lohusalık intanlarının önüne geç

meğe imkân yoktur. 
Bunu arzettikten sonra demin' unutmuş ol

duğum bir iki noktayı da ilâve elpıek istiyo
rum, 

Birincisi, köye ebe gönderiyoruz. Fakat do
ğumların hepsi tabii olmayabilir. Ve bazan bir 
doktora ihtiyaç hâsıl olur. Bir doktorun müda
halesi lâzimgelir. Tabii köyde böyle bir güç 
doğum varsa ilk evvel hatıra gelen kazanın 
Hükümet tabibidir. Kaza Hükümet tabipleri 
acaba bu gibi doğumlara müdahale edecek şe
kilde bir staja tabi tutulmuşlar mıdır? 

ikincisi; bu kaza Hükümet tabipleri kendi
lerine böyle bir müracaat vâki olduğu takdirde 
icabeden âletler Hükümet tarafından kendile
rine verilmiş midir? Bu cihetlerin Sıhhat vekâ
leti tarafından cevaplandırılmasını rica ede
ceğim. 

Ebelerin vazifeleri kanunda çok mufassal 
şekilde yazıldığı halde köy sağlık memurları
nın vazifeleri ve ne işe yarıyacakları yazılı de
ğildir. Bendenizin eskiden beri kafamda ya
şattığım ve mükerreren huzurunuzda arzetti
ğim bir iğde tekrar etmek isterim. Acaba bu 
köysağlık memurları 5 - 6 köyde bir mıntaka 
teşkil ederek frengi mücadelesinde istihdam 
edilemezler mi? Yani muayyen beş veya altı köy 
İçin frengi mücadelesinde bu köy sağlık me
murları kullanılamaz mı? Bu hususta Hükümet 
ne düşünüyor? Muhterem mazbata muharriri 
arkadaşımız kabul eder gibi göründüler. Bu 
noktanın tavzihini rica ederim. Encümence ve 
Hükümetçe 20 senelik hizmetini bitiren bir köy 
ebesinin bir hastanede hastabakıcı olmasına 
imkân verecek şekilde kanuna bir hüküm kon
masını rica ediyorum. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Efendim; vakit gecikmiştir. Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere celseye nihayet 
verilmiştir. 

Kapanma saati : 18,46 . , ( J 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/72) 

' Rfl. 
Başvekâlet * X3. V . 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay* : 6/15S7 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında Münakalât vekilli

ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10 . V . 1948 tarikinde Yüksek Meclîse arzı kararlaş
tırılan kanun layihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

P. T. T, Teşkilât kanununa ait mucip sebepler 

2822 numaralı teşkilât kanunu ile mülkî teşkilât esas tutlmak suretiyle P. T. T. teşkilâtında 
yapılmış olan değişiklik 6 senelik tatbikat devresinde matlûp olan neticeyi vermemiştir. 

Meselâ: Bir vilâyet P. T. T. Müdürünün tam elemanla çalışabilmesi için fennî işlerine baka
cak fen teşkilâtı ve nuntakasınm gelir ve masraf hesaplarını görecek bir muhasebe heyeti bulun
mak icabederkea dar sahaya inhisar eden her vilâyet mınfakası için bu teşkilâtı yapmak iş de
recesi bakımından fazla görülerek fen ve muhasebe teşkilâtını mıntakalara taksim ederek her 
mıntaka fen müfettişine ve muhasebecisine bir kaç vilâyet bağlamak suretiyle teşkilâtın bir kıs
mını mülkî teşkilât ve bir kıamîpı da mıntaka esası üzerine kurmak zarureti hâsıl olmuş ve yek
diğerini tamamlaması lâzımgelen bu hizmetlerin bu şekilde dağıtılması işler üzerinde bir takım 
intizamsızlıklara sebebiyet vermiştir. 

Merkez teşkilâtı da aynı karışıklığı arzetmektedir. Bu günkü Yüksek fen heyeti reisliğinin 
vazifesi fen işleri üzerinde tetkikat yapmak ve mütalâa beyan etmekten ibaret olup ieraî hiç 

bir salâhiyeti bulunmamaktadır. Fennî İşlerin telgrafa ait kısmı Telgraf işleri reisliği ve tele
fona ait kısmı da Telefon işleri reisliği tarafından tedvir olunmaktadır. Telgraf ve telefon telleri 
aynı hatlar üzerinde bulunduğu ve bunların fennî bakımları her mıntakada bir fen müfettişinin 
idaresine tevdi edilmiş olduğu halde telgraf ve telefonun fen işlerinin merkezde ayrı ayrı reis
likler uhdesinde bulunması, bir reislik tarafından her hangi bir hizmete memur edilen ve o hizmeti 
ifaya başlryan fen müfettişinden diğer reisliğin o günlerde vermek istediği ve birincisine nazaran 
daha mühim olan ikinci hizmet için İstifade edilmemesi gibi vaziyetler tevlit etmekle beraber 
batlarm tamir, ıslâhı ve malzeme mubayaası gibi işlerde de aynı şekilde bazı karışıklıklara ve fu
zuli muhaberelere sebep olmaktadır. 

Yapılan tetkikatta posta ve telgraf 'merkezlerinin* gerek P. T. T. şebekesi ve gerek yekdiğeri 
île olan iktisadi ' münasebet bakımından 16 mmtakaya takyitti edilerek her mıntaka idaresinin 
salahiyetli ve bütün vesait ve elemana sahip birer Başmüdüre tevdi olunmasının.yukarıda arzedi-
len mahzurları tamamen bertaraf edeceği ve bu şeklin her noktadan idare îeap ve ihtiyacına uygun 
düşeceği neticesine varıldığından P. T. T, teşkilâtının ona göre değiştirilmesi zaruri görülmüş ve 
ilişik kanun lâyihası bu esas dahilinde hazırlanmıştır. 
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Yeni kanım lâyihasnıa' göre Başmüdürlerin maiyetlerinde kalem ye hesap heyetleri, ihtiyaç nispe

tinde Fen heyeti ve mıntakanın ehemmiyetine göre muavinleri ve merkezlerin ihtiyaçlarını derhal 
karşılayabilmek için de levazım teşkilâtı bulunacaktır. 

-•Kanun lâyihasında yazılı olduğu veçhile kendilerine memurların tâyin, nakil, tebdil, becayiş ve 
tecziyeleri hususunda da bazı salâhiyetler verilmiş olup işleri daha süratli ve muntazam yürütebil-
meleri için bu salâhiyetlerin verilmesi lüzumlu görülmektedir, 

Taşraya bu şekil verilmekle beraber merkez teşkilâtında da bazı değişiklikler yapılmıştır; 
P. T. T. merkezlerinin adedleri günden güne ziyadeleşmekte olduğundan ve halen mevcut teftiş 

kadrosiyle o merkezlerin hiç olmazsa senede bîr defa teftişleri, mümkün olamadığından Teftiş he
yeti kadrosunun arttırılmasına katî lüzum ye zaruret hasıl olmuştur. 

Fen işlerinin ayrı ayrı Reislikler tarafından idare edilmesindeki mahzur yukarıda arzedilmişti. 
Bu mahzuru ortadan kaldırmak ve idarenin bütün fennî işlerini icrai salâhiyetle bir reisin idaresin
de toplamak maksadiyle merkezde tam teşkilâtlı bîr Fen dairesi Reisliği ihdas olunmuş ve yekdi
ğeri ile müııasebettar bulunan Telgraf ve telefon işletmelerinin ayrı ayrı Reislikler uhdesinde bu
lunması da tatbikatın verdiği kanaatle muvafık görülnıiyerek her iki işletme Telekomünikasyon Da
ire Reisliği unvaniyle bir Reislik uhdesine verilmiştir. "Kcne-bİ idarelerin ekserisinde teşkilâtın hu 
şekilde olması tatbikattan edindiğimiz kanaati ayrlea teyit eylemektedir. 

Fen dairesi Reisliği, malzeme ihtiyacının tespiti, bunların fennî şartnamelerinin ihzarı, Telgraf 
ve telefon hatlarının çekilmesi, tamir ve İslahı ve fennî terakkiyatı, takip ile memleketimiz iğin 
faydalı olanların tatbiki esbabının temini ve sair bilûmum fennî husıısatın ifası gibi mühim islerle 
iştigal edeceğinden bu Reislik için kuvvetli biı* kadro teshiti çok lüzumlu görülmüştür. 

Hâlen P. T. T. Merkezlerinde malî mevzuata göre tatbik olunan hesap usulleri memurları pek 
fazla işgal etmekte ve esas vazifeleri olan posta,-telgraf ve telefon isleriyle lâyikt veçhile alâ
kadar olmalarını adetâ imkansız bir hale getirmektedir. Bu itibarla Hesap İşleri müdürlüğü
nün vazifesi tasrih edilirken idarenin teşkilât ve bünyesine uygun ,bir hesap usulü tesisi de ilâve 
edilmiş olup P. T. T, islerinin matlup olan intizamla görülebilmesi için merkezlerde basit bir 
hesap usulünün- tatbikmda katî zaruret görülmektedir. 

Kanun lâyihasına Memurin kanununu alâkadar eden hükümlerle P, T. T. binalarında ikamet 
edeceklere ait hükümler de konulmuştur. 

Bunların bir kanun üzerinde toplanması ayrı a y r 1 kanunlar halinde çıkarı İmalarını ieabetti-
recek derecede geniş ahkâmı .ihtiva etmemelerinden j|<.ri ç imekte ve topluluğu temin maksa
dına matuf bulunmaktadır. Binalarda ikamet bahsi hakkında balen ahkâmı mer'i bulunan 1949 
numaralı kanını mevcuttur. Fakat tatbikatta bazı güçlüklere tesadüf edildiği için tadilen tek
lifi muvafık görülmüştür. 

Mevcut. 2772 numaralı P. T. T. Memurin kanu , m Devletin diğer memurları hakkında tatbik 
edilmiyen bazı hükümleri ihtiva ettiği ve P. T. T. Memurlarının, diğer memurlar hakkında tatbik 
olııumıyan bazı ağır istisnai ahkâma tabi tu tu l , , i a l a n hak ve adalet prensipleriyle kabili telif 
görülmediği cihetle bu memurlar hakkmda da umumî hükümler dairesinde muamele olunmak 
üzere bu gibi hükümler yeni kanun lâyihasına ithal edilmemiş yalnız aynı prensiplere sadık 
kalmak' suretiyle meslekin hususiyeti noktasından bazt hükümlere lâyihada yer verilmiştir. Yi
ne meslekin hususiyeti cümlesinden olmak üzere 15 ve 14 ncü derecede bulunanlarla bu derecelere 
yeniden alınacaklardan muhabere bilgisini hilimtihan isbat edeceklerin bir üst derece maaşa ge
çirilmeleri hakkında lâyihaya bir fıkra ilâve edilmiştir. Çünkü bir memurun matlup şekilde - tel
graf alıp yazması öğrenmesi oldukça uzun zır zamana mütevakkıf bulunduğundan İşlerin 
çoğalması halinde .ve bilhassa fevkalâde hallerde P. T. T. İdaresi muhabereei ihtiyacını kar
şılamakta çok müşkülât çekmektedir. Gerek Devletin ve gerek halkın pek mühim olan muhabere 
işinin hiç bir zaman aksamasına meydan kalmamak için elde ihtiyat muhabereciler bulundur
mak zaruri görülmektedir. Yukarıda sözü geçen fıkra esas vazifesi muhabereci olmıyan memur
ların da telgraf muhaberesini öğrenmelerini • teşvik ile bu ihtiyatın vücude getirilmesini ve aynı 

( S. Sayısı : <J3 ) 
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zamanda idarenin bütün muamelâtına vâkıf memurlar yetiştirilmesini temin edecek ve idare İçin 
çok faydalı olacaktır. 

İdarenin bugünkü maaşlı ve daimî ücretli memur kadrosu 5550 olup servisin ihtiyacını karşı
lamak maksadiyle yeni Teşkilât kanununda bu miktar arttırılarak 6923 e çıkarılmıştır. Mühim 
bir yekûna baliğ olan bu kadrodaki boşluklar orta mektep mezunlarından müsabaka ile alınan me
murlarla doldurulmakta ise de hariçten alman ve işlere yabancı bulunan bir-genein servisteki 
hizmetlere derhal intibak edemediği ve hassatan beynelmilel P. T. T. Mevzuatı ile ihdası düşü
nülen tasarruf sandıkları ve p'osta çekleri1 gibi banka muamelatını ve telgraf muhaberatını öğre
ninceye kadar aradan büyük bir zaman geçmekte oJduğu müşahede edilmektedir. 

Halbuki bu idare memurlarının görecekleri işin, derhal İfası zaruri bir âmme hizmeti bulun
ması dolayısiyle servisin bu kabîl 'acemi memurların yetişme devresi geçirmelerine tahammülü 
bulunmamaktadır. Bununla beraber amelî olarak yetişen memurların ekserisinden matlup şekilde 
de istifade edilememekte ve bu hal kadronun orta ve yüksek dereceli ehliyetli memurlardan mah
rum kalmasmı intaç eylemektedir. 

Yukarıda da tebarüz ettirildiği veçhile hariçten müsabaka ile alınacak ve amelî yetişecek bir 
memurun bütün muamelâtı kavrayamıyacağından diğer teşekküllerde olduğu gibi lise derecesin
de bir meslek mektebi açılması zaruri görülmektedir. 

Bu mektep; idarenin bilhassa işletme personelini temin edeeek ve bilgili servis şefi ve âmirle
rini yetiştirmiş bulunacaktır. . Bu itibarla mektebin, idare bünyesinde yer alması, halin ve âtinin 
arzeylediği en mübrem bir ihtiyaç olduğunun ehtemmiyetle kaydı icabetmİstir. 

Servis ieabatma göre idare memurlarının hususi bir mesai sistemine tftbi tutulmalarında zaruret 
bulun masından ve 788 sayılı Memurin kanununun 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasındaki memnuiyet-
ten P. T. T. memurlarının istisna edilmesinde bazı faydalar görülmekle beraber esasen bir çok 
eenebi P, T. T. idarelerinde de iş icabı olarak bu istisnanın kabul edilmiş olmasından bu iki madde 
için kanuni müsaade istihsaline lüzum görülmüştür. 

İlişik bîr ve ?ki numaralı cetvellerdeki kadrolar halihazır kadrolara nazaran maaş tahsisatın
da senevi 2 000 000 lira kadar bir fazlalık göstermekte ise de bu fazlalık yalnız idarenin alacağı 
yeni şekilden doğmuş bulunmamaktadır. Bunun bir kısmını, teşkilât herhangi bir şekilde olursa 
olsun yapılması zaruri bulunan bazı ilâveler, bir kısmını terfi müddetini bitirdikleri halde kad
ro darlığı yüzünden senelerdenberi terfi edemeyen memurların terlilerine imkân verecek dere
cede ileri kadrolara yapılan zamlar teşkil etmektedir. 

Halihazır ücretleriyle bir çok yerlerde avukat temininde müşkülât çekildiğinden ve avukat 
adedi de İhtiyaca kâfi gelmediğinden avukat aded ve üeretleri biraz arttırılmıştır. 

Adedi 750 ye yaklaşan ve pek eski, ihtiyaca gayri kâfi binalarda müesses bulunan Posta ve 
telgraf merkezlerinin servisin İhtiyaçlarına uygun bir şekilde yeni İnşa olunacak binalara yerleş
tirilmesi mutlak bir zaruret olarak kendisini hissettirmekte olduğu cihetle malî vaziyetin müsait 
imkânlar aızettiğı zaman memleketin hemen bütün esas mıntakalarrnda yapılacak inşaatın esas
larını kurmak ve İnşaat faaliyetlerini bir elden tedvir ve murakabe etmek üzere kâfi ehliyetli 
bir inşaat Fen heyetinin teşkilat meyaıunda bulunması faydalı mülâhaza edildiğinden 2 numa
ralı cetvelde teklif edilen inşaat Fen heyeti kadrosu da bu esaslara göre tertip olunmuştur. 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Muvakkat «ustt 

T.B.M.M. 
Muvakkat encümen , 

Esas No. l/Tâ 
Kww No. .3 • - '• > 

""'••.'• , Yüksek 

Fosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilat ve vazifeleri Hakkında olup Münakalât 
vekilliğince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10 . V . 1943 tarihli toplantısında verilen karar 
üzerine Yüksek Meclise sunulmuş ve tetkiki 
14 . V , 1943 tarihli Umumî Heyet toplantısında 
verilen kararla kurulan Muvakkat encümeni
mize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası ve 
mucip sebepleri, Konya saym mebusu Münaka
lât Vekili General Ali FuatGebesoy ve P. T. T. 
Umûm müdür vekili B. E. Sözen hazır bulun
duğu halde okundu, Umumî heyeti üzerinde ge
niş konuşmalar olda. 

Bu konuşmaların takip ettiği istikametler ve 
özleri, varılmış kararlar üzerinde de müessir ol-
muş bulunduğundan hulâsa suretiyle arzedil-
melerinde fayda görülmüştür. 

A) Postacılığımızın geçirdiği istihaleler: 
Dünya medeniyetine öncülük yapmış olan 

Büyük Türk Mîlletinin tatar, ulak ve diğer çe
şitli, vasıtalarla, postacılıkta da bütün milletlerin 
en Önünde yer aldığı tarihî bir gerçektir. Kır
mızı cepkeni!, uzun kara kavuklu tatarların 
Devletçe yapılmış ana yollar,'ulakların tımar 
ve zeamet erbabınca halka yaptırılmış bunlara 
bağlı kollar üzerinde, Hükümet, ordu, haber ve 
buyrultularını, bütün illerimize yaydıkları ve 
diğer resmî ve hususi müraselelere de vasıtalık 
yaptıkları tarih boyunca görülür. 

Fakat bugünkü şekil ve mânaya yakın, ya-
ni bir taraftan âmme hizmeti diğer ta -
raftan Devlet inhisarı ve varidat mem-
baı olarak posta tesisi, ilk defa MJah • 
mut II. zamanında ele alınarak bir « Nakli 
muharrerat» teşkilâtı vüeude getirilmiş, 1839 
Gülhane hattını mütaakıp ise, bu tâbirin yeri
ne posta kelimesinin ikamesi ve «Postanei âmi
re» nin tesisi ve 5 sene sonra telgraf İşlerinin 
de bu daireye verilmesi suretiyle bugünkü teş
kilâtın temeli atrlmrş, tam bir millî inhisar ha
linde tekemmülü ise ancak, Kapitülâsyonları il
ga ve ecnebi postaların yurdumuz içinde faali-

(S, Sa 

iten mazbatan 

' ... . . . : , ._ı ._ .••<> P -VI -1943 
fi, 

Reisliğe" üs . 

yellerine son veren Lousanne muahedenamesiy-
1c Millî Hükümet zamanında kabil olmuştur. 

«Postanei âmire» 1284 ve 1325 devrelerine 
rastlayan iki fasıla istisna edilirse tesis tarihi 
olan hicri 1255 tarihinden, 1335 tarihine kadar 
hep nezaret halinde idare edilmiş ve ondan son
ra umum müdürlük halinde muhtelif vekâletle
re bağlı olarak çalışmalarına devam etmiştir^ 
Posta tarihimizde kayda değer olan başlıca hu
susiyetler, bu millî ve teknik mevzuun hususi
yetlerinin nazara alınmış olması, ilk defa 1862 
do tatbikına geçtiğimiz posta pullarının uzun 
müddet yur t içinde tab ve teminine itina olun* 
ıııııy, bir Meslek mektebi açılmış (1867). Lü
zumlu makineleri yur t içinde imal İçin aynı ta
rihte bir de fabrika kurulmuş bulunması, bazı 
işaret ve formüllerin türkçeleştirilmiş, her tür
lü teknik ilerlemelerin takip* ve tatbikına çalı
şılmış olması ve bilhassa Gülhane hatt ı ile te
sis edilmiş bu kabil yeni Vekâletlerin başlarına 
ve idarelerine getirilmiş olanlara nazaran, bu 
işin başına ve idaresine getirileceklere, bir kaç 
istisııasiyle, atfedilmiş hususi dikkattir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi, Millî Hü-
küuıetm teşekkülünde Dahiliye vekilliğine bağlı 
olarak çalıştırılmış, 2208 sayılı kanunla 3 . V . 
193;) tarihinde Nafia ve 2822 sayılı kanunla 
20 . V I . 1935 tarihinde Münakalât vekilliğine 
rapt ve 3837 sayılı, 28 . V . 1940 tar ihl i kanunun 
6 ncı maddesiyle radyo işletmesi kendisinden 
alınarak Matbuat- umum müdürlüğüne verilmiş
tir, 

İç teşkilât bakımından 
Posta, telgraf ve «telefon idaremizin geçirdi

ği değişiklikler sırasiyle aşağıdaki fıkralarda 
hulâsa edilmiştir. 

1. — İdarî teşkilâta, yani Dahiliye vekilliği 
teşkilâtına muvazi teşkilât; 

2. — İdarî teşkilât, gerekleri nazara alın
makla beraber, hizmetin teknik icap ve hususi
yetleri de nazara alınarak , vücuda getirilmiş 

' bölge esasını-da ihtiva eden teşkilât; 
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3. — Sadece idarî teşkilâta muvazi teşkilât. 
Bugün yörürlükte bulunan 2822 myıh ka

nun bu son esası ihtiva etmekte ve mevcut teş
kilât aşağıdaki manzarayı göstermektedir: 

Münakalât vekilliği 
(P. T. T. Bir Umum müdürün idaresi altın

da mülhak bütçeli ve hükmî şahsiyeti haiz, Mü
nakalât vekâletine bağlı, mümessili ve en yük
sek idare âmiri Münakalât vekili). 

Posta, telgraf ve telefon Umum müdürü 
I 

Merkez teşkilâtı 
1. İhtisas şubeleri Reisliği 
2. Yüksek Fen heyeti » 
3. Teftiş heyeti » 
4 Posta işlerî p 
5. Telgraf işleri » 
6. Telefon işleri » 
7. Hukuk müşavirliği 
8 Muamelât müdürlüğü 
9. Levazım . Daire - fabrika müdürlüğü 

10. Evrak ve istatistik » 
11. Hesap işleri » 
12. Umum müdürlük Hususi kalemi mü

dürlüğü 

II 
Telefon müdürlükleri 

1, : Ankara telefon müdürlüğü 
2. İstanbul » » 
3 izmir » » 

III 
Vilâyetler teşkilâtı 

63 vilâyet merkezimizde birer P. T. T, mü
dürlüğü 

ve 
bunlara bağlı 

749 
P. T. T. merkezî 

Faaliyeti bakımından : 
tdare tarafından vücuda getirilmekte olan 

istatistiklere nazaran, yurdumuzda ilk defa 
1881 de kurulmuş olan telefon muhaberatı her 
yıl süratle artmış ve Ankara, İstanbul ve izmir 
şehirlerinin kazaları da bağlıyan telefon şebe
kesi dışında 45 şehirimizde de, son bir kaç yıl için
de, santrallar vücuda getirilmiştir. Şehirlerara
sı telefon muhaberatı, elde en son olarak mev
cut 1941 yılma ait katı rakamlara nazaran bir 

yıl evvelin 676 705 den ibaret rakamına mu
kabil 848 934 dü bulduğu ve 1942 senesinde 
ise henüz kati rakam tesbit edilememiş olmak
la beraber bir milyonu aştığı anlaşılmıştır. 

Mektup, kart., gibi posta irsalâtı, bilhassa 
Türk harflerinin kabulü tarihinden itibaren 
mnntazaman artmakta ve meselâ, 1925 resmî is
tatistiklerine nazaran o sene zarfındaki âdi 
mektup sayısı 3 200 091 iken 1941 de bu raka
mın 42 273 324 dü bulduğu görülmektedir. 

Memleketimizde mevcut kaza merkezlerinin 
sayısı : 383, nahiye merkezlerimizin sayısı: 910, 
köylerimizin sayısı: 35 085 olduğuna ve P, T. 
T. şubelerimizin sayısı da yukarıda arzedildı-
ği veçhile 749 dan ibaret bulunduğuna nazaran, 
teşkilât tevsi edildikçe bu rakamların ve hâ
len nüfus başına senede (3) ü bulan mektup 
irsalâtı nispetinin de daha pek çok artacağı ve 
artması lâzımgeleeeği tabiidir. Bilhassa adli 
tebligatın posta yoluyla yapılması hakkındaki 
3560 sayılı kanun posta teşkilâtımızın yurt 
içinde temas sahalarını köylerimize kadar ge
nişletmiştir. 

Paket muamelelerinde de ehemmiyetli geliş
meler vardır. 

Telgraf muhaberata itibariyle: Memleketi-» 
mizde ilk defa 1261 tarihinde kurulmuş olan 
telgraf ve ilk defa 1900 tarihinde kurulmuş olan 
telsiz muhabereleri de 1925 rakamlarına naza
ran esaslı artışlar göstermiştir. Bununla berabec 
1941 rakamlarına nazaran nüfus başına senevi 
telgraf irsalâtı vasatisi (1) olduğuna göre bu 
nevi muamelelerin de karşılanacağı ve karşılaş
ması lâzım inkişaflar tabiidir. 

Posta telgraf havaleleri: bu kısım faaliyet
lerin de bilhassa esaslı rağbet gördüğü ve 1941 
de 70 milyon ye 1942 senesinde 115 milyon lira
ya yaklaştığı görülmüştür. 

B) Diğer memleketlerde vaziyet ve teşki
lât i : . 

Komşu memleketler ve hemen bütün dünya
ya ait olmak üzere Münakalât vekilliğince en
cümenimize tevdi edilmiş, vesaik ve malûmat 
şu noktalardan gözden geçirilmiştir : 

1. Vaziyet, tarihçe ve teşkilât, 
2. İfa ettikleri hizmetler, 
3. Tabî tutuldukları muhasebe usulleri. 

'" Birinci fıkra bakımından netice şöyle hulâ
sa edilebilir: 

Her tarafta aynı zamanda ticari, malî, ka-
{ S. Sayısı: 93) 
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rakteri haiz amme hizmet müesseseleri halinde
dir. Mühim bir kısmında Vekillik diğerlerinde 
teknik karakterlerine muvazi hukuk ve imkânları 
haiz hükmî şahsiyetlere mazhar edilmiş umum 
müdürlük şeklindedir. Her iki takdirde de bü
yük kısmı, bölge teşkilâtı esaslıdır. 

ikinci fıkra bakımından : 
1. Kanuna müstenit millî inhisar halinde 

ifa ettikleri hizmetler) , 
% Halk ve yurt içindeki geniş teşkilât ve 

devamlı temaslan dolayısiyle en emin, en seri en 
ekonomik şekilde aynı samanda ifa etmelerinde 
ticari ve içtimai bakımdan fayda görülerek hem 
hizmet hem gelir mevzuu olarak yapmalarına 
izin verilmiş işler; . 

Olarak iki grupta kabili mütalâadır. Bun
lardan birinci gurupa her nevi mektup, telgraf 
ve telefon muhaberat ve müraselâtı girmekte, 
ikinci grüpa dahil olanlar ise aşağıdaki kısım
lara ayrılmaktadır: 

i) Muhaberat ve müraselât kabul ve mür-
sclünileyhlerine isal vazife ve teşkilâtından ay
nı zamanda istifade suretiyle yapılanlar: 

Kıymeti mukaddereli irsalât, kıymetli, kıy
metsiz posta kolileri ve bunların posta idareleri
nin mesuliyet ve nezareti altında kara ve deniz 
yollarına ait vasıtalarla sevkıyatı, gazete ve 
mevkuteler iyin abonman kabulü ve bunların 
abonelere tevziatı işleri bu meyanda bulunmak
tadır. 

ii) Banka muameleleri: 
Memleket içinde en kesif ve her zümreden 

halk tabakaları için en kolaylıkla gidip gelme 
mümkün teşkilâta malik bulunmaları vaziyetin
den istifade ederek yaptığa: 

a) Telgraf ve posta mandaları yoliyle pa
ra irsalâtve tediyatma tavassut; 

b) Arzu edenler adına cari hesap ve pos
ta çeki hesabı açmak suretiyle tevdiatı kabul ve 
bu suretle posta çeki hesabı bulunanlar arasım
da, verecekleri talimata göre,. tediyat ve mah-
subatı, nakden tediye ve kabız külfeti olmaksı
zın defterler üzerinde yapmak; 

e) Vâdesi gelmiş tiöari senetleri protestolu 
veya protestosuz olarak tahsil ve alâkalı hesa
bına geçirmek; 

d) Tediye mukabili satışlara alt irsalâtta 
bir taraftan malı tealim diğet taraftan bedelini 
tahsil etmek; 

e) Seyyahların yanlarında .fazla para taşı

malarına ihtiyaç bırakmamak için, kendilerine 
her posta şubesinden kabili tahsil çek karnele
ri vermek; 

Bu muamelelerin başlıcfdarım teşkil eder. 
iii) Malî muameleler :. 
a) Hazine lehine, resen veya mevcut posta 

tasarruf veya posta çeki hesabına müstenit ola
rak mükelleflerce yapılacak her nevi vergi ve 
resim tediyelerini ve tediye emirlerini kabul ve 
Hazine hesabına neklederek makbuzlarını mü
kelleflere irsal veya onlar t rai tuna muhafaza 
etmek; 

b) Dahilî istikraz, Hazîne bonosu ve di
ğer her nevi istikraz tahvillerinin satışına ta
vassut etmek; 

c) Hazine tahvilleri faiz kuponlarının, mü
tekait, dul, yetim maaslannm Hazine namına 
tediyelerine tavassut etmek; 

d) Hazine namına havale edilecek masraf 
tediyelerini Hazine namına yapmak; 

e) Her nevî pul ve kıymetli evrak satışla
rını yapmak; 

f) Muayyen ahvalde muayyen resmî vesi
kaları tanzim etmek; 

,g) Bizde radyo resmî için olduğu gibi ba
zı vergi ve rüsumu, Hazine namına tahsile ta
vassut etmek; 

iv) içtimai muameleler: 
a) Posta Tasarruf sandıkları yoluyla en 

liücra yerlerde dahi tasarrufatı temin ve en 
ufak miktarların bile tevdiatına İmkân vererek 
millî tasarrufu ve yevmi ihtiyaçlar- dışındaki 
paralanıl İm kasalarda toplanmasını teşvik ve 
temin etmek; 

b) Bilhassa İçtimaî sigorta muamelelerine 
tavassut etmek; 

c) MiÜî içtimai teşekküllerin kendi teşki-
lâtiyle alâkalı hizmetlerine tavassut etmek; 

Posta idarelerinin bilhassa bankacılık ve 
malî balamdan yaptıkları ve. hacim ve sahala
rı itibariyle bazan millî hudutları da aşan hiz
metleri dolayısiyle yalnız alâkalılara değil def
lasyon ve dernaj bakımından Hazine ve Mîllî 
iktisada yaptıkları büyük hizmetler de bilhassa 
kayda değer görülmektedir. 

Üçüncü fıkra, yani hesap usulleri bakımın
dan: 

Tabi tutuldukları muamelelere gelince, bu 
hususta da umumiyetle" teknik ve ticari karak-

( S. Sayısı : 93.) 
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terlerinin tabii bir icabı olarak ticari ve sınai 
muhasebe usullerine gidildiği görülmüştür. 

C) Mütehassıs raporları: 
Vekâlet tarafından tevdi edilen idareye ait 

mütehassıs raporları da gözden geçirilmiş, bun
larında : 

L) Teknik icaplara uygun bölge esaslı teş
kilât; 

ii) Hususi karakterlerine uygun muhasebe 
tarzı; 

iii) Teşkilât ve hizmetlerinin tevsii yoliyle 
hem hizmetini hem de kendi ihtiyaçlarım kendi 
hasıla tiyle finanse etmesi noktalan üzerinde du
rulduğu görülmüştür. 

D) Hükümet adma verilen izahat: 
Bundan sonra Münakalât vekilinin ve Posta, 

telgraf ve telefon umum müdürlüğünün lâyiha 
mucip sebeplerini teyit eden izahatı dinlenmiş 
ve: 

1. Lâyihanın: 
Bu neticelerin teşkilât bakımından zaruri 

kıldığı değişiklikleri vücuda getirmek; 
Posta, telgraf ve telefon tesisat ve teşkilâtının 

birbiriyle ahenkli ve ihtiyaçla mütenasip çalışma 
faaliyetlerini ve müşterek ihtiyaçlarını daha iyi 
temin eylemek; 

Faaliyeti, mevdu işlerin mahiyeti dolayjsiyle 
millî sınırın dışma da çıkmakta olan Umum mü
dürlüğe teknik ve ticari işletme karakterine 
daha uygun bir hükmi sahiyet vermek; 

Vazife ve muhabere bakımından işletme ih-
yaçlarını daha yakından takip ve tanzim ile 
mükellef olmak üzere Umum müdürlüğün lü
zumlu salâhiyeti eriyle mücehhez bölgeler esasına 
müstenit işletme teşkilâtı kurmak, 

Esasmı ihtiva ettiği, 
2, Bütün ileri memleketler postalarınea ya

pılmakta «lan ve yurdumuzda da tesisinde fayda 
ve menfaat görülen yeni hizmetler için de,Posta 
kanunu başlıklı 376 sayılı kanunu tadil eden 
yeni bîr lâyihanın Yüksek Meclîse arzedilmek 
üzere olduğu, 

3. Bundan başka bütün Posta telgraf ve 
telefon mevzuatımızı yeniden gözden geçirmek 
suretiyle bir kol halinde telfikinin de düşünül
mekte bulunduğu, 

4, Tatbik edilecek muhasebe usulüne gelince, 
Hükümet lâyihasında derpiş edilmemiş olmakla 
beraber Maliye vekilliğince de muvafık görüle
cek, karakterine uygun bir seklin faydalı ve 

hattâ zaruri görüldüğü şahsi kanaatinde bulu
nulduğu, 

ifade edilmiş ve Encümene davet edilen Ma
liye vekili Saym Elâzığ mebusu Fuad Ağralı'nm 
ise Hükümetçe arzedümiş bulunan lâyiha dışında 
Hükümet âzası srfatiyle bir mütalâa dermeyanma 
imkân .olamryacağı tabii olmakla beraber şahsan 
mümasil müesseselerimiz için kabul edilmiş 
usullere aykırı olmamak şartiyle prensip itibariy
le mahzur görmenıekte oldukları ve bu şartlar 
dahilinde her iki vekilin de takdiri Encümene bı
raktıkları görülmüştür. 

E) Neticede: 
1. Bütün bu mülâhazalarla lâyihanın yerin

de, lüzumlu ve müzakereye şayan olduğuna, ve 
muhasebe usulleri hakkındaki^ hususi hükümler 
ilâvesinde fayda bulunacağına; 

2. Aynı zamanda 2772 sayılı P«sta telgraf 
ve telefon memurları kanunu ile resmî binalarda 
ikamet eedecek Posta telgraf ve telefon memur
ları hakkındaki 1949 saydı kanun hükümleri de 
lâyiha hükümleri arasına ithal ve bu kanunların 
ilgası derpiş edilmiş olmasına; 

Ve tabi tutulacağı hususi muhasebe şekli hak
kında da hükümler ilâve olunacağına; 

Ve Umum müdürlük teşkilât ve servislerinin 
ve bu arada vazife ve mesuliyetlerin sarahaten 
zikrinde fayda mütalâa edilmiş bulunmasına; 

Binaen, maddeler ve tertip ^itibariyle de ge
rekecek değişikliklerin yapılmasına karar verile
rek, maddelerin müzakerisiıre geçilmiş, ve Hü
kümetle de mutabık olarak ilişik şekilde yeniden 
tertip ve tesbit edilmiştir. 

F) tlişik metindeki sıra itibariyle müzakere
ler 

Unvan: 
Lâyiha Posta telgraf ve telefon memurlarına 

ait hususi hükümleri de ihtiva etmekte olduğuna 
göre kanunun unvanı, bu ciheti ve lâyiha umumî 
hükümlerini daha iyi ifade edecek şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 1. — Bu madde kuruluş maddesi 
olarak Umum müdürlüğün vazife mevzularını 
da ifa edecek veçhile tanzim edilmiş ve tatbi
katta kullanılmakta olan P. T. T. remzine ait 
bir fıkra da ilâve olunmuştur. Bu maddede 
mevzuubahis nizamname 7 haziran 1298 tarihli 
opsta nizamnamesi ve aynı tarihlere ait kanun 
mahiyetindeki diğer nizamnameler dolayısiyle-
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Malûmdur ki, P. T. T. İdaresi,: bir kısan mu-

amelatmı kanun ve nizamnamelerle tesbit edil
miş Devlet inhisarı olarak yapmakta, ve posta 
havaleleri, posta paketleri, kıymetli mektuplar 
gibi diğer bir kısım işler ise hususi kanun ve 
nizamnamelerin vermiş olduğu salâhiyetlere 
müsteniden inhisar haricinde olarak ifa etmek
tedir. 

Madde 2. —.Bu maddedeki işletme teşkili- . 
tiyle vilâyetler teşkilâtı kasdedilmiş bulunmak
ta ve Umum müdürlük heyeti umumiyesiyle bir 
işletme olmakla beraber, merkez teşkilâtının 
daha ziyade tanzim ve takip vaziyetinde olması 
dolayısıyla tamamen işletmeden ibaret olan bu 
kısma vilâyetler veya taşra teşkilâtı tâbiri ye
rine, işletme tâbiri, ekseriyetle daha uügun, mü
talâa edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3 : — Bu madde merkez teşkilâtım 
tadadî olarak ihtiva etmekte, istatistik ve neş
riyat, yaym kelimesiyle ifade edilmiş bulun
maktadır. 

P. T. T. istatistik işlerinin, Umum istatis
tik müdürlüğü hakkındaki 1554 sayılı kanunun 
5 nci maddesine müsteniden Hükümetçe istatis
tik umum müdürlüğüne devredilmesi, bunların 
daha teknik, daha muntazam ve muhtelif yılla
ra ait rakamların daha ziyade kabili mukayese 
olmalarım temin bakanından şayanı temenni 
görülmüştür. 

Madde 4. — Bu madde umumi idare encü
meni ile umumî hükümlere mütenazır olarak 
intihap ve inzibat komisyonlarının kurulmasına 
ait hükümler bulunmaktadır. 

Madde 5 ilâ 10 — işletme teşkilâtını ve 
başmüdürlükler ve telefon başmüdürlük ve mü
dürlükleri inzibat komisyonları hakkındaki teş
kilât hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Madde 11 ilâ 32 — Teşkilâta ait her biri için 
ayrı ayrı sarih olarak gösterilmiş vazife ve sa
lahiyet hükümlerini, 

Madde 33. — -Bütün teşkilât için müşterek 
vazifeleri, 

Madde 34. — Temsil salâhiyetine ait hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

Madde 35. ilâ 40. — Umum müdürlüğün, ta
bi olacağı hususi muhasebe tarzı hakkında tan
zim edilmiş ve mümasil Devlet işletmeleri teş
kilât kanunlarına mütenazır» olarak aimmış hü
kümlerdir. 

Münakalât ve Maliye vekâletlerinin 1945 
senesinden itibaren tatbiki derpiş edilmiş esas
ları tam vaktinde tatbika imkân vermek için, 
daha Önceden temasa gelerek icabeden karar
lara varmaları lâzungeleceği tabiidir. 

Madde 41. ilâ 54. — Memurlar hakkındaki 
hükümleri ihtiva etmekte ve bu lâyiha ile'ilga 
edilmekte olan eski P. T. T. memurları kanunu 
hususi hükümleri, mümkün mertebe umumî hü
kümler de nazara alınmak suretiyle derpiş ve 
teşbit edilmiş bulunmaktadır, inzibat komis
yonlarının bu lâyihada tasrih edilmiş hususi 
hükümlere muhalif olmıyan umumî hükümlerle 
verilmiş vazife ve salâhiyetlere de malik olacak
ları tabiidir. 42 nei madde son fıkrasında böl
ge başmüdürleriyle telefon başmüdür ve mü
dürlerinin tercîhan fennî kısımda yetişmiş me
murlar arasından seçileceği hakkmdaki hüküm 
encümende uzun münakaşaları mucip olmuş 
ve bu son fıkrada kullanılan «fen» tâbiri, pos
ta, telefon, telgraf şubelerinin her birine ait 
tekniği de şâmil olmak üzere kullanılmıştır. 
Pıinnetice buradaki «fen» tâbiri, dilindeki 
umumiyetle mühendislikle alâkalı olan mânaya 
olmayıp «teknik» mukabilidir. 50 nci maddede 
mevcut «geçmiş ve geçecek» tabirleriyle, hâlen 
Umum müdürlük teşkilâtında müstahdem olur 
da bu kanunun neşrinden sonra tekaüt edile
ceklerin, bu kanunun neşrinden evvel bu mad 
dedeki şartlara uygun olarak geçmiş hizmetle
rinim dahi, bu maddedeki esaslar dairesinde he
saplanacağı kastedilmiştir. 

Madde 55 — Kadrolar hakkındadır. Umum 
müdürlüğün hâlen mevcnt kadrolaniyle bu lâyi
ha kanuniyet kesbettiği takdirde malik olacağı 
kadro, ve 1943 bütçe kanununda mevcnt tahsisat 
ve <L) cetveline alınması ieabeden kısımlar hak
kında tafsilât bervechiati arzediîmistİr. 
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Tufcarrdaki rakamların tetkikinden anlaşıla

cağı üzere: 
— Maaşlılarda 1555, 
— Ücretlilerde 20 aded fark görülmekte ise de 

hâlen maag ve ücret tasarrufundan fiilen istihdam 
edilmekte olup bu kanun lâyihasının muvakkat 
ikinci maddesinde mevzunbahis bulunan 997 
muvakkat memur devamlı kadroya alınmış bu-
lnunacağmdan hakikî aded farkı 578 e inmek
te ve bunun 549 u (L) cetveliyle mevkuf tutul

makta olduğundan fiili kadro tezayüdü aded 
itibariyle maaşlı ve ücretli olarak 29 memura 
inhisar etmekte ve 1943 bütçe kanuniyle ka
bul buyurulmuş olan 1 468 187 liralık tahsisa
ta tamamen tevafuk etmektedir. Kadrolar 
üzerinde esaslı ve uzun görüşmeler olmuş ve se-
nelerdenberi muvakkat kadro halinde idame 
edilmiş bulunan hizmetlerin devamlı hale ifrağ
ları her bakımdan faydalı ve lüzumlu görül
müştür. 

Madde 56 ilâ 59 — Müteferrik, muvakkat ve 
intihaı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Encümenimi*:, aynı zamanda aşağıdaki te
mennilerde de rey birliğine varmıştır. 

1. —• P. T. T. Umum müdürlüğünün, istihsa-
latımız ve memleketimizdeki umumî ilerleme 
hamleleri için hiç masrafsız ve fakat en mües
sir ve şümullü vasıtalardan biri olarak, pul de
senlerinde vakit, vakit bu maksatla değişiklik
ler yaptığı memnuniyetle görülmektedir. Bu 
istikametteki mesaiye devam edilmesi ve en iyi 
şekilleri tesbit için ticaret, İktisat, ziraat ve
killikleri en başta olmak üzere ilgili teşekkül
lerle tesbit edilecek pul şekilleri iğin istişare
lerde bulunmak yolundaki mesaisini usullestir-
mesi, 

2. — Radyodan emisyon saatleri haricinde, 
telgraf muhaberatı için de istifadeye imkân ve
rilmek üzere, matbuata ait servisler yine »at-
buatça yapılmak üzere sadece radyo teknik iş-' 
letmesinin P. T. T. ye devrinin Hükümetçe tet
kik olunması. 

Umumî Heyete sunulmak üzere Yüksek Re
isliğe arzolunur. 

Muvakkat En. Beisi 
Sivas 

A. N. Demirağ . 
Afyon K. 
Jtf. Gönenç 
Bitlis 

B. Osma 
İsparta 

K .Aydar 
Manisa 

O. Ercin 
Urfa 

8. Soyer 

M. M. 
Manisa 

F. Kurdoğlv, 
Ankara 
A. Baytm 

Edirne 
M, Gündüzaip 

İzmir 
Jf. Birsel 

Sivas 
t, H. Başak M 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 
Balıkesir 

JS. Örgeevren 
Hatay 

H. Selçuk 
Kayseri 

M. Taner 
Trabzon 

, S. Anamur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası 

Merkez teşküâtt 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon 
Umnm müdürlüğü, Münakalât vekâletine bağlı, 
hükmi şahsiyeti haiz mülhak bütçe ile idare 
edilen bir Devlet müessesesidir. 

MADDE 2. — Umum müdürlüğün Merkez 
Teşkilâtı: Umum müdürün idaresi altında bir 
muavin ile aşağıda yazılı dairelerden terekküp 
Mer. 

1. — Umum müdürlük kalemi müdürlüğü; 
2. — Teftiş heyeti; 
3. — Fen daireji Reisliği; 
4. — Posta dairesi Reisliği; 
5. — Telekomünikasyon dairesi Reisliği; 
6. — Hesap isleri müdürlümü; 
7. — Binalar ve levazım müdürlüğü; 
8. — Hukuk müşavirliği; 
9. — Muamelât müdürlüğü; 
10. — Evrak, istatistik ve Neşriyat müdür

lüğü; 
11. — Seferberlik müdürlüğü; 

MADDE 3, — Umum müdür muavini ida
renin bütün iğlerinde Umum müdürün yardrm-
cısıaır. Umum müdürden alacağı direktif da
iresinde onun namına hareket eder. 

Merkez teşkilatındaki reislik ve müdürlüklerin 
vazifeleri 

MADDE 4. — Umum müdürlük kalemi mü
dürlüğü: 

Umum müdürlüğün hususi ve mahrem işle
rine bakar. 

MADDE 5. — Teftiş heyeti : 
Müfettişlik sıfat re salahiyetini haiz bir 

Reisin idaresinde enaz üçü fen meslekinden 
yetişmiş olmak üzere Başmüfettiş, müfettiş 
ve müfettiş muavinlerinden teşekkül ve Umum 
müdürlüğün bütün teşkilâtını Umum müdür
den alacağı emirler dairesinde teftiş eder. 

Teftiş heyetinin vazife ve salahiyetleriyle 
teftiş usulleri bîr nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 0. — Fen dairesi : 
Telekomünikasyona ait şebeke, cihaz ve te

sisatın inşa, tamir, tevsi ve idaresi, fennî şart
namelerle proje ve plânların tertip ve tanzimi, 
inşaat, tamirat ve tesisat hesaplarının ihzarı 
ve fennin terakMyetını takiple telekomünikas
yon işlerine ait yeniliklerden tatbiki icabeden-
lerin iktisadi ve ticari bakımdan tetkik ve tat
biki esbabının temini ye diğer bütün fenni mu-
amd İt ve hususatm ifasiyle iştigal eder. 

MADDE 7. — Posta dairesi Resüği: 
Kanun, nizamname, tarife ve talimatname

lerle Uluslararası umumî ve hususi mukavele 
ve nizamnameler hükümleri mucibince dahilî 
ve haricî kara, hava ve deniz evrak postalan 
île paket, kıymetli mektup, kutu, havale, bono 
ve cevaplı kupon muamelelerinin tatbikini ta
kip ve transit dahil olmak üzere bilcümle posta 
münakalâtını tanzim ve müstediyat ve tazminat 
işleriyle yine dahilî ve haricî paket, havale ve 
saire hesaplarını ve kontrol muamelelerini ifa, 
adli tebligat işleriyle posta sahasına dahil bü
tün işlerin mevzuata göre ceı «yanlarını temin 
ve yeni icaplara göre kanun lâyihalariyle ni
zamname, tarife ve talimatname projelerini ih
zar eder. 

MADDE 8. — Telekomünikasyon dairesi 
Reisliği: 

Telekomünikasyon işletmesine ait kanun, 
nizamname, talimatname ve tarifelerle Uluslar
arası umumî ve hususi mukavele Ve nizamna
meleri hükümleri mucibince dahilî ve haricî iş
letmeyi tanzim ve Uluslararası hesaplarını tat
bik ve tasfiye eder ve kontrol işlerini ve bun

lara ait muhabereleri yapar ve yeni icaplara 
göre Telekomünikasyona ait kanon lâyihaları 
ile nizamname, tarife ve talimatname projele
rini hazırlar. 

P. T. T. Meslek mektebi bu Reisliğe bağ
lıdır. 

MADDE 9. — Hesap işleri müdürlüğü: 
Umum müdürlüğün varidat ve masraf büt

çelerini, munzam ve fevkalâde tahsisat ve mü
nakale taleplerini hazırlamak, merkez ve vilâ
yetlerde kullanılacak tahsisata ait tediye emir-
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terini mahallerine göndermek, masraf taah
hüt heBaplannı tutmak, merkez ve mülhakat 
hesaplarını cem re telfik ederek Omum müdür
lüğün aylık mizanım ye senelik kati hesabım 
çıkarmak, idarenin teşkilât re bünyesine uy
gun hesap usullerim tesis ve bunlara müteallik 
talimatnameyi ihzar ve sair malî muamelâtı 
tedvir etmek vazifesiyle mükelleftir. 

Hesap usulleri hakkında hazırlanacak fitali-ı 
matname Münakalât vekaletinin tasvibi ve-Ma-
Iiye vekâletinin tasdikiyle tekemmül eder. Mü? 
dür Maliye vekaletince tâyin olunur. 

MADDE 10. —Binalar ve levazım müdür
lüğü: 

İdarenin umumî ihtiyaçları ile alakadar dai
reler tarafından tedarikine" lüzum gösterile
cek her nevi.malzemeyi, kıymetli ve kıymetsiz 
matbu evrakı bu dairelerin hazırlayacakları hu
susi ve fennî şartnamelerine veya verecekleri 
numunelerine göre temin eder ve ayniyat hesa^ 
bt katisini hazırlar. 

İdare binalarının inşa veya tamirleri için 
lüzumlu proje, keşif ve şartnamelerin tanzim 
ve ihzarı ile inşa ve tamir işlerinin idaresi, kon
trol ve kabul muamelelerinin yapılması hu dai
reye bağlı fen heyetinin vazifelerindendir. 

Fabrika, matbaa ve daire müdürlükleri bu 
müdürlüğe bağlıdır. 

MADDE 11. - Hukuk müşavirliği; 
Umum müdürlük teşkilatına dahil daire ve 

şubelerin tertip ve tanzim edecekleri mukave
lename ve şartname projelerini ve bunların 
tatbikatından çıkan ihtilafları ve Umum müdür
lük vazife ve teşkilâtına müteallik kanun, nizam
name ve talimatnameleri tetkik ve hukuki ne
ticelerini mütalaa sekimde tesbit ve memurların 
vazifelerinden doğan kanuni takibata «it mua
meleleri ifa ve Umum müdürlükten havale edi
lecek veya merkez daire ve şubelerinden sorula
cak sair işler üzerinde mütalâalarını beyan eder. 

İdarenin leh ve aleyhinde tahaddüs edecek 
dâvaları takip ve intaç ettirir.*. 

MADDE 12. — Muamelât müdürlüğü: 
Memurların tâyin, terfi, nakil, tahvil, tak

dir, tecziye, irin ve tekaüt ve yetim maaşı tah
sisi muamelelerini ve merkez memurlarının maaş 

• ve harcırah tahakkuk islerini görür ve bütün 
memurların acık ve gizli sicillerini tutar. Tah

kik evrakından ve memur işlerinden doğan idarî 
dâvalara ait malûmatı hazırlar. 

İntihap ve inzibat komisyonu işlerim bu mü
dürlük yapar. 

MADDE 18. — Evrak, istatistik ve neşriyat 
müdürlüğü; 

Umum müdürlük namına gelen evrakın kaydı, 
Posta telgraf telefona ait ilmî, idarî ve fennî 
yazdarm tedarik, tercüme ve neşri, istatistik 
muamelâtı, müze ve kütüphane işleriyle meşgul 
olur. 

MADDE 14. — Seferberlik müdürlüğü: 
Hazar ve seferde idarenin seferberlik işlerini 

görür. 

Umumî idare encümeni 

MADDE 16. — Umumî idare encümeni fen, 
posta, telekomünikasyon reisleriyle hesap işleri, 
binalar ve levazım, muamelât müdüründen ve 
hukuk müşavirinden ve bulunmadıkları zaman 
bunların muavinlerinden teşekkül eder. Bu en
cümene umum müdür veya muavini ve bulunma
dıkları zaman vekilleri reislik eder. 

Umumî idare encümeni: 
1. İdareye ait kanun, nizamname ve talimat

name ve projelerini; 
2. Bütçe, munzam ve fevkalâde tahsisat, mü

nakale ve kadro tekliflerini; 
3. Mektep ve kurs programlarım; 
4. Aylık varidat ve masraf mizanlariyle 

senelik kati hesaplan; 
5: Kanunla salâhiyet verilmiş olan istikraz 

ve hesabı cari muamelelerini; 
6. — Avans itasını müştekim olsun obuasını 

on bin liradan fazla taahhütleri; 
(On bin lira ve daha az taahhütlere Umum 

müdür girişebilir). 
7. Kaymeti on bin liradan fazla olan gayri

menkul mallarm alım işlerim; 
(On bin lira ve daha az kıymette olanların 

ahmı umum müdür tarafından yapılır). 
8. — Bir mukavele mevcut olsun ohnasm 

idare ile Devlet daireleri ve diğer daire ve mü
essese ve teşekküller ve hakikî veya hükmî şa
hıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, 
hakeme veya icraya intikal etmemiş olan ihti
lâfların sulh yoluyla hallinde menfaat görüldü
ğü takdirde 1000 liraya kadar (Bin lira dahil) 
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bir hakkın tanınmasını veya menfaatin terkini
ni tazammun eden anlaşma ve mukavele tadille
ri yapmağa ve mukaveleleri feshetmeğe ve bu 
mercilere intikal etmiş bu miktardaki bir hak
kın veya menfaatin terkinini tazammun eden 
ve maddi ve hukukî sebeplerle takip edilmesin
de veya Yüksek dereceli merci ve mahkemeler
de tetkik olunmasını istemekte fayda umulnu-
yan dâva ve icra takiplerinden vaz geçilmesini; 

(Aynı hükümler dahilinde dâva veya icraya 
intikal etmiş veya etmemiş olan ihtilâflardan 
on bin liraya kadar (on bin lira dahil) bir 
hakken tanınmasını veya menfaatin terkinini 
tazammun eden anlaşma ve mukavele tadilleri 
yapılması ve mukaveleleriiL feshedilmesi ve dâ
va icra takiplerinden vazgeçilmesi, Münakalât 
vekilinin tasvibine ve on bin liradan yukarı 
olanlar için de Devlet şûrasının muvafık mü
talâasına müsteniden Münakalât vekâletince 
kararname istihsaline bağlıdır). 

9. Umum müdürlükçe İstişarî mahiyette 
olarak havale edilecek diğer işleri tetkik ederek 
karara bağlar. 

MADDE 16, — 15 nci maddenin 1, 2, S ve 5 
nci fıkralarında yazılı kararlarla 6 ve 7 nci 
fıkralarına ait kararlardan 25 000 lirayı ge
çenler Münakalât vekilinin ve diğerleri umum 
müdürün tasdikmdan sonr tatbik olunabilir. 

Taşra teşkilât ve vass&f'eleri 
MADDE 17. - - Umum müdürlüğün taşra 

teşkilâtı umum müdürlüğe bağlı başmüdürlük 
ve telefon müdürlükleriyle başmüdürlüklere 
bağlı merkez müdürlüklerinden terekküp eder. 

Başmüdürler, bulundukları nuntakalardaki 
Umum müdürlük teşkilâtının en büyük âmir ve ; 
mümessili olup mıutakaları dahilinde posta, 
telgraf ve telefon işlerinin iyi bir tarzda işle
tilmesiyle mükelleftirler, 

Telefon müdürleri, bulundukları mahaller
de mevcut telefon teşkilâtının doğrudan doğ
ruya Umum müdürlüğe bağlı âmirleri ve yap
tıkları işlerde idarenin mümessilidirler. Mer
kez müdürleri bulundukları mahalde idareyi 
temsil ederler, 

Müşterek hükümler 
• intisap şekli ve intisap yaşı 

MADDE 18.— Fosta, telgraf ve telefon ida-
(S. Sayış 

resine intisap edecekler 788 saydı Memurin 
kanunu hükümlerine göre alınırlar. 

Ancak, ilk defa Devlet memuru olarak ta
yin veya nakil suretiyle İdareye intisap edecek
lerin 30 yaşını geçmemiş olmalani starttır. 

İhtisas ve liyakatleri tâyin salâhiy.etlerin.e 
göre vekâlet veya Umura müdürlükçe,, tasdik 
edilenler bu yaş kaydinden istisna edilebilirler. 

'Hat başbakun ve başmüvezzilerle bakıcı ve 
müvezzilr lüzumu halinde yaş ve tahsil kay
dinden. istisna edilirler. 

Tâyin, terfi, nakil, becayiş ve tekaüt 
MADDE 19. — Merkezde Umum müdür Mü

nakalât vekilinin, Umum müdür muavini ve 
daire Reisleriyle 'müstakil müdürler ve hukuk 
müşaviri, vilâyetlerde Başmüdürler ye telefon 
müdürleri Umum müdürün teklifi ve Münaka
lât vekilinin inhası üzerine müşterek kararna
me ile tâyin ve naklolunurlar. 

Aylıkları 8 nci dereceye kadar (8 nci de
rece hariç) olan memurlar Umum müdürün in
hası ve Münakalât vekillinin tasdikiyle tâyin 
ve nakledilirler, 8 nci dereceden 12 nci derece
ye kadar (12 noi derece dahil) olan memur
ların tâyin Ve nakilleri Umum müdürlükçe ya
pılır, 

Daha aşağı derecelerde bulunanlardan mer
kez kadrosuna dahil olanların tâyin ve nakille
ri Umum müdürlükçe ve taşra teşkilâtına da
hil olanların tâyin ve nakilleri yafauz mınta-
kalan dahilinde olmak sartryle Başmüdürlük 
ve Telefon müdürlüklerince yapdır, 

Başmüdürlük ve Telefon müdürlüklerinin 
salâhiyetleri dahilinde bulunan tâyin ve nakil
ler lüzumu halinde doğrudan doğruya Umum 
müdürlükçe de yapılabilir 

P, T. T. idaresinde 15 ve 14 ncu dereceye 
intisap etmiş ve edecek olan memurlardan bir 
cihet muhaberesini temin, edecek derecede mu
habere bilgisini imtihanla ispat edeceklere bir 
üst derece maaşı verilir, 

Bu dereceler Fosta, Telgraf ve telefon, ida
resi haricindeki daire ve müesseseler için mük
tesep hak teşkil etmez, 

788 saydı Memurin kanununun 38 noi mad
desindeki hüküm F. T. T. teşkilâtına tatbik 
olunmaz. 

Hat Başbakıcı ve Baş müvezzi ve hatbakıcı 
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ve müvezziler 55 yaşmda mecburen tekaüde 
sevkolunurlar. . 

tntİhap komisyonu 
RADDE 20. — 11 dereceden (11 nci derece 

dahil) 6 ncı dereceye kadar (6 nci derece dahil) 
memurların tâyin, terfi, nakil ve becayişleri 
daireleri âmirlerinin inhası üzerine istişari ma
hiyette ohnak üzere intihap komisyonundan 
geçirilir. Bu komisyon1 posta ve telekomüni
kasyon Reisleriyle Muamelât müdüründen te
rekküp eder. Diğer daireleri ilgilendiren tayin
lerde o daire Beis veya müdürü de rey sahibi 
olarak komisyona iştirak eder. Umum müdür
lük merkez teşkilâtına bağlı ve 11 nci derece
den aşağı memurların tayin, terfi ve nakilleri 
mensup oldukları daire âmirlerinin inhasiyle 
yapılır. 

Mezuniyet 
MADDE 21. — izinler, Merkez Umum mü-

düriyle Umum müdür muavini Daire Reisleri, 
müstakil müdür ve Hukuk müşaviri, vilâyet
lerde Başmüdür ve Telefon müdürlerine veka
letçe, merkezdeki bilûmum maaşlı veya ücretli 
memurlarla vilâyet teşkilatındaki 7 nci dere
ceye kadar (7 nci derece dahil) memurlara 
Umum müdürlükçe ve daha aşağı derecelerdeki 
maaşlı ve ücretli memurlara da Başmüdürlük 
ve Telefon müdürlüklerince verilir. Maaşlı me
murlara makbul mazeret ve zaruri sebeplere 
müstenit ohnak ve sekiz günü geçmemek üzere 
senelik izin haricinde de izin verilebilir. Bu 
izinler senede iki detayı geçemez ve bir defa
sından fazlası senelik izne mahsup edilir. Fev
kalâde hallerde avrümâlarmda mahzur görü
lenlerin izinleri geni bırakılır. Ve İzinli olan
lar işleri başına çağırılırlar, 

izninin uzatılması talebinde bulunan fa
kat mazeretini büdirmiyen veya bildirdiği ma
zereti kabule değer olmıyan izinli memur izni 
bittiğinin ertesi günü vazifesi başmda bulun-
mrya mecburdur. Vazifesi başında bulunmadığı 
her gün için maaş veya ücreti tutarından kıs
telyevm olarak tevkifat yapihr. Bu devamsız
lık müddeti 15 günü tecavüz ettiği, takdirde 
istifa etmiş sayılır. İzinli olmadığı, halde maze
retsiz olarak vazifesi başına bir hafta gelmiyen 
memur dahi istifa etmiş addolunur, Bir hafta

dan az müddetle vazifesi başüta gelmiyenîerin 
aylıklar» tutarından yukarıdaki fıkra mucibin
ce tevkifat yapılır. 

Hesap işleri müdürüne mezuniyet vermek 
salâhiyeti Maliye vekiline aittir. 

în&ibatî cezalar 
MADDE 22, — inzibatî cezalar şunlardr.: 
A) İhtar 
B) Tevbih 
0) Maaş ve ücret kesimi 
Ç) Terfiin -geciktirilmesi 
D) Muvakkat çıkarma 
E Memurluktan çıkarma 
jBu cezaların ne gibi kusur ve hâdiselere tat

bik edileceği bir nizamname ile tâyin olunur. 

MADDE 23. — Maaş veya ücret kesimi ce
zası memurun maaş veya ücreti ita miktarının en 
çok on beş günlüğünün kesilmesi suretiyle tatbik 
olunur. Terfiin geciktirilmesi cezasmm müd
deti üç aydan bir terfi müddetine ve muvak
kat çıkarma cezasının müddeti iki aydan bir 
seneye kadardır, 

MADDE 24. — İhtar, tevbih, maaş veya 
ücret kesimi cezalan İnzibat komisyonları ta
rafından verildiği gibi kararname ile tâyin 
olunanlar hakkında vekil, tâyinleri vekâlet ve
ya Umum müdürlüğe ait olup Merkez teşkilâ
tında çalıştırılanlarla taşra teşkilâtında 8 nci 
dereceye kadar (S nci derece dahil) olanlar 
hakkında Umum müdür ve daha aşağı derece-
deldler hakkında da Başmüdür veya Telefon 
müdürleri tarafından da verilebilir. 

Bu cezalardan resen verilen ihtar cezası ka
bili itiraz- değildir. Sicile geçer. 

Resen verilen tevbih cezası ile maaş veya 
ücret kesimi cezasını alan memur on beş gün 
içinde cezayı veren âmire müracaat ve mucip 
sebepler* göstererek cezaya itiraz edebilir. 

Müddeti içinde itiraz olunmaz veya yapılan 
itiraz âmir tarafından reddolunursa ceza ka-
tileşir ve sicile geçer. 

MADDE 25. — Memurların inzibati cezayi 
müstelzim fiillerinden idareye zarar veya taz
min' terettüp ettiği takdirde zarar veya tazmin 
olunacak miktar 25 lirayı geçmiyen hallerde 
doğrudan doğruya memurun aylığından kesil
mek suretiyle bilâ hüküm tahsil olunur, 

(S. Sayısı: m) 



- 1 4 -
iğden el çektirme 

, MADDE 26. — Müfettiş, muhakkik veya 
âmirleri tarafından 1609 numaralı kanunun şü
mulüne giren suçlardan birini İsledikleri auia-
şılan memurlar işden el sektirilir. Bu suçlar 
haricinde kanuni takibatı müstelzim hususlar
dan dolayı hakkmâa tahkikat icrasına başla
nan ve vazifesi başmda kalması mahzurlu gö
rülen memur Umum müdürlükçe işden el çek
tirilir. 

înztbat komisyonlar* 
MADDE 27. — İnzibat komisyonları, Umum 

müdürlükte Umum müdür muavininin Reisliği 
altında Hukuk müşaviri, Fosta ve Telekomüni
kasyon Reisleriyle Muamelât müdüründen ve
ya mazereti halinde muavinlerinden, Başmü
dürlükler de Başmüdürün veya muavininin 
reisliği altmda merkez posta ve telgraf müdür
leriyle muhasebeciden ve telefon müdürlüklerin
de telefon müdürünün veya muavininin reisliği 
altmda Umum müdürlükçe intihap ve tâyin olu
nacak bir kısmı veya şube âmiri veya şefi ile 
bir servis şefinden ve muhasebeciden terekküp 
©der. 

MADDE 28. — Kararname ile tâyin edilen
lerle Umum müdürlük inzibat komisyonu azalan 
hakkında inzibati cezayı müstelzim fiillerinden 
dolayı vekâlet inzibat komisyonu ve tâyinleri 
vekâletin salâhiyeti dahilinde bulunanlarla müş
terek kararname île tâyin edilmiyen merkeze 
bağlı memurlar ye taşra İnzibat komisyonu aza
ları, mühendisler ve müfettişler hakkında Umum 
müdürlük inzibat komisyonu ve bunların ha
ricinde kalan taşra memurları hakkında da baş 
müdürlük ve telefon müdürlükleri inzibat ko
misyonları karar verirler. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 29. — Fosta, telgraf ve telefon ida
resine ait menkul ve gayrimenkul mallar Dev
let malıdır. Gayrimenkul inallar Hazine na
mına tescil edilerek idarenin intifama tahsis 
olunur. 

MADDE 39, — Mevcut ve yeniden inşa edi
lecek icarsız Posta telgraf ve telefon merkez ve 
hat muayene binalariyle telefon santrallan bina

larında o servisle alâkalı müdür, mühendis veya 
fen müfettişi, servis âmiri, şef, başmakinist 
veya makinist, hat başbakıcı veya bakıcı, tel
siz istasypnlarmda da bu istasyonların işletme
siyle mükellef olan maaşlı ve ücretli memurlarla 
müstahdemler aileleriyle birlikte veya yalnız ola
rak tneccanen ikamet edebilirler. 

İcarlı binalarda ancak, nöbet usulü cari ol* 
nuyan yerlerde gece servisinin temini ile ilâve
ten mükellef tutulan iki memur aileleriyle bir
likte veya yalnız olarak meccanen oturabilirler. 

Mesken ittihaz olunan kısmın tenvir, teshin 
ve su masrafları o kısımlarda oturanlara aittir 
ve miktarı alâkalı alım ve satım komisyonlarınca 
tâyin olunur. Telsiz istasyonlariyle hat mua
yene merkezleri gibi yerlerde oturmaları mec
buri olanlardan bu masraf alınmaz. 

MADDE 31. — Fosta, telgraf ve telefon nö
betlerinde veya seyyarlık ve nakliye memur
luklarında bilfiil gecen hizmetlerin beher sene
si tekaütlk fiili hizmetinde on üç ay olarak he
saba katılır. Altı aydan fazla hizmetler bir se
ne addolunur. Bu müdetten aşağı hizmetler he
saba katılmaz. 

MADDE 32. ~ Maaşlı F. T. T. Memurları 
Devlet memurlarının hak, salâhiyet ve mesuli
yetlerini haizdirler. Haklarında 1683 numa
ralı askeri ve mülki tekaüt kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 33. — Maaş miktarları her sene 
bütçesiyle tesbit olunan hatbaşbakıcı ve baş-
müvezsi ve hat bakıcı ve nmvezziler hususi bir 
smıf teşkil edip 32 nci madde hükmü bunlar 
hakkmâa da aynen tatbik olunur. 

MADDE 34. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü merkez ve vilâyetler teşki
lâtında maaş ve ücretle istihdam edilmekte bu
lunan her hangi bir memur, umum müdürlüğün 
hizmetleri cümlesinden olan bir iş için umum 
müdürlük teşkilâtı evya münhal vazife bulu
nup bulunmamasiyle mukayyet olmaksızın lü
zum görülen yerlerde kullanılabilir. Bu salâhi
yet kararname ve vekillikçe tâyin eidlen me
murlar için vekâlet tarafından, diğer memur
lar için de umum müdürlükçe kullanılır. 
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,, MADDE 35, — P. T. T, Ücret tarifeleri Mü
nakalât vekilinin teklifi ve Vekiller Heyetinin 
tasdikiyle tesbit olunur. 

MADDE 36. — İdare memurlarının çalışma 
saatleri F. T. T. servislerinin icabatma göre 
umum müdürlükçe tayin ve tesbit edilir. An
cak, fevkalâde haller müstesna olmak üzere hiz
met müddetinin aylık vasatisi günde 7 saati ge
çemez. 

MADDE 87. — P. T. T. memuru yetiştirmek 
için idare lise derecesinde meslek mektebi ve 
meslekî kurslar açmağa salâhiyetttardır. 

MADDE 38. — 788 saydı Memurin kanunu-
nun 46 n a maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü 
posta, telgraf ve telefon servislerinin aktif ki-
analarında çalışanlar hakkında tatbik edilmez. 

MADDE 39. — Posta» telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâ
tına dahil maaşlı memuriyet kadroları İlişik 
(1) sayılı, ücretli memuriyet kadroları (2) sa
ydı, ücretli memuriyetlere ait ihtisas mevkileri 
(3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

İlişik (4) sayılı cetvelde aded ve dereceleri 
yazdı memuriyetler,' 1943 malî yılı Posta, Tel
graf ve Telefon Umum müdürlüğü bütçesinde 
açılan «L» işaretli cetvele konulmuştur. 

MADDE 40. — 2822 numaralı P. T. T, Teş

kilât kanunu -ile ekleri ve 2772 numaralı Fosta, 
Telgraf ve Telefon memurları kanunu, 1949 
numaralı kanun hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 3819 numaralı 
kanunun muvakkat maddesinin C ve E fıkra
ları hükümleri mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Fosta, Telgraf 
ye Telefon Umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçe kanununun 14 ncü maddesi, teşkilât ka
nununun mer'iyeti tarihinden dört ay sonra 
hükümden kaldırılacaktır. 

MADDE 41. — Bu kanun 25 Ağustos 1943 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 42. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Münakalât vekili memurdur. 

10 . V . 1948 

B§. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu A. E. Türel A. E. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
B. .Pekcr F. Ağralt 

Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel S. Pay F. Sirmen 

S. î. M, V. O. î. V. ZT, V. 
Dr. H. Alataş S. H, Ürgüblü Ş. E. Hatİpoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
.4. F. Cebesoy ' €. 8. Siren 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN DE&tŞTÎRlŞÎ 

Posta, telgraf ve telefon İşletme umum müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri ve memurları kanunu lâyihası 

Bölüm: 1. 
Teşkilât 

Kuruluş 

Teşküâi 

Kuruluş ve teşkilât 
BlRlNCl MADDE — Posta, telgraf ve telefon umum müdür-

kanun ve nizamnamelerle tâyin edilen posta, telgraf ve te
lefon işleriyle kendisine verilen diğer işleri tanzim ve idare etmek 
ve bu hizmetlerin gerektirdiği tesisleri vücude getirmekle mükel
leftir; Münakalât vekâletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz olup 
mülhak bütçe ile idare edilir. 

Bu kanunda (posta, telgraf ve telefon) kelimeleri (P. T. T.) 
remzi ile ifade edilmiştir. 

tKlNCl MADDE — P. T. T. umum müdürlüğü, 
müdürün idaresi altında bir muavinlikle; 

I - Merkez, 
H - işletme, 

teşkilâtından mürekkeptir. 

bir umum 

Daire ve müdür
lükler 

Encümen vs ko
misyonlar 

n 
• Merkez teşkilâtı 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Merkez teşkilâtı; aşağıda yazılı daire 
ve müdürlüklerden terekküp eder: 

I - Kalem müdürlüğü, 
İT - Teftiş heyeti reisliği, 

H I - Een dairesi reisliği, 
TV - Posta dairesi reisliği, 
V - Telgraf ve telefon dairesi reisliği, 

VI - Hukuk müşavirliği, 
VI I - Hesap işleri müdürlüğü, 

VTII - Tapı işleri müdürltiğü, 
IX - Emlâk ve levazım müdürlüğü, 
X - Zat işleri müdürlüğü, 

XI - Evrak ve yayın müdürlüğü, 
X I I - Seferberlik müdürlüğü, 

X I I I - P. T. T, meslek okulu müdürlüğü, 
XIV - P. T. T. fabrika müdürlüğü, 
XV - P . T. T. matbaa müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Merkezde, ayrıca; 
I - Umumî idare encümeni, 
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Memurlar intihap komisyonu, 
inzibat komisyonu, 

I I 
in 

kurulur, 
Umumî idare encümeni; umum müdür veya muavininin 

reisliği altında fen, posta ve telgraf ve telefon daireleri reis
leriyle hukuk müşaviri, hesap, yapı işleri, emlâk ve levazım 
ve zat işleri müdürlerinden teşekkül eder. 

Memurlar intihap komisyonu; fen, posta ve telgraf ve tele
fon daireleri reisleriyle . zat işleri müdüründen teşekkül eder, 
Kıdemli reis komisyona reislik eder. Diğer daireleri ilgilendiren 
işlerde ilgili daire reis veya müdürü de rey sahibi olarak ko
misyona girer. Müdürlüğü Ankara dışında bulunanları ilgi
lendiren işlerde bu müdürlerin mütalâası yazı ile alınır, 

inzibat komisyonu; merkezde umum müdür muavininin 
reisliği altında fen, posta ve telgraf ve telefon daireleri reisle
riyle hukuk müşaviri ve zat işleri müdüründen veya muavinle
rinden teşekkül eder. 

m 
işletme teşhüâh 

BEŞİNCİ MADDE — işletme teşkilatı; 
I, Bölge başmüdürlükleri; 

I I , Telefon başmüdürlük ve müdürlükleri, 
ni ihtiva eder. 

ALTINCI MADDE — Bölge başmüdürlükleri; münakale ve 
muhabere durumlarına ve P. T. T. teknik gereklerine göre sı
nırlandırılacak bölgelerde kurulur. Bölgelerin çevreleri ve mer
kezleri, umum müdürün teklifi ve Münakalât vekilinin tasvi-
biyle tâyin olunur. 

YEDÎNCÎ MADDE — Her bölge başmüdürlük teşkilâtı, 
hizmetlerin gereğine ve genişliğine göre bu kanuna bağlı cet
vellerde yazılı kadro dahilinde umum müdürlük tarafından tes-
bit olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bölgelerde başmüdürlüklere bağh 
olmak ve P. T. T. hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yap
mak -üzere, devamlı veya muvakkat merkezler açılır. Bunla
rın açılması veya kapatılması umum müdürlüğe aittir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bölge merkezlerinde, başmüdür 
veya muavininin reisliği altında merkez posta ve telgraf mü
dürleriyle muhasebeciden mürekkep bir inzibat komisyonu bu
lunur. 

ONUNCU MADDE — Doğruca umum müdürlüğe bağlı ol
mak üzere istanbul'da bir Telefon başmüdürlüğü, Ankara ve 
izmir'de birer Telefon müdürlüğü vardır. Bunların teşkilâtı ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde gösterilmiştir. Bu başmüdür
lükte ve müdürlüklerde başmüdür, müdür veya muavinlerinin 

İşletme teşkilâtt 

Bölge Başmüdür
lükleri 

Bölge Başmüdür
lüklerinde teşkilât 

P, T. T. merkez
leri 

Bölge Başmüdür
lükleri inzibat ko

misyonları 

Telefon Başmü
dürlük ve müdür

lükleri 
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reisliği altında umum müdürlükçe tâyin olunacak iki şube 
âmiri ile muhasebeciden bir inzibat komisyonu kurulur. 

Bölüm: 2 
Vazife ve salâhiyetler 

Umum müdür ve 
Umum müdürlük 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Umum müdür, P, T. T. teşkilâtının 
âmiri ve hükmi şahsiyetinin mümessili olup teşkilâta verilen hiz
metlerin başarılmasını ve gelişmesini temin ile mükelleftir. 

Umum müdür muavini, Umum müdürün yardımcısı olup tâ
yin edeceği işleri talimatı dairesinde idare ve gaybubetinde ona 
vekâlet eder. 

Kalem müdürlüğü 

Teftiş heyeti Re
isliği 

Fen dairesi reis
liği 

Posta dairesi re
isliği 

Telgraf ve telefon 
dairesi reisliği 

';;'• 'i &; I I 

Merkez teşkilâtı 
ON ÎKÎNCÎ MADDE — Kalem müdürlüğü; Umum müdürün 

yazı ve şifre işlerine bakar. 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Teftiş heyeti; Umum müdür adına 

P. T. T, teşkilâtının teftiş işlerini görür. Teftiş heyeti reisi, mü
fettiş sıfat ve salâhiyetini haizdir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Fen dairesi reisliğinin vazife
leri şunlardır: 

I. P. T. T. şebekesiyle eihaz ve tesislerine ait inşa, tevsi, ta
mir ve ıslah projelerini ve fennî şartname ve keşiflerini hazırla
mak ve bu hizmetleri düzenleyip yürütmek, 

I I . P, T. T. teşkilâtına ait diğer fennî muameleleri yapmak. 
ON BEŞÎNCÎ MADDE — Posta dairesi reisliğinin vazifeleri 

şunlardır: 
I. Yurt içi ve dışı posta işletmesini düzenlemek ve yürütmek; 
I I . Yurt içi ve dışı paket, havale ve diğer posta hesaplarını 

tutmak ve bunlaruı kontrol işlerini yapmak; 
III. Adli tebliğ işlerini düzenlemek; 
IV. Resmî müraselelerin, istatistik cetvellerine göre ücretle

rini tahakkuk ettirmek; 
V. Pullara ait her türlü hazırlık ve teklifleri yapmak; 
ON ALTINCI MADDE — Telgraf ve telefon dairesi reisliği

nin vazifeleri şunlardır: 
I. Yurt içi ve dışı telli - telsiz telgraf ve telefon işletmelerini 

düzenlemek ve yürütmek, iç ve dış telgraf ve telefon hesaplarını 
tutmak ve bunların kontrol işlerini yapmak; 

I I . Resmî telgrafların, istatistik cetvellerine göre ücretlerini 
tahakkuk ettirmek; 
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OK YEDÎNCÎ MADDE — Hukuk müşavirliğim* vazifeleri 

şunlardır: 
I . Istişari mahiyette olarak; 
a) Umum müdürlük hizmetleriyle ilgili olmak üzere ait oldu

ğu teşkilât tarafından hazırlanan kanun, nizamname ve talimat
name projelerini; 

b) Umum müdürlük teşkilâtının tertip ve tanzim edeceği her 
türlü mukavelename ve şartname projelerini; 

c) idare teşkilâtı ile başkaları arasındaki her türlü ihtilâf
ları; 

d) Umum müdürlükçe sorulacak işleri, 
Tetkik ve hukuki mütalâa beyan etmek. 
İL Asli olarak; 
a) Memurların vazifelerinden doğan kanuni takiplere müta-

allik muameleleri yapmak; 
b) Umum müdürlüğe ait dâvaları takip etmek. 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Hesap işleri müdürlüğünün 

vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlüğün varidat ve masraf bütçeleri ile mun

zam ve fevkalâde tahsisat ve münakale projelerini hasırlamak j 
I I . Umum müdürlük teşkilâtına ait tediye emirlerini yerle-

rine yollamak, 
I I I . Masraf taahhüt hesaplarını tutmak; 
IV. Umum müdürlük bütçe hesaplarını, aylık mizanını, se

nelik katı hesabını, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarım çıkarmak. 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yapı işleri müdürlüğünün 

vazifeleri şunlardır: 
I, P. T. T. servisleri icap ve ihtiyaçlarına göre idare binala

rının inşa ve tamirleri için lüzumlu keşifleri yapmak, proje, şart
name ve mukavelenamelerini hazırlamak; 

I I . Bilûmum inşa ve tamir işlerini düzenleyip1 yürütmek ve 
kontrolünü yapmak; 

YlEMlNCt MADDE — Emlâk ve levazım müdürlüğünün 
vazifeleri şunlardır: 

I. Umum müdürlüğe ait gayrimenkullerrin alım* satım, is
timlâk, kiralama ve tescil muameleleriyle bunların bakımlarına 
ait işleri görmek; 

I I . İlgili dairelerce usulüne göre lüzumu tahakkuk ettirile
cek her türlü eşya ve maddeleri, kıymetli ve kıymetsiz matbu evra
kı, hususi ve fennî şartnamesine veya verilecek örneklerine göre 
temin etmek; 

III . Ayniyat hesabını tutmak ve hesabı katisini hazırlamak; 
IV. Merkez binasının emniyet ve temizliği ile ilgili işkri 

görmek; 
YÎRMÎ BlRÎNCÎ MADDE — Zat işleri müdürlüğünün va

zifeleri şunlardır: 
L Memurlar intihap komisyonunun yazı işlerini görmek 

ye memurların tâyin, terfi, nakil, tahvil, takdir, tecziye, izin, 
(& Sayısı: 99) ., _ 
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tekaüt, dul ve yetim maaşı tahsisi gibi zâti muamelelerini yap
mak; 

II . Merkez memurlarının maaş, harcırah ve her türlü is
tihkak işlerine ait tahakkuk muamelelerini yapmak; 

m . Umum müdürlük memurlar inzibat komisyonunun ya
zı işlerini görmek, tahkik evrakından ve memur işlerinden do
ğan idarî dâvalara ait evrak ve muameleleri hazırlamak; 

IV. Bütün memurların açık ve gizli sicillerini tutmak ve 
kıdem tablolarını düzenlemek ve yaymak. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Evrak ve yaym müdürlüğünün 
vazifeleri şunlardır: 

I. Umum müdürlük adına gelen evrakı kaydetmek ve alâ
kalı daire ve müdürlüklere vermek; 

İL P. T. T. teşkilâtınca lüzum gösterilecek yayınları teda
rik ve icabında tercüme ve neşretmek; 

IIL İstatistik işlerini yapmak ve P. T. T. belleten ve der
gilerini neşretmek; 

IV. Müze ve kütüphane ve pul kolleksiyonu işlerini yapıp 
düzenlemek ve yürütmek, 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seferberlik müdürlüğünün 
vazifesi; umum müdürlüğün seferberlikle ilgili işlerini gör
mektir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. Meslek okulu mü
dürlüğünün vazifeleri şunlardır: 

I. Talebenin okula alınma işlerini yapmak; 
II. Ders programlarını tatbik ve okutumun düzgünce ya

pılmasını takip ve temin etmek; 
III . Talebenin yiyim, giyim ve yatım, işleriyle okul İdare 

işlerini düzenleyip yürütmek. 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — P. T. T. Fabrika müdürlüğü

nün vazifeleri şunlardır: 
L P. T. T. ye ait alât, edevat ve malzemeyi imal ve tamir 

etmek; 
LL İmalât ve tamiratın maliyet hesaplarını tutmak; 
I I I . Fabrikaya ait işleri düzenlemek ve yürütmek; 
IV. Teknik inkişaftın takip etmek ve fabrika verimini art

tırmak. 
YİRMİ ALTINCI MADDE — P. T, T. Matbaa müdürlüğü

nün vazifeleri şunlardır: 
I. P. T. T. ye ve imkân husulünde diğer resmî teşekküllerle 

hayır müesseselerine ait evrak ve pulları bedeli mukabilinde 
basmak; 

II . Bastırılan evrak ve pulların maliyet hesaplarım tutmak; 
I I I . Matbaaya ait teknik ve idarî işleri düzenlemek ve yü

rütmek. . , - . . . ; , • . • ; ! i il 
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YÎRMİ YEDİNCİ MADDE — Umumî idare encümeni: Umumî İdare en-
I . Istişarî mahiyette olarak; cünıenİ 
a) Kamın, nizamname, talimatname ve P. T. T. ücret tarife

leri projelerini} 
b) Sütçe, munzam ve fevkalâde tahsisat, münakale ve kadro 

teklifleriyle hesabı katı, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını ye ay
lık mizanları; 

e) Merkez teşkilâtı daire reislikleri, müdürlükleri ve hukuk 
müşavirliği tarafından verilecek yıllık çalışma raporlarını; 

d) Okul ve kurs programlarını-; 
e) .itfaya tabi isletme vasıtalariyle menkul ve gayrimenkul 

kıymetlerin itfa müddetlerini; 
f) Bastırılacak pulların miktar ve vasıf ve şekillerine ait 

teklifleri; 
tetkik ve mütalâasını beyan eder. 

I I . Asli vazife olarak; 
a) Avans verilmesini gerektirsin gerektirmesin, on bin lira

dan fazla menkul ve gayrimenkullerin alım ve satımı, (on bin lira 
ve daha aşağı menkul ve gayrimenkullerin alım ve satımı Umum 
müdür tarafından yapılır); 

b) Kanunlarla Umum müdürlüğe verilen salâhiyete müsteni
den istikraz akdi veya cari hesap açılması; 

c) Kaza mercilerine intikal etmiş veya etmemiş ihtilâfların 
sulh yoluyla halli; 

d) Dâvaların takibinden vazgeçilmesi; 
e) Mukavelelerin tadil veya feshi; 

tekliflerini inceler ve karara bağlar. 
YÎEMt SEKİZİNCİ MADDE — Encümenin 26 ncı madde- Encümen MrarU-

de gösterilen istişarî mahiyetteki kararlarından: mW tekemmülü 
I. (a) fıkrasında yazılı talimatname ve P. T. T. ücret tarife

leri projeleriyle (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlar Münakalât 
vekilinin; 

XL (d) fıkrasında yazık olanlar Umum müdürün, encümenin 
asli vazifeleri arasında sayılan işlerden; 

I. (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların, 
25 000 liraya kadar bir paraya taallûk edenleri umum mü

dürün, 
25 001 lira ve daha yukarı bir paraya taallûk edenleri Mü

nakalât vekilinin, 
tasvibiyle muteber olur. 

I I . Encümenin asli vazifeleri arasına giren işlerinden (c), 
(d) ve (e) fıkralarında yazılı olanlardan: 

a) Bir mukavele mevcut olsun olmasın idare ile Devlet 
daireleri ve müessese ve teşekküller ve hakikî veya hükmi şa
hıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya 
icraya intikal etmemiş olan ihtilâfların sulh yoliyle hallinde; 

b) Arılaşma ve mukavelelerin tadil veya feshinde; 
c) Maddî ve hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yük

sek dereceli merci ve mahkemelerce tetkik olunmasını istemek-
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te fayda umulmıyan dâva ve icra takiplerinden vazgeçilmesin
de veya bunların sulh yoliyle hallinde; 

Tanınacak veya terkin edilecek hak veya işin tazammun et
tiği menfaatlerin, 

1 000 liraya kadar olanları umum müdürün, 
1 001 liradan 10 000 liraya kadar olanları Münakalât veki

linin", 
10 001 liradan fazla olanları Devlet Şûrasının muvafık ka

rarı ve icra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle muteber olur. 
YÎRMt DOKUZUNCU MADDE — Memurlar intihap ko

misyonu; on birinci dereceden altmeı dereceye kadar (altıncı 
derece dahil) memurların tâyin, terfi nakil ve becayişleri hu
suslarında istişarî mahiyette karar verir. 

OTUZUNCU MADDE — Umum müdürlük inzibat komis
yonu; kırk beşinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı memurla
rın inzibati eezayı gerektiren suçları ve o maddenin üçüncü 
fıkrasında yazılı inzibat komisyonlarının kararlarına karşı ya
pılan itirazları inceler ve karara bağlar. 

nı 
işletme teşkilâtı 

OTUZ BIRtNÇÎ MADDE — Bölge başmüdürleri; bölgele
rindeki teşkilâtın ve P. T. T. merkezlerinin en büyük âmiri olup 
bunların iyi ve ahenkli çalışmalarını temin ile mükelleftir. 

Bölge başmüdürlükleri teşkilâtı ve P. T. T. merkezleri kendi
lerine verilmiş olan idleri, başmüdürlerin emirlerine göre iyi bir 
surette yaparlar. 

Bölge inzibat komisyonları; 45 nci maddenin üçüncü fıkrasın
da yazılı memurların inzibati cezayi gerektiren suçlarını inceler 
ve karara bağlar. 

OTUZ ÎKlNCİ MADDE — Telefon başmüdürlük ye müdür
lükleri; kendilerine verilen telefon işletmelerinin düzenli ve iyi gö
rülmesini temin ile mükelleftir. 

Bu başmüdürlük ve müdürlüklerdeki inzibat komisyonları 45 
nci maddenin üçüncü fıkrasına göre salâhiyetlerine giren memur
ların inzibati cezaları gerektiren suçlarmı inceler ve karara 
bağlar. 

IV 
Vazifelere ait müşterek hükümler 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — P. T. T. teşkilâtı; aşağıdaki 
hükümlere riayet etmekle de mükelleftir. 

I. Bütün teşkilât: 
a) Vazife ve hizmetlerini kanun, nizamname ve talimatname

lere, Türkiye ile diğer uluslararasmdaki anlaşmalara ve tarifelere 
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uygun olarak yapmak ve bu suretle yapılmasını temin edecek 
tedbirleri almak; 

b) P, T. T, işlerindeki ilerleme ve gelişmeleri ve yurdun ihti
yaçlarını tetkik ve takıp ederek alınması uygun olacak yeni ted
birler hakkında gerekenlere tekliflerde bulunmak; 

c) Umum müdür tarafından verilecek idareye ait başka iş
leri de görmek. 

I I . Merkez daireleri; 
a) Gerekli kanun, nizamname, talimatname ve tarife proje

lerini hazırlamak; * . 
b) Her takvim yılı sonunda kendi kısımlarına ait çalışmala

rını, neticelerini ve gelişmesi için gerekli tedbirleri gösterir birer 
rapor hazırlayıp Umum müdürlüğe vermek. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. işlerinden dolayı; T<™sil salâhiyeti 
I. Umum müdür, bütün teşkilâta; 

I I . Bölge başmüdürleri, kendi bölgelerine; 
IH. Telefon başmüdür ve müdürleri, kendi işletmelerine; 
IV, Vilâyet merkez P. T. T. müdürleri, o vilâyet hududu 

dahilindeki P. T. T. merkezlerine; 
V. Kaza merkez P. T. T. müdür veya şefleri, o kaza hudu

du dahilindeki P..T. T. merkezlerine; 
ait işlerde kamın ve usul dairesinde umum müdürlük hükmi şah
siyetini temsil ederler. 

Bolüm : 3 
Muhasebeye ait hükümler 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Umum müdürlük bütçe ile P- T. T, Tahsisat 
verilen tahsisattan fazla taahhütlerde bulunamaz ve masraf ve sarfiyat* 
yapamaz. Ancak, sefere hazırlık, seferberlik ilânı gibi askerî 
ve fiyatların artması gibi iktisadi ve sair fevkalâde vaziyetler
de tahsisatın kifayet etmemesi ve derhal munzam tahsisat alma
nın kabil olmaması halinde Büyük Millet Meclisinin ilk içtima-
mda tasdika arzolunmak şartiyle ve işletmeyi müteessir etme
mek lüzumuna münhasır bulunmak üzere tera Vekilleri Heye
tinin tasvibiyle istisnai olarak fazla masraf yapabilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — P. T. T. umum müdürlüğüne ait P. T. T. Mallan 
menkul ve gayrimenkul mallar Devlet malı hükmünde olup 
sermayesine ithal edilir. Hazineye ait bina, arazi ve arsalardan 
P. T. T. umum müdürlüğünce lüzum gösterilecGk olanlar bu 
umum müdürlüğe karşılık aranmaksızın tahsis edilir. 

OTUZ YEDÎNTCÎ MADDE — P. T. T. umum müdürlüğünün Hesap usulleri ve 
her malî yıl sonunda Muhasebei umumiye kanununun 102 nci hesabı kati 
ve 103 ncü maddeleri gereğince hazırlıyacağı hesabı katiye 
umum müdürlüğün o malî yıla ait bilanço ve kâr ve zarar he
sabı da eklenir; Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının istinat 
edeceği hesap usulleri ve sermaye hesabının ilk tesisinde bu 
hesaba alınacak kıymetler Münakalât ve Maliye vekilliklerin
ce müştereken tesbit olunur. 
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; OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — îşletme vasıtalariyle her ne

vi menkul ve gayrimenkul kıymetlerden yıpranmıya müsait 
kısımların yenilenmesi için bir yenileme sermayesi tesis olu
nur. Bu sermayeye her sene ayrılaeak paralar bu vasıta ve 
kıymetlerin istimal müddetlerine ve yıpranma derecelerine gö
re hesap ve işletme masrafı gibi kâr ve zarar hesabına geçiri
lir. Bu sermayeye faiz; yürütülmez. Yenileme sermayesi için 
ayrılması icabeden paralar, işletme hasılatı kâfi gelmese dahi 
her sene kâr ve zarar hesabında gösterilir. Yenilenecek kısım
lar için sarfedilecek paralar bu sermayeden ödenir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Her sene hasıl olacak kâ
rın % 10 u esas sermayenin yarısına varıncaya kadar ihtiyat 
sermaye olarak ayrılır. Mütebakisi işletmenin inkişaf ve te
kâmülüne yarıyaeak inşa ve tesis işlerine tahsis ve sarfolunur. 
Bunlardan artanı hazineye verilir. 

İhtiyat sermayesi kâr ve zarar hesabının melhuz açıklariy-
le fevkalâde hal ve vaziyetler neticesinde yapılmasına lüzum 
görülecek hizmetlerin ifasına tahsis olunur. 

KIRKINCI MADDE — P. T. T. umum müdürlüğü, Bütçe 
kanunlarında gösterilecek miktarlar dahilinde Münakalât ve
kilinin tasvibini alarak istikrazlar akdedebilir. Bu kabîl istik
razlara Maliye vekilliği kefalete mezundur. 

Bölüm : 4 
Memurlar vo .kadrolar 

Memurlara ait u-
mumt hükümler 

Memurlar 
KIRK BtRÎNCÎ MADDE - P. T. T. teşkilâtının momurları 

hakkında, bu kanunda aksi yazılı olmayan hallerde, 1683 sa
yılı kanun ve ekleri ile Devlet memurlarının hak, salâhiyet ve 
mesuliyetlerine taallûk eden umumî kanunların hükümleri tat
bik olunur. 

Ancak hat başbakıcı ve bakıcıları ile başmüvezzi ve ınüvezzi-
lerin: 

I. 3656 sayılı kanuna tabi olmıyarak kadroları her sene büt
çesi ile tesbit etlilir. 

I I . Lüzum ve zaruret görülen hallerde bu vazifelere tahsil 
ve müsabaka kaydına bakıl mksızm tâyin ypzlabilir. 

I I I . Bu memurlardan 55 yasını dolduranlar tekaüt edilirler. 
Şu kadar ki bedenî kabiliyetleri hizmetlerinin devamına imkân 
vermekte olduğu sabit olup Umum müdürlükçe de çalıştırılmala
rında fayda görülenler Umum müdürlüğün tensibiyle altmış ya
sına kadar istihdam edilebilirler. 
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KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — P. T. T. umum müdürlüğü teşki

lâtı memurlarından: 
I. Umum müdür, Münakalât vekilinin inhası üzerine müşte

rek kararname ile; 
I I . Merkez teşkilâtında Umum müdür muavini, daire reisleri, 

hukuk müşaviri, müdürler ve işletme teşkilâtında bölge başmü
dürleri, telefon başmüdür ve müdürleri Umum müdürün teklifi 
ve Münakalât vekilinin inhası üzerine müşterek kararname ile; 

I I I . Aylıkları 8 nei dereceye kadar (8 nei derece hariç) olan 
diğer memurlar Umum müdürün inhasiyle Münakalât vekili ta
rafından; > ' ; ^ T - , * , ^ 

IV. 8 nei dereceden 12 nei dereceye kadar (12 nei derece da
hil) olanlar Umum müdür tarafından; 

V. Daha aşağı derecede olanlardan; 
a) Merkez teşkilâtmdakiler ilgili daire reis veya müdürün in

hasiyle Umum müdür tarafından; 
b) tşletme teşkilâtmdakiler Umum müdür tarafından veya 

kendi teşkilâtı içinde olmak kaydiyle bölge başmüdürleri veya te
lefon başmüdür ve müdürleri tarafından; 
tâyin, nakil, terfi ve becayiş edilirler. 

Muhasebe müdürü Münakalât vekilinin inhası üzerine Maliye 
vekâletince tâyin olunur. 

Fen, telgraf ve telefon daireleri reisleri, emlâk ve levazım mü
dür ve teftiş heyetindeki başmüfetti serden üçü Umum müdürlü
ğün fen kısmımlanndan yetişmiş ve bu servislerin gerektirdiği 
fen bilgisi olanları arasından tâyin edilir. 

Bölge başmüdürleri ve telefon başmüdür ve müdürleri tereihan 
Umum müdürlüğün fen işlerinde yetişmiş olanlarda seçilir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — P. T. T. teşkilâtının 14 ve 15 nei 
derecelerdeki memurlarından bir cihet muhaberesini temin edecek 
derecede muhabere bilgisini imtihanla ispat edeceklere bir üst 
derece maaşı verilir. 

Bu,dereceler P . T.. T. umum müdürlüğü teşkilâtı haricindeki 
Devlet memurluklar] için müktesep hak teşkil etmez. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — P. T. T. teşkilâtının maaşlı 
ve ücretli memurları münhal vazife bulunup buhmmamasiyle mu
kayyet olmaksızın P. T. T. hizmetlerinde lüzum görülen yerlerde 
çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırma salâhiyeti, kararname ile 
ve vekillikçe tâyin edilen memurlar hakkında vekil tarafından 
ve diğer memurlar hakkında da umum müdür tarafından kulla
nılır. 

KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — inzibati ceza muameleleri; 
I, Kararname ile tâyin edilenler ile Umum müdürlük inzibat 

komisyonu azaları hakkında vekâlet inzibat komisyonu; 
I I . Tâyinleri vekâletin salâhiyeti dahilinde bulunanlarla işlet

me teşkilâtı inzibat komisyonları azaları ve merkez teşkilâtına 
dahil bilûmum memurlar haklarında Umum müdürlük inzibat ko
misyonu ; 

( S. Sayısı: 93 ) 
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IH. Yukarıda bir ye iki İşaretli fıkralarda yazılı bulunanlar 

haricinde kalan işletme teşkilâtı memurları hakkında mensup ol
dukları teşkilâta göre bölge başmüdürlükleri veya telefon başmü
dür ve müdürlükleri inzibat komisyonları, kararı ile yapılır. 

KIRK ALTINCI MADDE — inzibat cezalarından ihtar, tev-
bih ve maaş veya ücret kesimi cezaları, inzibat komisyonları kara-
i'iyle verileceği gibi; 

İ. Kararname ile tâyin edilenler hakkında vekil;. 
I I . Merkez teşkilâtında çalıştırılan diğer memurların hep

si ve işletme teşkilâtında çalıştırılanlardan 8 nci dereceye kadar 
(8 nci derece dahil) olanlar hakkında Umum müdür; 

I I I . işletme, teşkilâtında 8 nei dereceden aşağı olanlar hak
kında bölge başmüdür ve telefon başmüdür ye müdürleri veya 
Umum müdür; 
tarafından da resen verilebilir. 

IV. Resen verilen maaş veya ücret kesimi cezasına da cezayı 
veren âmire karşı on beş gün içinde mürncfmtla itiraz edilebilir. 

KIRK YEDÎNCt MADDE — Memurların inzibat cezasını 
istilzam eden fiillerinden idareye zarar veya tazmin terettüp eden 
hallerde.bu zarar veya tazmin olunacak miktar yirmi beş lirayı 
geçmediği takdirde memurun aylığından kesilmek suretiyle hü
kümsüz olarak tahsil olunur. 

KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Memurların izin işleri, umum 
Devlet memurlarına ait kanun hükümleriyle muayyen esaslar 
dairesinde ye aşağıcîa gösterilen şekilde düzenlenir: 

I. Umum memurlar hakkında senelik izin ile zaruri sebep
lere veya meşru mazeretlere müstenit izinlerin verilmesi: 

a) Umum müdür ve muavini için Münakalât vekiline; 
b) Merkez daire reis ve müdürleriyle hukuk müşaviri ve 

bölge başmüdürleriyle telefon başmüdür ve müdürleri ve mer
kez işletme teşkilâtında 6 neı dereceye kadar (6 nci derece da
hil) memurlar için Umum müdüre; 

c) Merkez teşkilatında 6 nci dereceden aşağı derecelerde
ki memurlar için mensup bulunaoıkları reis, hukuk müşaviri 
ve müdürlere; 

d) işletme teşkil tında G neı dereceden aşağı derecelerde
ki memurlar için bağlı bulundukları bölge başmüdürleriyle te-
efon başmüdür ve'müdürlerine; 
aittir. 

II. Umum müdürlükçe lüzum görülen mahallerde geçen 
fıkralardaki izinler geri alınabilir veya geri bırakılabilir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Maaşlı ve ücretli memur
lardan: 

I. Makbul bir mazereti olmaksızın fasılasız bir hafta müd
detle vazifesine devam etiniycnler; 

H. Makbul bir mazereti olmaksızın veya mazeretini bildir
meksizin iznini 15 gün geçirenler; 
istifa etmiş sayılırlar. 

( S. Sayısı : 93 ) 
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EİLÎNCİ MADDE — Tekaüt edilecek P. T. T. memurları

nın nöbetli vazifelerle seyyar ve nakliye memurluklarında bil
fiil geçmiş ve geçecek hizmetlerinin her senesi tekaütlük fiilî 
hizmetinin hesabında (14) ay olarak hesaba katılır. 

6 aydan fazla kesirler bir sene sayılır, 6 aydan eksik kesir
ler hesaba katılmaz. 

Hatbaşbakıcı ve bakıcılariyle başmüvezzi ve müvezzüer bu 
madde hükmünden istifade edemezler.-

ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — P. T. T., merkezlerinin 
hangi saatlerinde işletmeye açık bulunacakları ve P. T 
mur ve müstahdemlerinin çalışma saatleri servislerinin icap
larına göre Umum müdürlükçe tâyin ve tesbit olunur. 

Fevkalâde haller haricinde memur ve müstahdemlerin çalışma 
müddetinin aylık vsatisi günde sekiz saati geçmez. Bunlara hafta 
da bir gün tatil verilir. Anck işletme şartlarına göre ve idarî 
lüzum ve zaruretlere binaen hafta tatili alamıyanlarla muayyen 
çalışma müddeti haricinde aktif serviste açlıştırılaeaklara umumî 
idare encümeninin tesbit edeceği miktarda munzam mesai ücreti 
verilir. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — 788 sayılı Memurlar kanununun Şark hizmetleri ve 
38 nei maddesi P. T. T. teşkilâtı memurları ve aynı kanunun 46* akrabalık 
ncı maddesinin 3 ncü fıkrası P. T. T. merkezlerinde çalışanlar 
hakkında tatbik olunmaz. 

ELLİ ÜÇÜKCÜ MADE — Mevcut ve yeniden inşa edilecek 
icarsız P. T. T. merkez ve hat muayene binalariyle telefon santral-
ları binalarında bu servislerle alâkalı müdür, mühendis veya fen 
müfettişi, servis âmiri, şef, başmakinist veya makinist, hat baş-
bakıcısı veya bakıcı, telsiz istasyonlarında bu istasyonların işlet
mesiyle mükellef olan maaşlı ve ücretli memurlarla müstahdem
ler aileleriyle birlikte veya yalnız olarak parasız ikamet edebilir
ler. 
.' îcarlı binalarda ancak nöbet usulü cari olmıyan yerlerde gece 
servisinin temini ile ilâveten mükellef tutulan iki memur ailele
riyle birlikte veya yalnız olarak parasız oturabilirler. 

Mesken ittihaz olunan kısmın tenvir, teshin ve su masrafları 
bu kısımlarda oturanlara aittir. Bunların miktarları alâkalı ahm 
ve satım komisyonlrınca mtkuan tâyin olunur. Telsiz istasyonları 
ile hat muayene merkezleri gibi yerlerde oturmaları mecburi 
olanlardan bu masraf alınmaz. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Umum müdürlük, P. T. T. Kurslar ve oha 
memurları için meslekî kurslar ve memur yetiştirmek için lise 
derecesinde bir meslek okulu açabilir. 

Memurların otur
ma hakları 

-£3f&f>!'i' .-•?••* • ı . r - V - f i • . ' .*••• .<• I I 
Kadrolar 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — P. T. T. teşkilatının maaşlı me
muriyet kadroları ilişk (1) sayılı, ücretli memuriyet kadroları 

Kadrolar 

C S. Sayısı : 93 ) 
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(2) sayılı, ücretli memuriyetlere ait ihtisas mevkileri (3) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

İlişik (4) sayılı cetvelde aded ve dereceleri yazılı memuriyet
ler, 1943 malî yılı P. T. T. umum müdürlüğü bütçesinde açılan 
(L) işaretli cetvele konulmuştur. 

Bölüm : 5 

I 
Müteferrik ve nihai hükümler 

ELLİ ALTINCI MADDE — Yapılaeak nizamnameler: 
Bu kanunun tatbikına mütedair olarak: 
I. Müfettiş ve fen müfettişlerinin seçilme şartları, istih

dam yerleri, vazife ve salâhiyetlerini ne suretle ifa ve istimal 
edecekleri ve teftiş ve murakabeye tabi olanların bu husustaki 
mecburiyet ve mükellefiyetleri; 

I I . inzibat cezalarının ne gibi kusur ve hâdiselere tatbik 
edileceği; 

I I I . Hatbaşbakıcı ve ba§nıüvezzilerle bakıcı ve müvezzile-
rin alınma şartları, istihdam yerleri, vazife ve salâhiyetleri 
ve terfi usulleri; 

IV. işletme şartlarına göre ve idarî lüzum ve zaruretlere 
binaen hafta tatili alamıyanlarla muayyen çalışma saatleri ha
ricinde aktif servislerde çalıştırılacaklardan kimlere ve ne gibi 
hallerde munzam mesai ücret verileceği; 

Birer nizamname ile tesbit olunur. : •. , 

: ' : ; , : i l ':;:: '"."" ; 

Muvakkat hükümler 
Mahfuz hükümler BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — 3819 numaralı kanu

nun muvakkat maddesinin (C) ve (E) fıkraları hükümleri mah
fuzdur. : ••:•'! 

Muvakkat memur- İKÎNCİ MUVAKKAT MADDE — P. T. T. Umum müdür-
lar lüğü 1943 malî yılı Bütçe kanununun 15 nci maddesi, Teşkilât 

kanununun mer'iyeti tarihinden 4 ay sonra hükümden kalkar. 
Tekaütlük hüküm- ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 30 haziran 1943 tari-

leri hinden itibaren 2772 sayılı Memurin kanununun 19 ve 20 nei 
maddesinin hatbaşbakıcı ve başmüvezzi ve hatbakıcı ve müvez-
zilere ait hükmünden maada hükümleri tatbik olunmaz. 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 56 ncı malSnhı 
dördüncü fıkrasındaki nizamname yürürlüğe girinceye kadar 
1943 senesi Bütçe kanununun 7 nei maddesi hükmü mahfuzdur. 

Yapılacak nizam
nameler 

(S. Sayısı: tâ) 
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in 
Nihai hükümler 

ELLÎ YEDÎNCt MADDE — 2822 numaralı P. T. T. Teşki- Kaldmlan hüküm-
lât kanunu ile ekleri ye 2772 numaralı P. T. T. memurları ka- lef 
nunu, 1949 numaralı kanun hükümleri kaldırılmıştır. 

ELLt SEKlZÎNCt MADDE — Bu kanunun. 36, 37, 38 ve 39 Kanunun mer'iyet 
neu maddeleri 1945 malî yılı iptidasından ve diğerleri 25 ağus- tariki 
tos 1943 tarihinden muteberdir, 

ELLt DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini Kanunun icra sa-
tatbika tcra Vekilleri Heyeti memurdur. lâkiyeti 

(S . Sayım ; 9â) ;i 



Hükümetin teklifine bağUtcetveUer 

[1] NUMARALI CETVEL 

r>. Memuriyetin nev'i 

V MERKEZ TEŞKİLÂTI 
"2 Umum müdür 1 
3 •* » muavini 1 

Umum müdürlük kalemi müdürlüğü 
1 Müdür 1 

10 Şef 1 
12 Memur 1 

3 

aaş 

25 
00 

60 
35 
25 

D. 

4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'İ 

Posta dairesi reisliği 
Beis 
Muavin 
Şube müdürü 

* » muavini 
» » > 

Şef 
memur 

» 
» 

Aded 

1 
1 
4 
4 
4 

11 
10 
25 
25 

Maaş 

90 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

85 

Tefti§ heyeti reisliği 
4' Beis 
5 Başmüfettiş 
6 Birinci sınıf müfettiş 
7 ikinci » » 
8 Üçüncü » » 
9 Dördüncü » » 

10 Müfettiş muavini 
9 Şef 

11 Memur 
12 > 
13 » 

< i . iL 1 , . 

*_. 
!~"*! ! , Fen dairesi reisliği 
3 Beis | , 
4 Muavin ' -\ , 
4 Başmühendis 
4 Fen başmüfettişi 
5 Fen müfettişi 
6 » » 
7 » » . 
8 » » 
9 » » 

10 » » muavini 
8 Şef 

11 Memur 
12 » ı. 

EL. , ! • .. ... . • ' : . 

1 
6 
5 
5 
5 
8 
7 
1 
2 
3 
3 

46 

1 
1 
3 
2 
S 

13 
13 
18 
14 
15 
3 
5 
5 

. — i — 
101 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
40 
30 
25 
20 

100 
90 
90 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
50 
30 
2 5 . 

( Ş . S a y 

4 
5 
6 

. 8 
9 

10 
11 
12 
13 
6. 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
11 

5 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
ıa 
13 

ısı : 

Telekomünikasyon dah 
Beia 
Muavin 

Şube müdürü 
t * muavini 
•» » > • 

Şef 
Memur 

» 
» 

Mektep müdürü 
Muavin 

» 
Muhasebeci 
Ayniyt muhasibi 
Mubayaa memuru 
Kütüphane memuru 
Ambar memuru 

: ; . . . . . , : ; ı 

< • ' ' . - " 

esi reis 

Hesap isleri müdürlüğü 
Müdür 

Muavin 
> 

Merkez muhasebecisi 
Şef 
Şef . 
Memur 

• ' » 

» 

93) 

ligi 
1 
1 
3 
6 
3 

14 
16 
18 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 

1 
1 
1 
1 
4 
7 
8 

10 
12 

90 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
30 
30 

80 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 



Memuriyetin nev 'i Aded Maaş.1 D. 

8-n Başvsznedar ve pul muhafızı 
10r> Veznedar 

1 
1 

47 

Binalar ve levazım müdürlüğü 
5 
5 
& 
$ 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
8 
9 
9 

1(V 
10 
11 
9 

10 
11 

ıa-
ıı 
11 
12 
13 

Müdfir 
Fabrika müdürü 
Fabrika mühendisi 
Matbaa müdürü 
Muavin 
Şube müdürü 

» » 
» müdür muavini 

Şube müdür muavini 
Şef • 
Ayniyat muhasibi 
Ayniyat muhasibi 
Daire müdürü 
Şef 
Mutemet 
Mutemet 
Ambar memuru 

» •» 

» » 
3> » 

Sevk memuru 
Memur 

» 
» 

Hukuk müşavirliği 
5 Hukuk müşaviri 
7 Muavin 
9 Şef . 

W » 
11 Memur 
1 2 » 
13 » 

• Muamelât müdürlüğü 
5 Müdür 
7 Muavin 
7 Şube müdürü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
8 

10 
11 

58 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

50i: 
35i 

80 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
40 
35 
30* 
25 
30 
30 
25 
20 

Memuriyetin- nev'i 

80 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
60 
60 

8 Şubek müdür muavini 
9'" Şef 

10 » 
1! Memur 
12- » 
13' »• 

Aded 

3 
3 
5 
8' 
9 ' 

12 

Maaş 

50' 
40* 
35' 
30" 
25' 
20" 

44 

Evmlc, istatistik ve neşriyat müdürlü'ğü 

6 Müdür 
8 Mııavfln 

10- Şef 
11 Memur 
12. » -
13 » 

1 
1 
2. 
2 
2 
4 

70. 
50-
35> 
30-
25-
20-

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

4 Başmüdür 
5 » 
6 » 
6 '» muavini 
7 » > 
7 Murakıp 
8 » 
9 » 

10 » 
8 Şef 
9 » 

10 » muavini 
12' Memur 
13 » 

6 Muhasebeci 
T > 
8 » 
8' » muavini 
9 Muhasebe şefi 

10 » > 
11 Memur 
12 » 
13 » 
9- Veznedar 

10 Veznedar 
1 1 » 
lfri » muavini 

12 

3 
5 
8 
3 
5 
5 

10 
7 
8 
9-

12 
70 
71 
65 

3 
e 
7 
2 
3 

14 
15 
7& 
52. 
4 
6 
6 
2 ; 

90 
80 
70-
70 
60-
60-
50* 
40; 
35-
50; 

40' 
35 
23' 
20 
70* 
60 
50i 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
35 
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S 
9 

10 
11 
12 
13 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 

5 
7 
7 
7 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Ayniyat muhasibi 
> » 
» » 
» » 
» memuru 

Ayniyat memuru 
Ambar memuru 

>. » 
Merkez müdürü 

» > 
» » 
» » 
» » 
> » 

Fen basmemuru 
» > 
» > 

Fen memuru 
» » 
» * 

Fen memuru 
Başmakinist 

» 
» 

Makinist 
» 
» 
» 
» 

Servis âmiri 
X » 

» » 
Tevziat kontrol memuru 
Şef 
Memuı* 

» 
» 
» 

Aded 

1 
5 
5 
5 

10 
14 

8 
10 
7 

11 
53 

150 
272 
279 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
3 
5 

15 
20 
25 
30 
10 
70 
73 

5 
308 

1030 
1371 
1607 

200 

6124 

Ankara Telefon müdürlüğü 
Müdür 

> muavini 
Şube âmiri 
Santrallar âmiri 
İşletme » 
Abonman » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

80 
60 
60 
60 
60 
50 

D. 

9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 

7 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
10 
11 
.1.2 

8 
10 
11 
12 
10 
12 
13 
9 

12 
11 
12 

4 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
9 
9 

11 

Memuriyetin nev'i 

îdarî işler x> 
Atölye » 
Şef 
Mutemet ve daire memuru 
Memur 

» 
Memur 
Başmakhıiat 

» 
Makinist 

» 
» 

Fen memuru 
» » 

Başmontör 
Montör 

» 
Muhasebeci 
Şef 
Memur 

» 
Veznedar 
Tahsildar 

5> 

Ayniyat muhasibi 
» memuru 

Ambar meııumı 
» » 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
8 

15 
1 
1 
3 

11 
10 
2 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 

96 

İstanbul telefon müdürlüğü 
Müdür 

•» muavini 
Şebeke âmiri 
Santrallar âmiri 
Aboneler hesap âmiri 
Rekor âmiri 
İşletme âmini 
Malzeme » 
Atölye âmiri 
Zat ve yazı işleri âmiri 
Abonman âmiri 
Muhasebeci 
Tahsilat âmiri 
Şef 
Veznedar 
Veznedar muavini 

Maaş 

40 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
35 
30 
25 
50 
35 
30 
25 
35 
25 
20 
40 
25 
30 
25 

90 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
70 
60 
40 
40 
30 

( S. Sayısı: 93 ) 



1). Memurieytin unvanı 

0 Ayniyat muhasibi 
11 Memur 
12 » 
13 » 

• . . ; 

İzmir telefon nt&d&rlügü 
5 Müdür 
7 Şebeke âmiri 
7 Santrallar âmiri 

[2] 
D. Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

4 Yüksek mimar veya yüksek mü
hendis 

5 Yüksek mimar veya yüksek mü-
hendis 

6 Yüksek mimar veya yüksek mü
hendis 

6 Mühendis veya fen memuru 
7 » » » » 
8 » » » » 
8 Desinatör 
9 > 

10 » 
6 Seferberlik müdürü 

11 » memuru,, 
12 » t " 
6 Mütercim 
7 » 
8. » 
3 Pnl mütehaasiBi 
5 ». ressamı 

' • * ! • _ , 

P ™ ^ . * ' • . • ; . . - • ' ' " ' . ; i 

J . • ~ "" 

Taşra teşkilâtı 
6 Doktor 
7 » 
8 » 
9 » 

. - , 33 — 
Adcd Maaş 

1 40 
3 30 
3 25 
3 20 

26 

1 80 
1 60 
1 60 

D. 

7 
• 7 

10 
10 
10 
11 
12 
13 

NUMARALI 

Aded Ücret 

3 300 

2 260 

2 210 
2 210 
2 170 
2 140 
2 140 
2 120 
2 100 
1 210 
1 85 
1 75 
3 210 
2 170 
1 140 
1 400 
2 260 

• 

81 

2 210 
2 170 
2 140 
2 120 

10 
11 
12 
6 
7 
8 
9 

10 
10 

6 
7 
8 
6 

10 
6 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
12 
13 

Memuriyetin nevi ' Aded 

işletme âmiri 
Muhasebeci 
vŞef 
Veznedar 
Ayniyat muhasibi 
Memur 

> 
» • 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

» 

> 
Avukat 

» 
> 
» 
'» 

Desinatör 

• : • i • 

İstanbul Telefon 
Müfettiş 

> 
» 

Ressem 
. > 

Mütercim 
» 

Şef 
» 
» - muavini 

Arıza memuru 
Murakıp 
Memur 

» 
» 

• • ! * • ' ' ı ' î 

• . 

(S . Sayısı,:,93) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

12 

Maaş 

60 
60 
35 
35 
35 
30 
25 
20 

Aded Üeret 

4 
6 
6 
2 
3 
4 
4 
5 
2 

_ — 
44 

»mk(wriü^« 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
1 
2 

23 
13 
19 

—— 
81 

100 
85 
75 

210 
170 
140 
120 
100 
100 

t ( 

210 
170 
140 
210 
100 
210 
140 
140 
126 
100 
100 
100 
100 
75 
60 

. 
• 4 



34 — 
D. MJemuriyetin nev 'i Aded Ücret 

îzmir Telefon müdürlüğü 
8 Abonman şefi 1 140 

10 Ressam 1 100 
10 Memur 1 100 

1). Memuriyetin nev'i 

12 Memur 
18 » 

Âded Ücret 

6 
5 

14 

75 
60 

[3] NUMARALI CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
4 Yüksek Mimar veya Yüksek 

mühendis 
5 Yüksek Mimar veya Yüksek 

mühendis 
6 Yüksek Mimar veya Yüksek 

mühendis 
6 Mühendis veya Fen memuru 
7 » » » » 
8 » » » •» 

3 

2 

2 
2 
2 
2 

300 

260 

210 
210 
170 
140 

8 
9 

10 
il 

S. 

10 

Desinatör 
» 
» 

Pul mütehassısı 
Pul ressamı 

TAŞRA 
Desinatör 

2 140 
2 120 
2 100 
1 . 400 
2 260 

22 

100 

[4] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

J MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Fm dairm reisliği 
6 Fen müfettişi 
7 •» » 
8 » » 

* • • ; : . . 

' 
Telekomünikasyon dairesi reis 

^ Mektep müdürü 
7 Muavin 
8' > 
9 Muhasebeci 

10 Ayniyat muhasibi 
10 Mubayaa memura 
11 Kütüphane memuru 

-

Aded 

.,3 
3 
6 

10 

Uğİ 

Maaş 

70 
60 
50 

70 
60 
50 
40 
35 
35 
30 

(S. Say] 

IX Memuriyetin nev'i 

.1.1 Ambar memuru 

Aded 

1 

8 

Binalar ve levazım müdürlüğü 
(> Matbaa müdürü 

10 Şrf 
11 Mutemet 
.1.1. Ambar mui.umı 
11 Mimur 
13 » 

Taşra teşkilâtt 
10 Merkez müdürü 
6 Fen basraenntru 
7 • » 

sı : 93") 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

22 
2 
4 

Maaş 

30 

70 
35 
30 
30 
30 
20 

35 
70 
60 



D. Memuriyetin unvanı 

8 Fen memuru 
9 » 

10 » 
11 » 
12 • » 
12 Makinist 
13 » 
11 Memur 
12 » 

— 36 — 
Aded Maaş . D. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
70 

50 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
30 
25 

Memuriyetin nev'i 

13 Memur 

Aded 

100 

293 

Ankara telefon müdürlüğü 
11 Montör 3 
13 Tahsildar 5 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez teşkilâtı 
5 Yüksek mimar veya yüksek mü

hendis 1 260 
6 Yüksek mimar veya yüksek mü

hendis 1 210 
8 Mühendis veya fen memuru 2 140 

4 

( S. Sayısı : !)3 ) 



D. 

— 36 — 
Muvakkat encümenin değiştiricim bagh cetveUer 

[1] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nevi Aded Maaş i D. Memuriyetin nev'i 

r '• MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Umum müdür 
3 » » muavini 

Kalem müdürlüğü 
7 Müdür 

10 Şef 
12 Memur 

8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

11 
12 
13 

1. 

Beis 
Başmüfettiş 
Başmüfettiş 

Tefüf heyeti 

Birinci sınıf müfettiş 
îkûtei » 
"Üçüncü » 
Dördüncü* 

> 
» 
» 

Müfettiş muavini 
Şef 
Memur 

» 
» 

Ven dairesi reisliği 

3 Befa 
4 Koarin 
4 Başmühendis 
4 Fen başmüfettişi 
6 Fen müfettişi 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 Fen müfettiş muavini 
8 Şef 

125 
100 

Aded Maaş 

1 60 
1 35 
1 25 

3 

1 
1 
5 
5 
S 
5 
8 
7 
1 
2 
3 
3 

46 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
40 
30 
25 
20 

11 Memur 
12 » 

30 
25 

101 

Posta dairevi Hvisliği 

3 Reis 
5 Muavin 
*> Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini 
9 -» » » 

10 Şeü 
11 Memur 
12 » 
13 » 

1 
1 
4 
4 
4 

11 
10 
25 
25 

100 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

85 

Telgraf ve telefon dairesi Reisliği 

5 
(j 
8 
» 

10 
11 
12 
13 

Heis 
Muavin. 
Şube müdürü 
Şııbo müdür muavini 

» » » 
Şef 
Memur 

» 
» 

1 
1 
3 
(i 
3 

14 
16 
18 
20 

100 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

82 

1 100 
1 90 
3 90 
2 90 
8 80 

.13 70 
13 60 
18 50 
14 40 
15 35 
3 50 

(9 . Say 

4 
6 
S 
9 

11 
12 
13 

1UI : 

Hukuk müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
Muavin 

» 
» 

Memur 
» 
> 

S r • . ' 1 . 

93) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

i 

90 
70 
50 
40 
30 
25 
20 



t>. Memuriyetin nev'i 
— 37 _ 

Aded Maaş D. 

Hesap işleri müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Muavin 
6 Merkez muhasebecisi 
8 Şef 
9 » . 

10 > 
11 Memur 
12 • > 
1 3 » • " 
7 Baş veznedar' ve pııl muhafızı 
9 Veznedar 

Tapı işleri müdürlüğü 

4 Müdür (Yüksek mühendis ve
ya yüksek mimar) 

10 Şef 
11 Mamur 
12 » 

1 
2 
1 
6 
6 

13 
16 
21 
22 
1 
1 

90 

K 

Emlak ve levazım müdürlüğü 
4 Müdür 
6 Muavin 
7 Şube müdürü 
7 Ayniyat başmuhasibi 
8 Şube müdür muvini 
8 îstnbul umumî depo muhsibi 
9 Ankara levazım deposu mu

hasibi 
9 Daire müdürü» 
9 Ambar memuru 

10 » . » 
12 Ambar memur muavini 
10 Şef 
10 Mutemet 
11 Sevk memura 
11 Memur 
12 > 
13 » 

16 
10 

56 

90 
70 
70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
00 
40 

90 
35 
30 
25 

90 
70 
60 
60 
50 
50 

40 
40 
40 
35 
25 
35 
35 
30 
30 
25 
20 

5 
6 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Zat işleri müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Muavin 
7 Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini 
9 Şef 

10 > 
11 Memur 
12 » 
13 » -

1 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
12 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

44 

Evrak ve yaym mürürlüğü 

6 Müdür 
8 Muavin 

10 Şef 
11 Memur 
12 Memur 
13 » 

1 
1 
2 
2 
2 
4 

70 
50 
35 
30 
25 
20 

12 

P. T. T. meslek okulu müdürlüğü 

6 Müdür 
7 Muavin 
8 . ' » • 

9 Muhasebeci 
10 Şef 
13 Memur 
10 Ayniyat muhasibi 
10 Mubayaa memuru 
11 Kütüphane memuru 
11 Ambar memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
60 
50 
40 
35 
20 
35 
35 
30 
30 

10 

P. T. T. Fabrika müdürlüğü 

Müdür 
Mühendis 

8 Muhasebeci 
9 Şef 

11 Memur 
13 » 
9 Ayniyat muhasibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
50 
40 
30 
20 
40 

(S . Sayısı: 93) 



38 
D. Memuriyeti7 neVi 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
10 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » • » 

P. T. T. Matbaa müdiirlüğil 

6 Müdür 
8 Muhasebeci 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat muhanihi 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 

.12 - » » 

İŞLETME TEŞKİLÂTI 

Bölge başmüdürlükleri 

3 Başmüdür 
4 » 
5 . » 
6 > 
5 ». muavini 
6 ' . » » 
7 Murakıp 
8 » 
9 » 

10 " » 
8 Şef 
9 » . . 

10 » muavini 
12 Memur 
13 » 

, 6 Muhasebeci 
" 7 *'" » 

8 » 
8 » muavini 
8 Şef 
9 » 

Aded 

1 
1 
1 
2 
2 

14 

ii 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
2 
2 

12 

• ' 

2 
3 
5 
6 
2 
6 
5 

10 
7 
8 
9 

12 
70 
71 
65 
5 
6 
5 
2 
3 

11 

MVaç 

35 
35 
3S 
30 
25 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 

- 30 
30 
25 

100 
90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
25 
20 
70 
60 
50 
50 
50 
4Q 

D." 

10 
8. 
9 

,11 
12 
13 

; 8 
9 

10 
11 
10 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
6 
7 
-8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
18 
8 
0 

10 
10 
10 
11 
M 
18 

Memuriyetin nev'i 

Şef 
Kontrol memuru 

» > • 

Memur 
» 

• • » 

Veznedar 
» 
» 
» 
» muavini 

Ayniyat muhasibi 

Şef 
Ambar memuru 

» » 
Ayniyat * 

» » 
» » 

Merkez müdürü 
» ' ' » 
> > 
» » 
* * 
> şefi ""J 

Fen başmemuru 
» » 

Fen memuru 
» » 
> • » 

> » 
* * 

Başmakinist 
» 
» 

Makinist 
• » 

» 
» 

• . » 

Servis âmiri 
» » • ' 

» » 
Tevziat kontrol memura 

Homur 
»' 
» 

Aded 

17 
3 
3 

67 
93 
77 
4 
3 
4 
6 
2 
1 

15 
1 
6 

10 
6 

16 
32 
7 

11 
58 

150 
240 
311 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
3 

; 5 
15 
20 
25 
30 
10 
70 
73 
5 

308 
1030 
1369 
1600 

Maa$ 

35 
50 
40 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
35 
50 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
20 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
35 
35 
30 
25 
20 
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a Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

99 

B. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

14 Memur 

1 " J 

190 

«246 

Ankara teUfon müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Müdür muavini 
7 Şebeke amiri 
7 Santrallar âmiri 
7 işletme âmiri 
8 Afoninin âmiri 
9 İdari iytor âmiri 
9 Atetye âmiri 

10 Şef 
11 Mutemet ve daire memura 
11 Memur 
12 . ' » 
13 ' »• 
7 Başmak iniş t 
8 » 
9 Makinist 

ıo •» . 
11 > 
9 Fen memuru 

10 » 
10 Başmontör 
11 Mrtrtör 
12 » '• 
8 Muhasebeci 

1 0 . Şef 
11 - Memur 
12 » 
13. . » 
10 Veznedar 
10 Tahsilat şefi -<***« 
12 Tahsildar 
13 * 

9 Ayniyat muhasibi 
12 Ayniyat memuru 
12 Ambar memuru 
12 * » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

* 
1 
8 

15 
1 
1 
3 

11 
10 
2 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

-, ı 
5 
S 
1 
1 
1 

- .. ı • 

15 

90 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
40 
36 

30 
30 
25 
20 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
35 
30 
25 
50 
35 
30 
25 
20 
35 
35 
25 
20 
40 
25 
30 
25 

3 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
£ 
8' 
8 

; 8 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
9 

11 
12 
13 

5 
7 
7 
7 
7 

10 
11 
12 
13 
10 
9 

11 
,12 

İstanbul telefon, başmüdürlüğü 

Başmüdür 
» muavini , 

Şebeke âmiri 
Santrallar âmiri 
Aboneler hesap âmiri 
Rekor âmiri 
İşletme âmiri 
Malzeme âmiri 
Atelye âmiri 
Zat ve yazı işleri âmiri 
Aboneman âmiri 
Muhasebeci 
Tahsilat âmiri 
Şef 
» 

Memur 
* 
» 

Veznedar 
Veznedar muavini 
Ayniyat muhasibi 
AyfThfat memuru 

V » 
» '» 

hmir Jfihfan m-İUtvrliiğü 

Müdür • 
Şebeke âmiri 
Santrallar âmiri 
İşletme âmiri 
Muhasebeci 
Şef. 
Memur 

» 
» 

Veznedar 
Ayniyat muhasibi 
Ayniyat memuru 

* ' • , . * 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

29 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

100 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
40 
30 
25 
20 

m 
60 
60 

' 60 
60 
35 
30 
25 
20 
35 
40 
30 
25 

W 
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[2] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded tîcret 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

4 Yüksek mimar veya yüksek mü
hendis 

5 » » > 
6 » » x 
6 Mühendis veya fen memura 
7 » » » 
8 • » » » 
8 Desinator 
9 > 

10 > 
6 Seferberlik müdürü 

11 » memuru 
12 » » 
6 Mütercim 
7 » 
8 » 
3 Ful mütehassısı 
5 Pul ressamı * 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

31 

İŞLETME TEŞKİLÂTI 

Bölge başmüdürlükten 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
6 

Doktor 
» 
» 
» 
> 
» 

» • 

Avukat 

300 
260 
210 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
210 
86 
75 

210 
170 
140 
400 
260 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

1 Avukat 
8 > 
9 » 

10 » 
10 Desinatör 

3 
4 
4 
5 
2 

44 

istanbul Telefon başmüdürlüğü 

6 Müfettiş 
7 > 
8 » 
6 Ressam 

10 > 
6 Mütercim 
8 » 
8 Şef 
9 » 

10 » muavini 
10 Ama memuru 
10 Murakıp 
10 Memur 
12 » 
13 •» 

2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
2 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

210 

8 
10 
10 
12 
13 

• ısrmr i 
Abonman şefi 
Ressam 
Memur 

» 
» 

. -ı-.VW?f" 

/âmir Tehftm müdürlüğü 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
1 
2 

23 
13 
19 

8* 

1 
1 
1 
6 
5 

14 

[3] NUMARALI CETVEL 

j«; MERKEZ TEŞKİLÂTI 

4 Yüksek Mimar veya Yüksek 
mühendis 300 

5 Yüksek Mimar veya Yüksek 
mühendis 2 

6 Yüksek Mimar veya Yüksek 
mühendis 2 

£T- : (S. Sayısı : 63) 



Memuriyetin nev 'i 
— 41 -

Aded Ücret D. 

6 Mühendis veya Fen memuru 
7 •» » » 
8 » » » 
8 Desinatör 
9 » 

10 > 
3 Pul mütehassısı 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

210 
170 
140 
140 
120 
100 
400 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

5 Pul ressamı 

22 

ÎŞLETME TEŞKİLÂTI 

Bölge başmüdürlükleri 
10 Desinatör 

260 

100 

D. 

[4] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin ney'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Fen dairesi reisliği 

6 Fen müfettişi 
7 » » 
8 » » 

10 

Hesap işleri müdürlüğü 

8 Şef 
9 » 

10 » 
11 Memur 
12 » 
13 » 

43 

Emlâk ve Uvmtm müdürlüğü 

7 Âyntiyat Basmuhasibi 1 
3 
2 

' 7 
1 

10 
11 
12 
13 

Şef 
Memur 
» 
» 

14 

P. T. T, Meslek okulu müdürlüğü 

6 Müdür 1 

70 
60 
50 

6 
2 
6 
S 
11 
10 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
35 
30 
25 
20 

Memuriyetin nev'i 

70 

7 Muavin 
8 Muavin 
9 Muhasebeci 

10 Şef 
13 Memur 
10 Ayniyat muhasibi 
10 Mubayaa memuru 
11 Kütüphane memuru 
11 Ambar memura 

Lded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

60 
50 
40 
35 
20 
85 
35 
30 
80 

10 

P. T, T. Fabrika müdürlüğü 

8 Muhasebeci 
9 Şef 
11 Memur 
1 3 » 
9 Ayniyat muhasibi 

11 > memuru 
12 Ayniyat memuru 

1 
t-t

 

1 
1 
1 
1 
1 

so 40 
30 
20 
40 
30 
25 

P. T. T. Matbaa müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Muhasebeci 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat muhasibi 

10 Sef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
36 
30 
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D. Memuriyetin nev'i 
— 42 — 

Aded Maaş I>. 

11 Ayniyat memuru 
12 » » 

İŞLETME TEŞKİLÂTI 

Bölge başmüdürlükleri 

8 Şef 
9 » 

1 0 *• 
8 Kontrol memuru 
9 » > 

11 Memur 
12 . » 
13 > 
10 Şef 
11 Ayniyat memuru 
1 2 • » ' » 
13 » » 
10 Merkez müdürü 
11 Merkez şefi 
6 Fen başmemuru 
7 Fen başmemuru 
8 Fen memuru 
9 » 

1 0 •'» 
11 » 

2 
2 

12 

3 
8 
4 
3 
3 

52 
14 
26 
1 
2 

10 
16 
5 

17 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

30 
25 

50 
40 
35 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
70 
60 
50 
.40 
35 
30 

Memuriyetin nev'i 

12 Fen memuru 
12 Makinist 
13 > 
11 Memur 
12 » 
13 » • 

Aded 

9 
10 
20 
30 
70 

100 

Maaş 

25 
25 
20 
30 
25 
20 

485 

Ankara telefon müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

3 
1 
5 

30 
20 
20 

İstanbul telefon başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 » . 

İzmir telefon müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

30 
25 

1 
1 
1 

30 
25 
25 

». Memuriyetin nev'i Aded ücret 

5 

6 

8 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 
Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 
Mühendis veya fen memura 

1 

1 
2 

260 

210 
140 

t>a<t 
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S. Sayısı: 94 
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapıl
masına ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti teşki
lât ve memurini hakkındaki 3017 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Muvakkat encümen mazbatası (1/106) 

T.C. "•' ' " '7 
Başvekâlet 10 haziran 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : $/l$64 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Sıh
hat ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 7 . VI . 1943 tarihinde 
Yüksek MTeclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle bİTİikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Köy ebeleri ve köy Sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna 

ait mucip sebepler lâyihası 

Nüfusumuzun beşte dördünü barındıran köylerimiz, memleketin dayandığı birer enerji kay
nağıdır; Bu itibarla sosyal ilerileme ve yükselme dâvasında bu enerjinin âtıl ve statik durum
dan kurtularak faal ve dinamik bir hale geçmesinde sıhhiyecilik bakımından da zaruret vardır. 
Bu ilmî ve Millî zarureti ta ilk kurtuluşu günundenberi önemle gözönünde bulunduran Cum
huriyet rejimi, köylerdeki nüfus hareketlerini milletimizin asîl kanında Hazinelenen ehliyet ve 
liyakat nispetinde en değerli, en verimli bir şekilde ve yüksek Büyük Millet Meclisinin daimî 
muzahereti sayesinde inkişaf ettirmeyi büyük bir dikkat ve itina ile takibi gereken bir siyaset 
olarak kabul etmiştir. Hükümet tabiplerinin köylerle ilgisi artırılmış, kaza seyyar sıhhat memur
ları her ayın 20 gününü köylerde geçirerek köylerin ve köylülerin sağlık işlerini ödevlendirmek 
suretiyle köye doğru atılan ilk Devlet adımı, sâri hastalıklar mücadele teşkilâtiyle muayyen 
ımntakalarda köylere daha ziyade yaklaşmış bulunuyor. 

Irkımızın kendine has bir karekteri olan fazla doğum kabiliyeti, bilhassa köylerimizde feyzini 
ve eserini göstermekte olmakla beraber, bu doğumlardaki ölüm nispetinin şehirlerdekinden kaba
rık oluşu köylerdeki doğumlara fennî bir tarzda yardım etmek, çocuk zayiatının önüne geçmek, 
ayni zamanda çiçek aşısı tatbiki vesair ufak ameliyelerle sıhhi ve tıbbi yardımların köylerde de 
sürekli bir şekilde ve derhal yapılabilmesini temin etmek üzere, köylerde Ebe ve Sağlık memu
ru bulundurmak lüzumu, köylerle temas edildikçe, daha keskin bir giddet ve ehemmiyetle belir
miştir. Bunun üzerine şimdilik hiç olmazsa büyük köylerimizde bir Ebe ve bir Sağlık memuru 
istihdamını gerçekleştirebilmek için Balıkesir ve Konya 'da birer köy Ebe mektebi açı
larak buralarda yetiştirilen ebelerin, mevcut Küçük sıhhat memurları mektebinden büa-



bütün ayrı olarak mümkün olan bazı vilâyet merkezlerinde açılan kurslarda yetiştiri
len köy sağlık korucularının köylere tâyinine başlanmıştı. Fakat türlü sebeplerin tesiri al
tında köy ebe mekteplerine ve köy sağlık korucuları kurslarına ihtiyaç nispetinde talip bulu
namaması, 3017 numaralı kanunun 26 ncı maddesinin (D) fıkrası hükmüne göre vilâyet hususi 
idareleri bütçelerinden veya köy sandıklarındantediyesi lâzımgelen köy ebesi ücret ve nıasrafla-
riyle, köy kanunu mucibince köy sandıklarından verilmesi ieabeden köy sağlık korucuları üerct 
ve masraflarının bu idare ve sandıklarca temin edilememesi, bunlardan başka hiç bir teminata 
mazhar olamamaları yüzünden köy ebe mekteplerinden mezun olanların köylerde ebelik yapmak
tan vazgeçmeleri beklenilen başarıların elde edilmesine engel olmaktadır. 

Bundan ötürü, bu sistemde ebe ve sağlık memuru yetiştirmenin hem güçlüğü, heuı de ussu» 
zamanlara ihtiyaç göstermesi ve halbuki dâvanın ehemmiyeti beklemeye ve vakit geçirmeye müsa
it bulunmaması hasebiyle her büyük köy veya beş on köyden mürekkep bir grup için bit* köy 
ebesi ve bir köy sağlık memuru tâyinini ve bunların köylerine bağlı kalabilmeleri için de koy 
halkından ayrılabilmesini temin maksadiyle ve bu lüzumu pek yakından tetkik buyuran Millî 
Şefin yüksek direktifleri dâhilinde Maarif vekilliği ile iş birliği yapılarak bu vekillikçe açılmış 
bulunan köy enstitüleri talebesinden istifade olunması düşünülmüş ve bu kanunun mer'iyisi; 
mevkiine girmesinden itibaren Maarif vekilliğince köy ebesi ve sağlık memuru olarak yetiştiril
mek üzere köy enstitülerine bugün mevcut on iki bin talebeden bu işlere istekli olarak ayrılacak 
ve derhal meslekî tahsile tabi tutulacak olanlar hariç olmak üzere her sene aşağıdaki cetveldi! 
gösterilen miktarda talebe alınarak on sene zarfında beş bin köy ebesi ve beş bin köy sağlık 
memuru yetiştirilmesi mukarrer bulunmuştur, 

Kız talebe 
Sayısı 

300 
400 
400 
500 
500 
500 
600 
650 
650 
500 

5000 

Erkek tnlı:1>c 
Sayısı 

300 
400 
400 
500 
500 
500 
600 
650 
650 
500 

5000 
işte bu düşünce tatbik alanına çıkarıl ab ihu ek üzere bu kanun lâyihasının teklifine lüzum gö

rülmüştür. 
Kanun lâyihasının ihtiva ettiği maddelerin mucip sebepleri ise şunlardır : 
Madde 1. — 3017 numaralı kanunun 26 ncı maddesinde sayılan vekâletimiz köy sıhhat teşkilâtııım 

yeni maksada göre tertibi ve köy enstitülerinden alınacak talebeye nerelerde ve ne suretle mes
lekî tahsil yaptırılacağının tesbiti için bu madde bazı Hanın ıştır, 

Madde 2. — Koy ebesi ve sağlık memuru olmağa rağbeti eelp için bunların köy enstitülerin
den çıkan köy Öğretmenlerinin mazhar oldukları hak ve yardımlardan istifadelerinin ve bunla
rın aynı hak ve salâhiyetlerle teçhizlerinin temini lâzınıgelrııiş ve ikinci madde bu .sebeple teklif 
olunmuştur. ' f i * î ""''"• ' 

Madde 3. — Gerek köy enstitülerinden naklen alınıp meslekî tahsil gösterilerek yetiştirilecek köy 
ebeleri ve köy sağlık memurlarından gerek vekâletimizce hariçten alınıp köy ebe mekteplerinde yetişti
rilen ve yetiştirilecek olan köy ebelerinden mecburi hizmet ifasından çekinenler hakkında bir 

( S, Sayısı: 94 ) 

Ders yılları 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

— 44 
— 45 
— 46 
— 47 
— 48 
— 49 
— 50 
— 51 
— 52 
— 53 
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müeyyede konulması ve bunun işbu talebenin tahsil müddetlerine göre tâyini düşünülmüş ve 3 neft 
madde bu maksatla yazılmıştır 

Madde 4 . - 5 . — Köy ebelerinin ve köy sağlık memurlarının kasaba ve şehirlere- yerleşip sanat 
ierası hevesinden vazgeçirmeyi ve bunların köylere bağlanmasını temin ve yapacakları meslekî vazi-
Meri belirtmekle beraber ayrıca köy öğretmenleri gibi köy halkını yetiştirmekle ilgili işlerle de işti
gali faydalı görülerek bu husus tesbıt ve gerek meslekî vazifelerinin, gerekse işbu ikinci kısım vazi
felerinin ifası sırasında koy öğretmenlerinin haiz oldukları hak ve salâhiyetleri de haiz olmaları 
lüzumlu görüldüğünden bu cihetlerin temini maksadiyle işbu maddeler kaleme alınmıştır. 

Madde 6 . -7 . — Koy ebeleri ve köy sağlık memurlarının bağlı bulundukları mercileri ve bunların 
vazifelerinin murakabe ve teftiş suretlerini bundan maada daha sıkı bir tarzda murakabe ve teftiş
lerini temin ve hem de meslekî vazifelerinden haşka yapacakları köy halkını yetiştirme işindeki çalış
malarım gözönîinde bulundurmak bakımından bu teftişlerin bölge ilk öğretim müfettişleri tarafın
dan da yapılacağını göstermektedir. 

Madde 8. - i). — Köy ebe ve sağlık memıırlannm disiplin işlerini ve haklarında tatbik olunacak 
mükâfat've cezalan göstermektedir. Esasen köy enstitüleri talebesinden alınacak koy ebe ve köy 
sağlık memurlarının disiplin işlerinin köy öğretmenleri hakkında tatbik edilen usuller dahilinde ya
pılması ve mükâfat ve cezalarının da aynı olması münasip görülmüş ve bn maddeler bu esasa göre 
hazırlanmıştır. 

Madde 10. — Koy ebelerine ve köy sağlık memurlarına aynı mektepten neşet eden köy Öğretmenleri 
gibi zatî teçhizat bedeli verilmesi lâzımgelmig ve ayrıca bunların meslekî vazifelerinin ifası için 
muhtaç oldukları alât ve edevatın vekâletimizee tedarik edilerek kendilerine teslimi zaruri bulunmuş 
ve hu âletleri zıyaa uğratanlara tazmin ettirilmesi muvafık görülmüş ve bn madde ona göre yazd-
nuştır. 

Madde 11. — Köy ebeleri ve kiiy sağlık memurlarına vekâletimizee birer şahadetname verilmesini 
ve bu şahadetnamelerin her türlü harç ve resimden muaf tutulmasını teminen hazırlanmıştır. 

Madde 12. — Mektepten neşetten sonra meslekî malûmatlarım kaybetmemeleri ve yeniliklere 
vâkıf olmalarını teminen köy ebe ve köy sağlık memurlarının münasip zamanlarda kursa gönderil
meleri faydalı görülmüş gerek bu husus, gerek kurs esnasında bunlara vekâletimizee gelip gitme ve 
yiyecek ve yatacak masraflarının verilebîlmesini teminen teklif olunmuştur. 

Madde Ul. — Köy esntitülerınin üçüncü sınıfını bitirdikten sonra meslekî tahsil yaptırılacak 
olan köy sağlık memurlarına aynı müessesede meslek tahsili yaptıracak tabip muallimler tâyini lâ-
zmıgelmektc bulunmuş, aynı zamanda enstitünün doktorluğunu da yapması muvafık görülen bu 
tabiplerin tâyinine salâhiyet alınması ve ayrrea lîöy ebeleriyle köy sağlık memurlarının sureti tâ
yinlerinin tesbiti zımnında işbu madde hazırlanmıştır. 

Madde .14. — Köy ebe mektepleriyle köy sağlık memurları tedrisatı görecek olan sağlık memur
larından sınıfta kalanlar hakkında yapılacak muamelenin tesbiti zımnında İşbu madde teklif kılın
maktadır. 

Madde 15 ve 17. — Aynı usul ve şartlar dahilinde köy enstitülerinde yetiştirilen köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarının mezkûr enstitülerden yeitşen köy öğretmenlerinin tabi oldukları tekaüt
lük hükümleriyle bunların müstefit oldukları yardım sandığı ve istihlâk kooperatiflerinden istifa
delerini teminen işbu maddeler hazırlanmıştır. 

Madde 16. — Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının köylerde vazife yaparlarken posta ve tele
fon muhaberelerini köy öğretmenleri gibi yapabilmelerini teminen bu maddeye lüzum görülmüştür. 

Madde 18 - 19 - 20. — Gerek koy ebe ve köy sağlık memurlarına ve gerek vekâletimizee yeni
den ihdası düşünülen bazı hastane ve müessesata muktazi kadroların istihsali ve normal şartlar 
altında talip bulunması mümkün görülmiyen köy sağlık memurluğu muallimleriyle köy ebe mektep
leri mütehassısları kadrolarının ihtisas mevkii sayılması için bn maddeler yazılmıştır. 

Muvakkat maddeler — Köy ebesi ve köy sağlık memuru olarak yetiştirilecek elemanların bu se
ne zarfında istihdamları mümkün olamı ya cadımı #Öre bunlar için alman kadroların 1943 senesi zar
fında mevkuf tutulması ve köy ebe mekteplerinde istihdamlarına lüzum görülecek müteferrik mua
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tahdemlerîn tâyin edilebilmesi ve işbu kanun hükümlerinin tatbikma ait masrafları karşılamak 
üzere lüzumlu tahsisatın alınması için altı muvakkat madde teklif edilmiştir. 

Madde 21 ve 22. — Mer'iyet ve icra maddeleridir. 
İşbu kanun lâyihasına bağlı cetvellere göre vekâletimizce ihdas veya tevsii düşünülen hastane 

ve müessesat ve teşkilât kadrolarının mucip sebeplerine gelince : 
Refik saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesine bağlı serum çiftliği : 
Serum ve ast istihsalâtını artırmak mecburiyetinde olan ve yeni asılar istihsali için tevsii za

ruri bulunan Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesinin bu İhtiyacına cevap verebilecek 
miktarda aşı ve serum istihsaline yarıyan hayvanlarla diğer tecrübe hayvanlarının lekeli humma 
aşısı için lüzumlu bulunan külliyetli miktarda taze yumurtaların elde edilebilmesi iğin yetiştiril
mesi ve beslenmeleri icabeden tavukların adedlerinin ihtiyaca göre çoğaltılarak bunların barın-
dırılmaları ve son zamanlarda tedarikinde çok müşkülât çekilen hayvan iaşe maddelerinin ye
tiştirilmesi için bir çiftlik tesisi lüzumu tahakkuk etmiş hattâ Avrupa ile temasın kesilmesi sebe
biyle her nevi ast ve serum celbine imkân kalmıyan bugünlerde bu çiftliğin tesisi mübrem bir ih
tiyaç olarak kendisini göstermiştir. 

Esasen 3959 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle bu gibi tesisatın vücude getirilmesi için vekâle
timize salâhiyet de verilmiş bulunduğu cihetle iskân işlerine tahsis edilmiş olup ciheti tahsis çift
lik tesisine tebdil edilecek olan ve Sincanköy civarında bulunup Hazineye ait arazide 1943 malî 
yılından itibaren Serum çiftliğinin tesisine başlanacağından buna muktazi kadrolar teklif edilmek
tedir. -!•; * |J^ 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesseseleri mütehassısları, eczacıları, hemşireleri ve 
idari memurları : 

1. — Memleketimizdeki verem tedavi müesseseleri ancak akciğer veremine musap olanlar için 
olup bunun dışında kalan kemik ve mafsal veremlileri için şimdiye kadar ne resmî ve ne de hususi 
bir hastane açılmış değildir. Yalnız bunlardan yaraları açık olanların diğer hastanelerde teda
vileri ve ameliyatları yapılmakta ve alçıya konularak diğer hastalıkların musapları yatırılmak 
üzere uzun müddet yatmaya ihtiyaçları olmasına rağmen bunlar hastanelerden çıkarılmaktadırlar. 

Esasen vekaletimizin iş programına dahil olan Kemik ve mafsal veremlileri hastanesini açmak işi
nin uzaması, memleketimizde bu hastalığa musap ve ekseriyeti gençlerle çocuklardan ibaret olan 
bu zavallıların ölüme mahkûmiyeti neticesini doğurmakta bulunduğu cihetle İstanbul'da Balta lima
nında kâin olup Balıkçılık enstitüsü olarak kullanılmakta iken terkedilen ve ahiren vekâletimiz 
hizmetlerine tahsis edilmiş bulunan yalıda bu kabîl hastalar için bir hastane açılmasına teşebbüs 
edilmiş ve binada gerekli tadilâtın icrasına da başlanmıştır. 

1943 yılında tadilâtı, tesisat ve teçhizatı ikmal edilecek olan bu binada 100 yataklı bir kemik ve 
mafsal veremlileri hastanesi açılacak ve bu suretle hiç olmazsa genç ve çocuk vatandaşların bir 
kısmmın tedavisi yapılarak bunlar, hem kendileri hem de memleket hizmetleri için nâfi birer uzuv 
olarak kazanılacaktır. 

2. Bundan maada her çeşit veremin memleketimizdeki malûm olan tahribatını kısmen önleyebil
mek üzere evvelce açılmış olan verem mücadele dispanserlerine ilâveten bu sene daha iki dispanserin 
açılması da tekarrür ettirilmiştir. 

3. Halen mevcut hastanelerden bîr kısmmm ihtiyacı daha iyi bir surette karşılayabilmesi için 
yatak adedleri de tezyit edilmiş ve geçen seneye nazaran ceman 120 yatak ilâve olunmuştur. 

Bu sebeple bir iki mütehassıs vesair eleman ilâvesi icabetmiştir. 
i Doğum ve çocuk bakım evleri: 

Evvelce açılmış bulunan doğum ve çocuk bakımevlerimizin memleketimizdeki doğumların sıhhi 
bir surette yapılmasına ve binnetice çocuk vefiyatının önlenmesiyle beraber anaların sıhhatinin vika
yesine geniş mikyasta yaradığı' bu evlerin mesaisiyle sabit bulunmuş ve bu sebeple doğum evlerinin im
kân nispetinde ziyadeleştirilmesi lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

Buna binaen önümüzdeki sene Gazianteb'de de bir doğum ve çocuk bakım evi açılması tekarrür et
tirilmiş olup esasen binası da sataı alınmak üzere bulunmuştur. 
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Sıtma ve trahom mücadelesi: ' __ _' ' 
Tevsi edilecek olan sıtma ve trahom mücadelesi teşkilâtında istihdam edilmek üzere sıhhat me

murları ilâve olunmuştur. 
Hukuk müşavirliği: 
Hukuk .müşavirleri daha ziyade bunların tatbikatında bulunmuş, olan hâkimlerle avukatlar 

arasından alınmaktadır. Hâkimin, hâkimlik teminatından vazgeçerek ve meslekinden ayrılarak terfi 
ve terakki hususunda Hâkimler kanunundan dahamüsait bir durum temin etmiyeeek olan az maaşlı 
hukuk müşavirliğine' rağbet etmesi ve avukatlann ise serbest hayatta temin edebilecekleri yüksek 
kazanç ümitlerini bırakarak böyle az maaşlı memuriyet kadrolarında vazife dernhde eylemelerine ih
timal verilmiyor, 

Diğer vekâletlerin her birinde 90, 100 lira asli maaşlı müteaddit hukuk müşavirleri mevcut iken 
işleri günden güne çoğalmakta olan vekâletİmizdeki bir tek hukuk müşavirliği kadro maaşının 70 lira 
olarak kalması, 3656 sayılı Barem kanununun 6 ner maddesi hükümlerinden beklenilen fayda ve ga
yeleri ihlâl edeceği gibi teadül esaslarına da uygundüşmemektedir. 

Bu sebeple vekâletimiz hukuk müşavirinin maaşının 90 liraya çıkarılması zaruri görülmüş ve 70 
liralık kadro çıkartılarak yerine 90 liralık bir kadro teklif olunmuştur. 

Bu arada diğer vekâletlerle teadülü temin içinvekâletimiz hususi kalen" müdürünün 60 lira olan 
maaşı da 70 liraya çıkarılmış ve kadro ona göre tashih edilmiştir. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. -
Muvakkat encümen 29 . VI . 1943 

Esas No. 1/106 
Karar JVo. 1 

Yüksek Reisliğe 

Koy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti Teşkilât ve Memu
rin kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair Sıhhat ve içtimai muavenet vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletten Yüksek Reisli
ğe takdim edilmiş olan kanun lâyihasının tet
kiki için Umumî Heyetçe Dahiliye, Maarif, 
Bütçe, Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenle
rinden beşer âza intihabiyle Muvakkat bir en
cümen teşkiline karar verilmiş olduğundan bu 
suretle teşekkül eden encümenimiz lâyihayı 
Sıhhat ve içtimai muavenet ve Maarif vekilleri 
huzuriyle incelemiştir, 

Encümenimiz, sağlık teşkilâtını köylerimize 
kadar götürmek gayesini güden bu kanun lâyi
hasını köycülük dâvamızın yeni ve kudretli bir 
hamlesi olarak büyük memnunlukla karşılamış 
ve inkılâbımızı bütünliyen bir eser saymıştır. 

Milletimizin kudret kaynağı ve mesnedi olan 
köylü kütlesine her nevi sıhhi yardım ulaştır

mak, bilhassa geniş nispette doğum yardımı 
yapmak, çoeuk bakanı bilgilerini yaymak ve 
tatbik etmek nüfus siyasetimize yeni bir. hız ve
recek her alanda mîllî kudretimizi arttıracaktır. 

Harp felâketiyle çevrili olmamıza rağmen bu 
önemli adımı atmak hususunda Hükümetin bu 
güzel teşebbüsünü Encümenimiz derin bir sem
pati ve teşekkürle benimsemiş ve kanun lâyihasını 
mevzuun mâna ve şumuliyle mütenasip itina ile 
incelemiştir. 

Hükümetin teklifine hâkim olan düşünce, köye 
gidecek sağlık memuriyle ebeyi yetiştirmek husu
sunda köy enstitülerinden faydalanmak ve bu 
yeni unsurları da köy Öğretmenleri gibi köylü 
çocukları arasından seçmektir. 

Bu düşünceye Encümenimiz de tamamen işti
rak etmiştir. Çünkü köyde devamlı ve müsmir 
bir şekilde çalışacak unsurlarm köyünden yani 
kendi tabii ve sosyal çevresinden koparılmamış ve 
bütün 'maddi ve manevi varlığiyle köye bağlı 
kalmış olanlar içinden yetişebileceğine inanıyoruz, 
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Kanun lâyihasının birinci maddesi 3017 nu-

i maralı kanunun (D) fıkrasını değiştirmektedir, 
Yeni şekle göre köy sağlık teşkilâtı, köy hekimi, 
köy ebesi, köy sağlık memurundan teşekkül et
mektedir. Eski teşkilâtta mevcut sağlık korucu
ları kaldırılmaktadır. Bunlardan gereği gibi fay-
danılamadığı anlaşılmıştır. 

Yeni teşkilâtta köy ebe ve sağlık memurları
nın ücretleri umumî muvazeneye alınmaktadır 
ki, Encümenimiz bu şekli amelî bulmaktadır. 

Birinci sınıf ebelerle köy sağlık memurlarına 
verilecek aylıkların ve yol paralarının azlığı bazı 
arkadaşlar tarafından ileri sürülmüştür. Buna 
karşı bu yeni unsurları memur tipinde insan
lar olarak değil Hükümetçe verilecek istihsal, va-
sıtalariylo mücehhez birer müstahsil olarak ve 
kendi tabii ve sosyal çevresine bağlı kalmış insan
lar gibi mütalâa etmek lâzım gelmektedir. Bu
nunla beraber bütçe imkânları zuhur ettikçe bu 
ücretlerin arttırılması temenniye lâyık görül
müştür. 

Encümenimiz yol paralarının Meclisçe fevka
lâde zamanlara mahsus olarak kabul edilen zam
larla birlikte verilmesini sağhyaeak bir hususi 
madde eklemeği uygun görmüştür. 

Lâyihada bahis mevzuu olan ebelerin menşe 
ve'tahsil dereceleri arasında ehemmiyetli.fark 
olduğundan bunları ikinci smıfa ayırmak tercih 
edilmiştir. 

İkinci sınıf köy ebeleri ancak kati ihtiyacı 
devam ettiği müddetçe kullanılacak ve birinci sı
nıf ebeler kâfi bir miktara baliğ olunca bun
ların istihdamına lüzum kalmryacaktrr. 

Birinci sınıf ebeler ve sağlık memurlarının 
tahsil derecelerini bitirdikten sonra en az bir 
yd namzet olarak çalışmaları bir arkadaşımız 
tarafından temenni edilmişse de âcil ihtiyaç kar
şısında şimdilik gerçekleşmesine imkân görülme
miştir. 

Birinci sınıf ebelerle sıhhat memurlarına ve
rilecek ücretin azlığı istihsal levazımı, ev, tarla 
verilmek suretiyle karşılanacak ve bunların mes
lek kooperatiflerinden faydalanmaları sağlana
caktır. 

Lâyihanın dördüncü maddesiyle köy için yetiş
tirilecek bu unsurların münhasıran köylerde 
çalışmaları ve kasaba ve şehirlerde sanat icra 
edememeleri kaydedilmektedir. Encümenimizde 
bir kısmı arkadaşlar yirmi ydlık mecburi hizme
tini bitiren ebelerin melhuz mücbir sebepler do-

layısiyle şehir ve kasabalara yerleşmeleri takdi
rinde istanbul Ebe mektebinde imtihan vermek 
şartiyle oralarda da sanatlarını icra edebilme
lerine müsaade edilmesini teklif etmişlerse de 
Encümen çokluğu ve unsurların bütün hayatlarım 
köye bağlamaları cihetini çok Önemli gördüğü ci
hetle buna taraftar olmamışlardır. 

Maddenin ikinci fıkrasına eklediğimiz bir 
cümle ile ebelere, gebelerin sağlık durumlarını 
takip etmek vazifesini de verdik. Aynı fıkranın 
son cümlesini (Bunlar yapacakları hizmete mu
kabil halktan ücret Namazlar) şeklinde değiştir
dik. 

Besinci maddenin birinci fıkrasında köy öğ
retmenlerine verilen kültürel ve sosyal vazi
felerden hepsinin ebe ve sağlık memurları tara
fından yapılamıyacağı gözönüne alınarak 4274 
numaralı kanunun üçüncü maddesinin (D) fıkra
sında yazılı vazifelerden bu unsurlar tarafından 
yapılması mümkün olanlarının Maarif ve Sıhhat 
vekilliklerince müştereken tesbit eylemeleri ter
cih edilmiştir. 

Encümenimiz lâyihaya ilâve ettiği altıncı mad
de İle birinci sııuf köy ebeleri ve sağlık memurla
rının ihtiyar meclislerine üye olmalarını uygun 
görmüştür. Bu sayede vazifelerini daha kolay 
yapabileceklerini ummaktayız. 

Sekizinci maddede köy ebeleri ve sağlık me
murlarının teftişine salahiyetli merciler zikredil
mektedir. Bu salâhiyetin köy enstitüsü tahsilin
den daha üstün bir tahsil görmüş zevata tevdi 
edilmesini Encümenimiz temenniye lâyik görmüş
tür. 

Dokuzuncu madde ile disiplin kurullarına iki
şer köy ebesi ve sağlık memuru ilâvesi ve bu ku
rullara kazalarda Hükümet tabiplerinin vilâyet
lerde sıhhat müdürlerinin reislik etmesi uygun 
görülmüştür. 

Köy enstitülerine tayin edilecek doktorların 
tedris vazifelerinde muvaffakiyetlerini teinin 
için 14 ncü maddede de bulunan Enstitü dok
torluklarının ayrıca tababet yapmaları kaydı kal
dırılmıştır. 

Köy enstitüleri kanununun 59 ncu madde
sinde idare âmirlerine verilmiş olan takip ve 
murakabe salâhiyetinin köy ebeleri ve sağlık 
memurları üzerinde de eari olması uygun gö
rülmüş ve bu hususta bir fıkra eklenmiştir. 

Lâyihanın mütebaki maddeleri Bütçe kanu
nu ile kabul edilmiş olan teşkilât ve kadro de-
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ğişikliklerİyle tahsisata aittir. Encümenimiz 
bu muvakkat maddeleri aynen kabul etmiş ve 
harcırahlara fevkalâde zamanın devamı müdde-
tince kabul edilmiş olan zammın bu kanunda 
nıusarrah yol paralarına da teşmilini saglıyan 
bir madde eklenmiştir. 

Bundan başka Köy enstitülerinin talebe kad
rosunun ebe ve sağlık memurları yetiştirilmek 
üzere yeniden alınacak olanlarla beraber on beş 
bin altı yüz kişiye çıkarıldığını gösterir bir mad
de ilâve «dil mistir. 

Lâyihayı bu şekliyle Yüksek Meclisin tetkiki
mi arzedtlıııek üzere sunar ve Hükümetin bu ha
yırlı iste biran evvel faaliyete geçebilmesi için 
lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini teklif ede
riz. 
Muvakkat En. Rs. M. M. Katıp 

Antalya Konya Konya 
Dr. II. Kural Dr, t}. Irmak M. A. TUnul 

Bilecik 
Dr. M. Suner 

Bursa 
Dr. &. Konuk 

Erzurum 
N. Elgütt 

Hatay 
II. Selçuk 

Sinob 
A If. Scvük 

Bolu 
• / / . Ş. Adal 

Bursa 
Ol N. Tınaz 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kastamonu 
Dr. F. Eccvit 

Sinob 
Dr. B. Kökdemir 

Bolu 
H. İt. öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Gümüşane 
R. Güreli 

Kütahya 
/ / . Pekcan 

Urfa 
8. K, Yetkin 

Sivas 
Köy ebeleriyle sağlrk memurlarına merkez
leri dışında geçecek hizmet günleri için ve
rilecek tazminatın miktarının kanunda tasri

hine muhalifim. Gerisi kabul 
İt. Ş. Sirer 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Köy ebeleri ve köy Sağlık memurları Teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve-İçtimai 
muavenet vekâleti teşkilât ve Memurin kanunu
nun- bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

•kanun 

MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 
ncı maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir; 

D) Köy sıhhi .teşkilâtı: 
1. Köy hekimleri 
2. Köy ebeleri 
3. Köy sağlık memurları 
A) Köy hekimleri: Gerekli olan köylere 

veya köy guruplarına birer köy heMmi tâyin 
olunur. 

B) Köy ebeleri: Gerekli olan köylere ve 
köy guruplarına birer köy ebesi tâyin olunur. 
Bu ebeler, köy guruplarına memur edildikleri 
takdirde seyyar vazife ifaaiyle mükelleftirler, 
Kendi guruplarına ait köylerdeki Beyanatla
rından dolayı bunlara merkaleri haricinde ge
çirecekleri her .gün için Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti bütçesinden yüz kuruşu geçme
mek üzere yol masrafı verilir. 

Köy «beleri iki kısmıdır: 
Birinci kısım köy ebeleri: Köy enstitüleri 

kız .talebeleri arasmdan Maarif ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletlerinde kararlaştırıla
cak şartlar dahilinde köy ebesi yetiştirilmek 
üzere her sene Maarif vekâleti, tarafından tâ
yin olunacak adedde ayrılıp koy ebe mekteple
rinde tahsil ettirilenlerdir. 

ikinci kısım Köy ebeleri: Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletince açılmış olan ikinci dere
ce ebe mekteplerine kabul olunup bu mektep
lerde tahsilini bitirenlerdir. 

C) Köy sağlık memurları s Gerekli olan 
köylere ve köy guruplarına birer köy Sağlık 
memuru tâyin olunur. Köy guruplarına tâyin 
olunan Sağlık memurları seyyar vazife ifasiyle 
mükelleftirler. Bunlar hayvan beslemek mec
buriyeti hakkındaki 4192 numaralı kanun hük
müne tabi değildirler. Bunlara kendi grupla
rına ait köylerdeki seyahatlarmdan dolayı mer
kezleri haricinde geçirecekleri her gün için Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesinden 
yüz kuruşu geçmemek üzere yol masrafı veri
lir. 

(S . Say 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DE£ÎŞTÎRÎŞf 

Köy ebeleri ve köy mğlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti Teşkilâtı ve Memurin kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Itanun 

MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 ncı 
maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir; 

D) Köy sağlık teşkilâtı: 
1. Köy hekimleri 
2. KÖy ebeleri 
3. Köy sağlık memurları 
A) Köy hekimleri: Gerekli olan köylere 

veya köy guruplarma birer köy hekimi tâyin 
olunur. 

B) Köy ebeleri : Gerekli olan köylere 
veya köy guruplarına birer köy ebesi tâyin 
olunur. Bu ebeler köy guruplarma memur edil
dikleri takdirde seyyar vazife görürler. Kendi 
guruplarına ait köylerdeki seyahatlarmdan do
layı bunlara merkezleri dışında geçirecekleri 
her gün için Sıhhat ve içtimai muavenet vekil
liği bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere 
yol masrafı verilir. 

Köy ebeleri iki sınıftır. 
Birinci sınıf köy ebeleri, köy enstitüleri kız 

talebeleri arasmdan Maarif ve Sıhhat ve içti
mai muavenet vekilliklerince kararlaştırılacak 
şartlar dahilinde köy ebesi yetiştirilmek üzere 
her yıl Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilleri tarafından müştereken tâyin olunacak 
adedde ayrılıp köy ebe mekteplerinde tahsil 
ettirilenlerdir, 

İkinci sınıf köy (-beteri : 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince açıl

mış olan ikinci derece ebe mekteplerine kabul 
olunup bu mekteplerde tahsillerini bitirenler
dir. 

0) Köy sağlık memurları; 
Gerekli olan köylere veya köy gruplarına 

birer köy sağlık memura tâyin olunur. Köy 
gruplarına tâyin olunan sağlık memurları sey
yar vazife görürler. Bunlar hayvan beslemek 
mecburiyeti hakkındaki 4192 numaralı kanunun 
hükmüne tabi değildirler, Bunlara kendi grup
larına ait köylerdeki seyahatlerinden dolayı 
merkezleri dışmda geçirecekleri her gün için 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği bütçesinden 
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Köy sağlık memurları köy enstitüleri tale
beleri arasmdan Maarif ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletlerini» kararlaştırılacak şart
lar dahilinde her sene Maarif vekaleti tarafın
dan tâyin olunacak adedde ayrılıp hususi öğ
retime tabi tutularak yetiştirilir. Bunların tah
sil esnasında tatbikat için hastaneler ve sair 
muessesata gidiş ve geliş yol masrafları Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti bütçesinden tesvi
ye olunur. 

HADDE 2. — Koy ebeleri ve köy sağlık me
murları köy enstitüleri kanununun yedinci mad
desi mucibince köy öğretmenleri gibi aylık 
alırlar. Ancak bunların aylıklarının arrtılıU 
ması için meşkûr maddede yazıla ders yılı, hiz
met ydi olarak itibar olunur, 

Köy ebeleri, ve köy Bağlık memurlarına 
merkezleri olan köylerde 3803 sayılı kanunun 
birinci maddesine tevfikan öğretmenlere yap
tırılacak evler gibi birer ev yaptoıkr. 

Köy ebe ve sağlık memurlarının merkezleri 
olan köylerin hudutları içindeki ziraat islerine 
elverişli araziden ailenin geçimine yetecek ka
dar arazi Köy kanununa göre satırı alınarak tah
sis olunur. Bu arazi köy hükmî şahsiyetinin 
malı olup intifaı vazifede bulunduğu müdetçe 
ebe ve sağlık memurlarına aittir. Bu arazinin 
tahsisi, satm alınması ve istimlaki 4274 saydı 
kanunun 28 ve 29 ncu madelerine göre yapılır. 

Köy ebe ve sağlık memurlarına; 3803 sayılı 
kanunun İ l nci maddesine tevfikan istihsale 
yarryacak âletler ve ıslah edilmiş tohum, çift 
ve ziraat hayvanları bu memurlukların demir
başlarına geçirilmek suretiyle Devletçe parasız 
olarak verilir. 

Köy enstitülerinden' mezun olan köy sağlık 
memurları askerlikleri halinde köy enstitüle
rinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi hükmünden istifade 
ederler. 

Bundan maada köy ebeleri ve köy sağlık 
memurları 3803 ve 4274 sayılı kanunlarla köy 
öğretmenlerine temin edilen diğer her türlü 
haklardan da faydalanırlar, Ancak ikinci la
sın köy ebeleri birinci kısım köy ebeleriyle sağ-

9 — 
Muvakkat E. 

100 kurusu geçmemek üzere yol masrafı veri-
ÜT. 

Köy sağlık memurları : 
Köy enstitüleri talebeleri arasından Maarif 

ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliklerince 
kararlaştırılacak şartlar dahilinde her sene Ma
arif, Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği tara
fından müştereken tâyin olunacak adedde ayrı
lıp hususi Öğretime tabi tutularak yetiştirilir. 
Bunların tahsil esnasında tatbikat içût hasta
nelere ve diğer müesseselere gidiş geliş yol mas
rafları Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği 
bütçesinden verihr. 

MADDE 2. — Birinci smıf koy ebeleri ve 
köy sağlık memurları Köy enstitüleri kanunu
nun 7 nci maddesi gereğince köy Öğretmenleri 
gibi aylık alırlar. Ancak bunların aylıklarmm 
arttırılması için adı geçen maddede yazılı ders 
yık, hizmet'yılı olarak saydır. 

Birinci smıf köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarına merkezleri olan köylerde 3803 sayı
lı kanunun birinci maddesi gereğince Öğret
menlere yaptırılacak evler gibi birer ev yaptırı
lır.. 

Birinci smıf köy ebe ve sağlık memurlarının 
merkezleri olan köylerin sınırları içinde ziraat 
işlerine elverişli araziden ailenin geçimine yete
cek kadar arazi Köy kanununa göre satın alına
rak tahsis olunur. Bu arazi köy hükmî şahsi
yetinin malı olup intifaı vazifede bulunduğu 
müddetçe ebe ve sağlık memurlarına aittir. 
Bu arazinin tahsisi, satm alınması ve istimlaki 
4274 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddelerine 
göre yapılır. 

Birinci snuf köy ebe ve sağlık memurlarına 
3803 saydı kanunun 11 nci maddesine göre is
tihsale yarryacak aletler, ıslâh edilmiş tohum, 
çift ve ziraat hayvanları bu memurlukların de
mirbaşlarına geçirilmek suretiyle Devletçe pa
rasız olarak verilir. 

Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık 
memurları askerlikleri halinde köy enstitüle
rinden mezun öğretmenler gibi 3803 saydı ka
nunun 9 ncu maddesi hükmüne tâbiderler. 

Birinci smıf köy ebeleri ve köy sağlık me
murları 3803 ve 4274 sayılı kanunlarla köy öğ
retmenlerine temin edilen diğer her türlü hak
lardan da faydalanırlar. îfcünci sınıf köy ebe-
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lık memurlarının müstefit oldukları haklardan 
faydalanamazlar. 

MADDE 3. — Birinci kısım köy ebesi ve 
köy sağlık memuru olacakların 3803 sayılı ka
nunun 5 nci maddesi mucibince Maarif vekâ
letine karşı taahhüt ettikleri mecburi hizmet, 
bunların tahsillerinin ikmalinde Sıhhat ve içti
mai muavenet vekaletine devredilmiş sayılır, 

Mecburi hizmetlerini yapamıyanlar hakkın
da mezkûr maddedeki müeyyedeler aynen- tat
bik olunur. 

Köy ebe mekteplerine hariçten alınıp para
sız tahsil görerek yetiştirilen ikinci kısım köy 
ebeleri, dört sene müddetle Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletinin göstereceği yerlerde köy 
ebeliği yapmağa mecburdurlar. Bu mecburiye
ti ifadan imtina edenlerden kendileri için ya
pılan masraf nizami faiziyle birlikte aynen ve 
tahsili emval kanunu hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

MADDE 4. — Köy ebeleri ve koy sağlık me
murları, münhasıran köylerde ifayı vazife eder
ler. Bunlarm köy dışmâa sanatlarını icra etme
ğe hakları yoktur. 

Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletince tesbit edilecek 
esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy 
gruplarında doğum yardımı yapmak ve çocuk 
bakımı işleriyle uğraşmak ve diğer sağlık işleri
ni görmekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları 
bu hizmete mukabil halktan hiç bir namla para 
alamazlar, 

MADDE 8, — Köy ebeleri ve 'köy sağlık me
murları vazifedar oklukları ebelik ve srttfıat iş
lerinden başka 4274 numaralı kanunun 10 ncu 
maddesinin (B) fıkrasında yazılı vazifeleri de 
yapmakla mükelleftirler. 

Vazifelerinin ifası sırasında mezkur kanunun 
11 nci maddesindeki hak ve salahiyetleri köy 
öğretmenleri gibi kullanırlar. 

(S . 
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leri, birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurT 
lantun bu haklarından faydalanamazlar. 

MADDE 3. — Birinci sınıf köy ebesi ve sağ
lık memuru olacakların 3803 sayılı kanunun 
beşinci maddesi gereğince Maarif vekilliğine 
karşı taahhüt ettikleri mecburi hizmet, tahsil
lerinin bitiminde Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilliğine devredilmiş sayılır. Mecburi! hiz
metlerini yapmıyanlar hakkında adı geçen 
maddedeki müeyyideleri ayniyle tatbik olu
nur. 

Köy ebe mekteplerine Enstitü dışmdan alı
nıp parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci 
sınıf köy ebeleri dört sene müddetle Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğinin göstereceği yer
lerde köy ebeliği yapmağa mecburdurlar. Bu 
mecburiyeti yerine getirmeden kaçınanlardan 
kendileri için yapılan masraf nizamî faiziyle 
birlikte aynen ve Tahsili emval kanunuıîun hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 4. — Köy ebeleri ve sağlık memur
ları münhasıran köylerde vazife görürler bun
larm şehir ve kasabalarda sanatlarını icra et
meğe haklan yoktur. 

Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğince tesbit edilecek 
esaslar dahilinde memur oluduklan köy ve köy 
gruplarında doğum yardımı yapmak, gebelerin 
sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakımı iş
leriyle uğraşmak re diğer sağlık işlerini gör
mekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları bu 
hizmete mukabil halktan ücret alamazlar. 

MADDE ö. — Birinci sınıf koy ebeleri ve 
köy sağlık memurları vazifeli oldukları ebelik 
ve sağlık islerinden başka 4274 numaralı kanu
nun 10 ncu maddesinin (D) (ücrasında yazdı va
zifelerden, Maarif ve Sıhhat ve içtimai muave
net vekilliklerince beraber tesbit edilecek olan
ları da, yapmakla mükelleftirler. Vazifelerinin 
ifası sırasında adı geçen kanunun 11 nci mad
desindeki hak ve salâhiyetleri köy öğretmen
leri gibi kullanırlar. 

MADDE 6, — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları bulundukları köyün veya 
köy. grupu mıerkesinin ihtiyar meclisinin tabii 
üyesidirler. 

ı : 9 4 ) * • 
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MADDE 6. — Köy ebeleri, köy sağlık me
murları mıniakalanna dahil oldukları koy he
kimlerinin, köy hekimi olmadığı takdirde nahiye 
veya kaza Hükümet tabiplerinin emri altında
dırlar. Vilâyet sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürleri de köy sağlık teşkilâtının murakabe ve 
idaresiyle mttkelletfMer. 

MADDE 7. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının vazifelerinin yapılması sureti bağlı 
bulundukları köy seyyar hekimleri, nahiye ve 
kaza Hükümet tabipleri, sıhhat ve içtimai mua
venet müdürleri ve müfettişleri tarafından tef
tiş edileceği gibi 4274 numaralı kanunun 10 nen 
maddesinin (B) fıkrasında yazdı vazifeler dola-
ytsiyle mezkur kanunun 2 ve 3 noü maddeleri 
mucibince gezici öğretmen, gezici başöğretmen 
ve ilk öğretim müfettişleri tarafından da teftiş 
ve murakabe olunabilir. 

MADDE 8. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının disiplin işleri 4274 sayılı kanunun 7 
ve 8 nci maddelerinde gösterilen disiplin kurul
ları tarafından görülür. 

Köy ebe ve sağlık memurları: hakkında ve
receği kararlar için 4274 sayılı kanunun 7 ve 8 
nci maddelerinde yazılı disiplin -kurullarına bi
rer köy ebesi veya sağKk memuru üyeliği ilâve 
edilmiştir . 

MADDE 9. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları, 4274 sayılı kanunun 31 nci ve 33 ncü 
maddeleri mucibince ve köy öğretmenlerinin ta
bi oldukları usul ve şartlar dahilinde mükâfat 
ve mücazatlandırrlırlar. Yalnız bu maddelerden 
Maarif müdürlerine atfolunan işler vilâyet sıhhat 
müdürlerine ve Maarif vekâletine matuf hususat 
da Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine ait bu-

MADDE 7. — Koy ebeleri ve köy sağlık me
murlar! mıntakflJarma dahil ojdnklan köy he
kimlerinin, köy hekimi buhmmadığı takdirde 
nahiye veya kaza Hükümet tabiplerinin emri al
tındadırlar. 

Vilâyet sıhhat ve içtimaî muavenet müdür
leri de köy sağlık teşkilatının murakabe ve ida
resiyle mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar, 
nahiye müdürleri köy ebeleri ve sağlık memur
larının vazifelerini iyi görmelerini murakabe 
ederler. 

MADDE 8. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının vazifelerinin yapılması sureti bağlı 
bulundukları köy hekimleri nahiye veya kasa Hü
kümet tabibleri sıhhat re içtimai muavenet mü
dürleri ye müfettişleri tarafından teftiş edileceği 
gibi 4274 numaralı kanunun 10 ncu maddesinin 

(B) fıkrasında yazılı vazifeler dolayısiyîe adı ge
çen kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri gereğince, 
gezici öğretmen, gezici başöğretmen ve ilk Öğre
tim müfettişleri tarafından teftiş ve murakabe 
olunabilir. 

MADDE 9. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının disiplin işleri 4274 sayılı kanunun 7 
nci ve 8 nci maddelerinde gösterilen disiplin 
kurulları tarafından görülür. Ancak köy ebe 
ve sağldt memurları hakkında verilecek kararlar 
'için adı geçen kanunun aynı maddelerinde ya
zılı disiplin kurullarına iki köy ebesi ve İki 
sağlık memuru üyeliği ilave edilmiştir. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları hakkın
da karar vermek üzere toplanan kurulların re
isliği vilâyetlerden sıhhat ve içtmai muavenet 
müdürleri veya muavinlerin kazalarda Hükümet 
tabipleri tarafından yapılır. Disiplin kurulla
rına seçilen köy ebe ve "iöiy sağlık memurlarının 
müddetleri ve ne suretle seçilecekleri aynı kanu
nun 9 ncu maddesi hükmüne tabidir. 

MADDE 10. — Koy ebeleri ve köy sağlık 
memurları vazifelerini yaparken gösterdikleri ba
şarılar derecesine göre aşağıda yazılı şekiller
de taltif edilirler ve işledikleri disiplin suçları
nın derecesine göre de aşağıda yazılı şekilde 
cezalandırılırlar: 

A) Mükafat şekilleri şunlardır: 
1. Üstün başarılı sayılmak; 
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lanur. Ancak sıhhi isler dolayısiyle mükâfatla ce
zalandırılmalarım merbut bulundukları sıhhi 
âmirlere teklif edebileceği gibi gerek sıhhi ve ge
rek sair vazifelerinde basan gösteren veya iş
ledikleri disiplin suçlarından dolayı mükâfat 
veya mücazatlandrrılmalarmı gezici öğretmen, 
gezici başöğretmen ve bölge ilk öğretim müfet
tişleri de köy ebe veya sağlık memurunun mtr~ 
but bulunduğu nahiye veya kaza Hükümet ta
bibine teklif edebilirler. 

Muvakkat 13. 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak; 

S. Köydeki bir tesise adı verilmek; 
4. Ülkü eri «ayılmak, 
1. Üstün başarûı olmak: 
Vazifelerini, bu ımeyanda gebe ve lohusalarcn 

sağlık durumlarını ilgi ile takip edenler, çocuk
lara çiçek aşısı tathükmda olağanüstü başarı 
gösterenler için köy hekimi veya nahiye tabibi 
veya nahiye müdürünün teklifiyle her yıl mart 
ayı içinde kaza Hükümet tabipleri tarafından 
bir başarı listesi hazırlanarak vilâyet sıhhat mü
dürüne verilir. Sıhhat müdürleri de kanaatlerini 
yazarak listeyi valilik yoluyla Sıhhat ve içü-
ı:ai muavenet vekilliğine gönderirler. Vekillik 
İsteye girenlerin adlarını o yıl içinde 17 nisan 
günü gazete ve radyo ile ilân eder. 

2, Köye hizmet edenler anıtma adı yazıl
mak: 

Havası fena, merkezlerden uzak, bulaşıcı 
hastalıkların beledî olarak hüküm sürdüğü köy
lerde vazife gören, mahallin güç şartlarını yene
rek doğum işlerini iyi bir surette takübeden ve 
bulaşık hastalıklara karşı münasip tedbirler al
makla beraber bunları vaktinde haber veren ve 
bu vazifeleri beş yd olağanüstü bir basan ile 
yapanlar ve kendilerine asli vazifelerinden gay-
rimunzam olarak verilen kültürel, sosyal, eko
nomik zirai ve sair köy kalkınmasına yarayan 
hizmetleri basan üe yapanların adlan mezun 
oldukları köy enstitülerinde hazırlanan köye 
hizmet edenler anıtma yazılır. 
Mahalli şartlann güç olduğu yerler vaUSk di

siplin kurulu tarafından teshit edilir ve İlgili
lere bildirilir. 

3. Köylerdeki bir tesise adı verilmek: 
Yardım ettiği doğum sayısını arttırmağa ço

cuk ölümünü azaltmağa, bu islerde halkı ay
dınlatmağa muvaffak olan ve çocuk bakımı hak
kında annelere lâzımgelen bilgileri öğretmede 
basan gösteren temizlik ve hrfzıssıhha kaideleri 
hakkında köylüyü iyice aydınlatan ve köyde 
münasip bir temizleme yeri yaptırmağa mu
vaffak olanların ve köye faydalı olacak işleri 
olağanüstü bir çalışma île başaranların adlan 
bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. Bu gibi
lerin adlan tesisin uygun düşen bir yerine dai
mî olarak kalacak şekilde yazılır. 
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4. Ülkü eri sayılmak: 
Yukarıda yazdı üç maddedeki esaslara göre 

hareketle on yıl başardı' hizmet görenler ve 
karalan sıhhi ve içtimai eserlerin iyi korunma
sını sağlıyanlar üüküeri sayılır. Bunlar Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince münasip şekilde 
yaptırılıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir 
alâmeti taşımak hakkını kazanırlar, 

B) Ceza şekilleri şunlardır: 
1. isinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücreti kesilmek; 
3. Meslekten çıkarılmak. 
1. isinde ku«urlu sayılmak: 
Vazifelerinde kusur veya noksanlıkları görü

lenlere ve mazeretsiz olarak ihtiyar meclisi top
lantılarına gJtmiyenlere bu kasarlarını düzelt
meleri yasa ile bildirilir. 

2. Ücreti kesilmek: 
Vazifesini aksatanların, çağrılan doğumlara 

ve sağlık yardımlarına vaktinde icabet etmiyeu-
lerİn, memur oldukları köy gruplarındaki köy
leri sık sık dolasmıyanlanıı, asıları zamanında 
yapmıyanlarm gebe ve lohusalar hakkında lü-
lüznnüu ihtimamda btüunmıyanlarm, vazife ye
rini sık sık terk ile başka yerlere gidenlerin, 
alameti gizlenemedik derecede sakat olanların 
üç günlükten on beş günlüğe kadar ücretleri 
kesilir. Bu haller bir »ene içinde ikinci defa 
tekrarlanırsa bu gibilerin altı günlükten bir 
aya kadar ücretleri kesilir. Aynı haller bir yıl 
içinde üç defa tekerrür ederse meslekten çıkar
ma cezası verilir. 

3. Meslekten çıkarma: 
Kendi vazifesini yapmadıktan başka başka

larını da vazifeyi aksatmağa tahrik eden
ler, ebelik ve sıhhat memurluğu şeref ve 
haysiyetiyle telif edilemiyecek ve ar ve hicabı mu
cip hareketlerde bulunanlar, kumar oynamağı 
ve sarhoşluğu âdet edinenler, iffetsizliği sabit 
olanlar, meslekî vazife dolayısiyle öğrendiği 
şahsî ve ailevi sırları kanuni mecburiyet olmak-
sızm ifşa edenler, kaçakçılık yapanlar meslek
ten çıkarılırlar. 

Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memur
larına bu kanunun beşinci maddesinde verile
ceği söylenen munzam vazifelerin ifasından 
dolayı taltif veya teçzryeleri lüzumu 4274 sa-

i yılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri mucibince 
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MADDE 10. — Köy ebelerine ve köy sağlık 
memurlarına tahsillerini ikmallerinde zatî teç
hizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak 
üzere 60 lira Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti bütçesinden verilir ve vazifelerin ifası için 
lüzumlu âlât ve edevat ve Mta> vesair tıbbi ve 
sıhhi teçhizat da Sıhhat re içtimai muavenet 
vekâletince tedarik ve aynen demirbaş olarak 
kendilerime teslim edilir- Bunlar seleften halefe 
devrolunur. Bu âlât ve edevat vesaireyi sun'u 
taksiri neticesi zıyaa uğratanlar tazmin ile 
mükelleftirler. 

MADDE 11% — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarına, Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
tarafından koy ebeliği ve köy sağlık memurluğu 
şahadetnamesi verilir. Bu şahadetnameler her 
türlü harç ve resimden muaflar. 

MADDE 12. — Köy ebe ve köy sağlık memur
larının malûmatlarının yenilenmesi zımnmda 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince müna
sip görülecek zamanlarda doğum evlerinde, has
tanelerde vesair sıhhi müessesatta tekâmül kurs
ları açılır. İşbu kurslara gelip gitme zaruri yol 
masrafları ve kursta bulundukları müddetçe yi-
yecek re yatacak masrafları Sriıhat ve içtimai 
muavenet vekaleti bütçesinden tesviye olunur. 

MııvakkîLt R 

gezici öğretmen, gezici başöğretmen ve ilk öğ
retim müfettişleri tarafmdan kaza Hükümet 
tabipliğine teklif olunabilir. 

İşinde kusurlu sayılma cezası koy hekimi, 
nahiye veya kaza Hükümet tabibi veya Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürü tarafmdan verilir. 
Bu cezaya itiraz edilemez. 

Diğer cezalar kaza disiplin kurulu kapariy
le verilir. Bu kurulların kararına karşı 15 
gün içinde üstkurula itiraz edilebilir. Üstkuru-
Iun karan ücret kesilmesi cezası hakkında ke
sindir. 

Meslekten çıkarma cezası Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliği İnzibat komisyonunca tas
dik edilmedikçe tatbik edilmez. Bu kararlar 
itiraz edilsin edilmesin vekâlet İnzibat komis
yonunca tetlrika tabadır. 

İşlenen suç ayni zamanda Türk Ceza kanu
nu mucibince takibatı müstelzim bulunduğu 
takdirde faili hakkında aynca umumî hüküm
lere göre kanuni takibat da yapılır. 

MADDE 11. — Köy ebelerine ve köy sağlık 
memurlarına tahsillerini bitirdiklerinde zâti 
teçhizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak 
üzere Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği büt
çesinden 60 lira verilir. Vazifelerini görmeleri 
için lüzumlu âletlerle kitap ve sair sıhhi teçhi
zat ta ayni vekillik bütçesinden tedarik ve ay
nen demirbaş olarak kendilerine teslim edilir. 
Bunlar seleften halefe devrolunur. Bu âletleri 
ve teçhizatı ihmalleri yüzünden ziyaa uğratan
lar ödemekle mükelleftirler. 

MADDE 12. — Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurlarına Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killiği tarafmdan köy ebeliği ve sağlık memur
luğu diploması verilir. Bu diplomalar her tür
lü harç ve resimden muaftır. 

MADDE 13. — Köy ebe ve sağlık memur
larının bilgilerini yenilemek için Sıhhat ve iç
timai muavenet vekilliğince münasip görülecek 
zamanlarda doğumevlerinde hastanelerde ve 
diğer srtıhi müesseselerde tekâmül kursları açılır. 
Bu kurslara gelip gitme yol masrafları ve kur
sun devamı müddetince yiyecek ve yatacak^ 
masrafları Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği 
bütçesinden verilir, 
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MADDE 13, — Köy sağlık memuru yetiştiri
lecek talebenin tedris iğin Köy enstitülerine Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâleti tarafından lü
zumlu muallimler tâyin olunur. Tabip olan bu 
muallimler bulundukları Köy enstitüsünün dok
torluğunu da ayrıca bir ücret verilmeksizin 
yapanlar bunlar 4247 sayılı kânunun 46, 47 ve 
48 nci maddelerine göre vazife görürler. Disip
lin işlerinde de haklarında aynı kanunun 49, 50, 
51, 52 53 ve 54 ncü maddeleri hükümleri tat
bik olunur. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tâ
yin ve sair zat muameleleri Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletince yapılır. 

MADDE 14. — Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurları talebesinden meslekî tedrisat es
nasında başarısızlıkları yüzünden aynı sınıf
ta üst üste iki ders yılı kalanlarla ayrı ayrı sı
nıflarda iki defa kalanlar hakkında 4274 sayılı 
kanunun 63 ncü maddesi hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 15. — Birinci kısım köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarının tekaütlükleri köy ens
titülerinden mezun köy öğretmenlerinin tabi tu
tulduğu hükümlere göre yapılır. Bunlar köy 
öğretmenleri için tesis olunan sağlık ve içtimai 
yardım sandığından da aynı şartlar dahilinde 
istifade derler. İşbu ebe ve sağlık memurları 
tekaüt ve içtimaî yardım sandıklarına âza kay
dolmaya nnecburdurlar. 

MADDE 16. — Klöy. ebeleri ve köy sağlık 
memurları yapacakları posta, telgraf ve telefon 
muhaberelerinde 4274 sayılı kanunun 58 nci 
maddesinden istifade ederler. 

MADDE 17. — Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurları 4274 sayılı kanunun 92 nci maddesi 
mucibince kurulacak köy enstitüsü ve köy oku
lu istihlak veya istihsal kooperatiflerinden de 
istifade ederler. Köy ebeleri ve sağlık memur
ları bu kooperatiflere âza kaydolunnuya mec
burdurlar. 

MADDE 18. — İşbu kanuna bağlı <A) işa
retli cetvelde gösterilen memuriyetler 4258 nu
maralı kanuna merbut j ! numaralı cetvelin ma
aşlı memurlar kısmından çıkarılmış ve yine 

Muvakkat R 

MADDE 14. — Köy sağlık memuru yetişti
rilecek talebenin tedrisi için köy enstitülerine 
Sıhht ve içtimai muavenet vekilliği tarafından 
lüzumlu tabip muallimler tâyin olunur. Bunlar 
4274 sayılı kanunun 46, 47 ve 48 nci maddele
rine göre vazife görürler DüâpMn işlerinde de 
haklarında ayni kanunun 49, 50 51, 52, 53 ve 
54 maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tâ
yin ve sair zat muameleleri Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliğince yapılır. 

MADDE 15. — Bibirinci sınıf köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları talebesinden meslekî 
tedrisat esnasında başarısızlıkları yüzünden ay
ni sınıfta üstüste iki ders yılı kalanlarla ayrı 
ayrı sınıflarda iki defa kalanlar hakkında 4274 
sayılı kanunun 63 ncü maddesi hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 16. •— Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarının tekaütlükleri köy ens
titülerinden mezun köy öğretmenlerinin tabi tu
tulduğu hükümlere göre yapılır. Bunlar köy 
Öğretmenleri için kurulan Sağlık ve içtimai 
yardım sandığından da ayni şartlar dahilinde 
faydalanırlar, işbu ebe ve sağlık memurları Te
kaüt ve içtimai yardım sandıklarına âza yazıl
mağa mecburdurlar. 

MADDE 17. — Köy ebeleri ve köy Sağlık 
memurları yapacakları Posta telgraf ve telefon 
muhaberelerinde 4279 »ayılı kanunun 58 nci 
maddesinden faydalanırlar. 

MADDE 18. — Birinci smrf köy ebeleri ve 
köy Sağlık memurları 4274 sayılı kanunun 62 
nci maddesi mucibince kurulacak köy enstitüsü 
ve köy okulu istihlâk ve istihsal kooperatifle
rinden de faydalanırlar ve bu kooperatiflere 
âza yazılmağa mecburdurlar. 

MADDE 10. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 94) 
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bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gösteri
len maaşlı ve ücretli memuriyetler 42S8 «sayılı 
kanona bağlı 3 numaralı cetvelin ait olduk
ları kısımlarına eklenmiştir. 

MADDE 19. — 4268 sayılı kanuna bağh 2 
numaralı cetvele işbu kanuna bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilen köy ebesi ve köy sağUk me
murları kadroları (Köy sıhhat teşkilâtı) unva-
niyle ilâve olunmuştur. 

MADDE 30. — 4268 sayılı kanuna bağa 3 
numaralı cetvele, işbu kanuna bağlı (K) işaretli 
cetvelde gösterilen ihtisas mevkilerine ait kad
rolar ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) cetve
line (Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti) 
baslığı altmda ilişik bir sayılı cetvelde yanlı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1943 mah yılı 
bütçesine bağh (D) cetvelinin Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti kısmına ilişik 2 sayılı cetvel 
ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretti 
cetvelin Sıhhat ve İçtimai muavenet vekaleti 
kısmının 467 noâ fasimin birinci memurlar ücreti 
maddesinden 107 332 lira temdi edilerek 466 noı 
faslın birinci memurlar maaşı maddesine na
kil edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1943 malî yık 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti kısmının ilişik 3 sayılı cetvelde yazdı ter
tiplerine 119 096 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. - 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
ftiftw)Trfln 476 noı (Mektep ve müessese ve yurt
lar ) fasimda (Köy sağlık memurları yetiştirme 
masrafları) adîyle açılan 6 noı maddeye 10 000 
lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 1943 malı yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (B) cet-

(S. Sa3 
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HADDE 20, — Hükümetin 10 ucu maddesi 
aynen. 

MADDE 21. — Hükümetin 30 nci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin tek' 
lifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin tek
lifi aynen. 

MUVAKKAT MADDB 4. — Hükümetin tek
lifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin tek
lifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin tek
lifi aynen, : _ 
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velinin Sıhhat re içtimai muavenet vekâleti kıs
mına Hiçtik 4 saydı cetvel İlâve edilmiştir. 

MADDE 31. — BuJouuu jusri tarikinden 
muteberdir. 

- Bgtk^TOiıııı̂ iMrihttİegıınAyn-
rtttaneye Metis», Wtmtö -1*1 Mtnnt ve içtimai 
muavenet vekilleri memurdur. 

Bf V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da.V. 
ff.Urm 
M*. V. 
Tfettl 

S. Î^M. V. 
Dr. H. Atatoş 

M8.V. 

Ad.V. 
X£~Z»rel 

HfcV, 

7.VI.UM8 
M. M, V. 

A.R.Artttnkal 
MfcV. 

J?. İfenemenctogftu P..4ğrah 
Ne. T. 
&.£«$, 
atv. S. İT. &rff«lM» 

4 . F. ö«b«soy 

îk.V. 
îSLâKNİM'-

Z&¥. 
9. fi. IToftpctflu 

Tİ.1K. 
C> S. Siren 

Muvakkat. E. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Fevkalade hal
lerin devamı müddetiM-ntfnihasır olmak üzere 
harcırahlar hakkında kanamla kabnl edilen 
şunlar gerek 3388 sayılı kantnnm 4 nefti mad
desi gereğince geafcd öğretmen ve başöğretanen-
lere ve gerekse işba kanunim birinci maddesi
nin (B) ve <0) fıkraları gereğince koy ebele-
xrjj|ı> sa$dc memurlarına yevmiye 100 karosu 
geçmemek ttsere verileceği kabul edtten yol 
masıaflacma. da şamildir. 

MUVAKKAT M*DDB 8. — 1043 malî yılı 
Tipnrmt muvacene kmmıminTff| 4t neti maddesine 
bağlı (D) cetvelinin Maarif vekilliği kutnunda 
yanlı köy enstitüleri talebesinin sayısı 300 
köy ebesi ve 300 sağük memura yetiştirilmek 
Usere 15 000 den 15 000 » çıkarılmıştır. 

MADDE 33. — Bu kanun nesri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Btt.kannmm hükümlerini yü
rütmeğe tora Tekilleri Heyeti memurdur. 

£8. Seyisi; M) 



Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Hususi kalem 

7 Müdür 

— 18 — 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
A - İSABETLİ CETVEL 

Aded Maaş 

60 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hukuk müşavirliği 
6 Hukuk müşaviri 70 

B - İŞARETLİ CETVEL 

4258 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvele 
eklenen kadro 

Maaşlı memurlar 

MERKEZ 

Hususi kalem 

6 Müdür 

Hukuk müşavirliği 

4 Hukuk müşaviri 

70 

90 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha müessesesine 
bağlı serum çiftliği 

5 
6 
6 

11 
10 
12 
12 
13 

Çiftlik müdürü 
Ziraat mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan sağlık memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

VÎLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Hastaneler, sıhhi ve İçtimai muavenet müessese
leri mütehassısları 

5 Birinci sınıf mütehassıs 
6 İkinci » » 

3 
1 

80 
70 

Köy sağlık memurları tedrisatı muallimleri 

5 Muallim 7 
6 » 10 

80 
70 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müessese
leri eczacıları 

7 Birinci sınıf eczacı 60 

Hastaneler, sıhhi ve İçtimai muavenet müessese
leri hemşireleri 

11 Başhemşire 
12 Birinci smıf hemşire 

1 
5 

30 
25 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müessese
leri idarî memurları 

11 İdare memuru 
12 Mutemet ve mubayaa memuru 
12 Ayniyat mutemedi 
13 Depo ve ambar memuru 
13 Kâtip ve mubayaa memuru 
13 Kâtip 
14 » 
13 Hasta kabul memuru 
15 İmam ve gassal 

İstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü 
kalemi 

1 
1 
1 

r-t 

1 
1 
1 
1 
1 

30 
25 
25 
20 
30 
20 
15 
20 
10 

13 Sıhhi müesseseler satmalına 
komisyonu kâtibi 20 

Doğumevlerİne bağlı Köy ebe mektepleri müte-
hasmıs ve memurları 

7 Doğum mütehassısı 
12 Müzakereci ebe 

11 
26 

Doğum ve çocuk bakımevleri 

4 Baştabip ve müdür 1 

( S. Sayısı; 94) 

60 
25 

90 



D. 

6 
11 
13 
13 
12 

13 

12 
13 

6 
7 

11 

-^1 
Memuriyetin nev'i Aded Übret 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Başhemşire (Ebe) 
Hemşire 
Ebe 
Ayniyat mutemedi ve ambar me
nimi 
Kâtip ve mutemet 

Trahom mücadele teşkilât* 

Sıhhat memuru 
Katîp 

Verem mücadele dispanserleri 

Baştabip 
Tabip 
Ziyaretçi başhemşire 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

6 
1 

2 
2 
2 

70 
80 
20 
20 

25 
20 

25 
20 

70 
eo 
30 

9 — 
a 
12 
12 

12 

13 

12 

Memuriyetin nev'i Aded . 

Ziyaretçi hemşire 8 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 2 

VCRETLÎ MEMURLUKLAR 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet 
müesseseleri baştabipleri 

Baştabip ücreti 2 

Hastaneler, sthhİ ve içtimai muavenet 
müesseseleri asistanlort 

Asistan 3 

Sttma mücadele mmtakalan 

Sıtma mtteadele sıhhat memuru 16 

H&aş 

25 
25 

W 

60 

76 

O . İŞARETLİ CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Sıhhat ve içtimai muavenet 

Aded t) 

vekâleti 
KSyı sıhhat teşkilât* kadrosu 

Köy, sağlık memurlan 

Köy sağlık memura 
» > » 
> » »' 
* » » 

500 
300 
200 
200 

rcrte 

20 
30 
30 
40 

D. 

Köy ebeiİ 
* * 

Köy ebesi 
£ » 

Memuriyetin nev 'i 

Sİrİncİ kum 
Köy ebeleri 

tkinci kttm 
KSy «beleri 

Aded 

500 
400 

250 
150 

Ücret 

20 
30 

• -

40 
50 

K . ÎŞARETLÎ CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MaaşU ihtisas mevkileri 
Köy ebe mektepleri mütehassıs ve memurlan 
t Doğum mütehassısı 11 60 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 Köy sağlık memurlan tedrisatı 
muallimi 

5 » » » 
10 
7 

70 
80 

(S . Sayısı: M ) 
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{I] SAYILI OETVBL 

Aded Üeret 

Refik Saydam Merkez Jtıfztssikha müessesesine 
bağh serom çiftliği 

6 Ziraat mütehassısı 70 

Köy sağlık memurlum tedrisat muallimleri 
Maaş 

6 Muallim 1 70 

R'ög sağtik m«m«rfan 

Köy sağlık memuru 500 20 

D. Memuriyetin nev 'i Aded Ücret 

Köy sağlık memuru 
» » 

Birinci kmm köy ebeleri 

Köy ebesi 

İkinci kmm köy ebeleri 

15 Köy ebesi 
14 » » 

330 30 
266:' 40 

500 20 
400 30 

108 40 
50 50 

[2] SAYILI CETYBL 

Vazifenin nev'i Aded Ücret 

Doğum ve çocuk bdktm evleri 
Çamaşırcı 10 56 

Vazifenin nev'i 

Aseı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Aded 

10 
60 

Ücret 

50 
25 

F. M. Tahsisatın nev'i 

[3] SAYILI CETVEL 

Zam 

456 1* Memurlar maaşı 30*390 
468 1 Daimî memuriyet harcırahı 10 000 
475 6 Doğum ve-gocuk) bakım ev-

M. 

leri 

Tahsisatın nev'i Zam 

78 705 

Yekun 119 095 

[4] SAYILI CETVEL 

F. Tertibi 

475 Hastaneler, Sıhhat ve içtimai muaveuot 
müesseseleri, 

476 Mektep, müessese ve yurtlar. 

Köy enstitülerinden köy ebe mekteplerine 
nakledilecek talebenin naklinin istilzam ettiği 
her türlü masraf 475 nci faslın 6 neı maddesin
den tesviye edileceği gibi bunların iaşe, ibate, 

itlbas masrafları ve aylıkları, gerek köy ebe 
mekteplerinden ve gerekse köy enstitülerinin 
•sağlık memurları sınıflarından mezun olacak 
talebeye verilecek zâti teçhizat ve bunlar için 
alınacak demirbaş eşya bedelleri, köy enstitü
lerinden sağlık memurları sınıfları talebesinin 
staj iğin hastanelere gidiş, geüs.yol ve stajın 
devamı müddetinee- yiyecek ve yatacak mas
rafları da bu fasılların alâkalı, maddelerinden 
verilir. 

OS. Saput: 94>) 
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Muvakkat encümenin değiştiricine bağh cetveller 

O - İSABETLİ CETVEL 

Memuriyetin nev'i Âded Ücret 

Sihhai ve içtimai muavenet vekâleti köy sthkat 
ieskİlâtt kadrosu 

t . , -
Köy sağhk memurları 

Köy sağlık memura 500 20 
> » » 300 80 
> » » 200 40 

Memuriyetin nev'i Âded Ücret 

Köy ebesi 

Köy ebesi 
» » 

Birinci stmf köy ebeleri 

İMnoi stmf köy ebesi 

500 20 
400 30 

250 40 
150 50 

[1] SAYILI CETVEL 

Refik Saydam ffıfzmikha müessesesine bağh 
serum çiftliği 

6 Ziraat mütehassısı 70 

Köy sağhk memurlar* tedrisat miuiİUmteri 

6 Muallim , 1 70 

Köy sağhk memurları 

Köy sağlık memuru 600 20 14 

Köy sağlık memuru 
» » , » 

Birinci- stmf koy ebesi 

Köy ebesi 
» • » • 

tkİnci stmf köy ebesi 

Köy ebesi 
.» » 

300 
200 

500 
400 

100 
50 

30 
40 

20 
30 

40 
50 

k>*KI 
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S. Sayısı: 96 
Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadiline dair 
olan 4061 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye 

Ve Hariciye encümenleri mazbataları (1/117) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 23 . VI . 1943 
Sayı ; 6/2147 

j •• Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tfadiline datr 4061 numaralı kanuna müzeyyel olmak 

üzere Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19 . VI . 1943 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı raucibesiyle birlekte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 
Harp vaziyeti dolayısiyle ecnebi Devletlerin hemen cümlesi eenebilerin ikamet ve seyahatlarmı 

sıkı takyidata tabî tuttukları gibi bazı Devletler de Elçiliklerine yalnız diplomatik pasaportlara 
vize vermek salâhiyetini bırakarak alelûmıım vizeleri İstizana tabi tutmuşlardır. Bu itibarla bazı 
istisnai ahvalde hususi veya mahrem vazifelerle müstacelen harice gönderilmesine zaruret hâsıl 
olan ve pasaport kanununun 10 ncu maddesinde isimleri mezkûr olmıyan zevata Heyeti Vekile 
kararlyle diplomatik pasaport verilebileceğine dair pasaport kanununa 4 haziran 1941 tarihinde 
muvakkat bir madde ilâve edilmişti. 

Bu maddenin hükmü 1 haziran 1943 tarihinde sona ermiş bulunduğundan bu mühletin daha 
iki sene müddetle yani 1945 senesi mayıs sonuna kadar uzatılmasına zaruret hâsıl olmuş ve bu
nun igiıı 3 maddeden ibaret ilişik kanun projesi ihzar edilmiştir. 

Dahiliye encümeni maabatası 

T.B.M.M. 
DahÜİye encümeni 29, Yi, 1943 
Esas No. 1/117 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin ta
diline dair 4061 numaralı kanuna müzeyyel olmak 
üzere Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar

laştırılan kanun lâyihasının gönderildiğini bildi
ren 23 haziran 1943 tarihli ve 6/2174 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale bu-
yurulduğundau Hariciye vekâleti memuru hu-



zuriyle okundu ve müzakere olundu. 
Mucip sebepler lâyihasında olduğu üzere Pa

saport kanununun 10 ııcu maddesinde isimleri 
mezkûr olmıyan zevata dahi diplomatik pasaport 
verilmesi için tera Vekilleri Heyetinin haiz ol
duğu salâhiyetin harp vaziyeti dolayısiyle 1945 
senesi mayıs sonuna kadar uzatılması muvafık 
görülmüş ve Hükümet lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi mucibince Hariciye eneümenine tev
di kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılı
nır. 
Da. En. Reisi N. Reis V. M. M. 

Çoruh Çoruh Mardin 
A, Tüşün A, Tmvm " E. Ergin 

Pasaport kanununun onuncu maddesinin ta
diline dair 4063 numaralı kanuna müzeyyel ol
mak üzere Hükümetten gönderilip Dahiliye en
cümenince müzakere ve kabul edilen işjbu lâyi
ha havalesi mucibince Encümenimize tevdi edil
diğinden Hariciye vekilinin lıuzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Lâyihanın gözettiği gaye harp durumu dola
yısiyle hemen her tarafta alelûmum vizelerin 
istizana tabi tutulmasından çıkan müşkülât kar
şısında hususi veya mahrem vazifelerle müsta-
celen harice gönderilmesine zaruret hâsıl olan
lardan pasaport kanununun 10 ncu maddesinde 
isimleri zikredilmemiş olanlara Heyeti Vekile 
karariyle diplomatik pasaport verileceğine dair 

Kâtip 
Seyhan 
C. Oral 
Balıkesir 
8. TJ&ay 

Gazianteb 
Dr, Melek 

Kars 
E. ösoğuz 

Malatya 
E, Barkan 

Afyon K. 
8. Yurtkoru 

Bolu 
H. Ş. Adal 
Gümüsane 
R, Güreli 
Kütahya 

8. Ertem 
Malatya 
M. öker 

Ankara 
F. Daldal 

Elâzığ 
8. Sağıroğlu 

içel 
R, Koraltan 

Kütahya 
0. B. U§akU 

Maraş 
R. Kaplan 

Tokad Trabzon 
A. Galip Pekel 8. Abanozoğlu 

Yozgad Zonguldak 
S. Korkman U, Vardar 

4 haziran 1941 tarihli kanunla tâyin olunup hu 
kere biten müddeti 1945 senesi mayısının so
nuna kadar daha iki sene uzatmaktan ibarettir. 
Hakiki bir zarureti karşıladığı aşikâr olan bu 
layiha Encumenimizce müttefikan kabul edil
miştir. Umumî heyette müstaeelen ve tercihan 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. v 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya Tokad Ağrı 
A. M. Göker N. Poroy R. R, Pasin 
Ankara Gümüsane Gümüsane 
F. R. Aiay C. Selek E. 8. Tor 

İstanbul Kocaeli Samsun 
A. Ş. Esmer t 8. Yiğit F. Engin 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.U. 
Harİdye encümeni Z i , TU. 194$ 
Esas No. î/117 • 
Karar No. 14 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadiline 
dair 4061 numarah kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 
MADDE 1, — Pasaport kanunumun 10 nen 

maddesinin tadiline dair 4061 numaralı kanunun 
muvakkat maddesi hükmü 1945 senesi mayıs 
ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDİ! 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 . VI . 1943 
Bş. V. Ad. V. M. M. V, 

Ş. Saraçoğlu A. B. Türel A. B. Artunkal 

Da. V. 
H. Uran 

Ui.V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Na. V. 
8> Doy 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 

G. t V". Zr, V. 
S. faÜrgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti V, 
C. 8. 8irçn 
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