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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

İzmir Elektrik ve Tramvay tesisatının satm 
almmasma dair kanun lâyihasının muvakkat bîr 
encümende; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunlara ek 3969 sayılı kanu
nun muvakkat 3 neü maddesinin tefsiri hakkın
daki tezkerenin vekâletlere mütenazır muvakkat 
bir encümenle Bütçe encümeninde tetkikleri kabul 
edildikten sonra; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Adliye vekâleti kısım
larında değişiklik yapılmasına; 

Riyaseti Cumhur Teşkilât kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine; 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununa ek 3255 sa
yılı kanuna bîr madde eklenmesine; 

1. — Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me ve buna. teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair olan 
3236 sayılı kanunun 6 neı maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/83) (Adliye encü
menine) ; 

.2 . '— Şose ve köprüler kanununun 9 ncu mad
desindeki (Silâh altındaki ordu ve jandarma ef
radı) tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/84) (Nafia, Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) ; 

Takrirler 
2. — Bingöl mebusu Feridun Fikrî Düşünse-

Tin, Arzuhal encümeninin 28. VI. 1943 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 326 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri (4/10) 
(Arzuhal encümenine); 

4. — Mardin mebusu Edib Ergin'in, kanun 
maddelerindeki matlaplarm kanun metninden 
sayılmadığının ve metinden sayılmıyan bu mat
laplarm Resmî gazetede kanun metniyle birlikte 
neşredilemiyeceğinin karara bağlanması hakkında 
takriri (4/11) (Teşkilâtı Esasiye encümenine); 

Mazbatalar 
. 5. — Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek 

ücret ve yevmiyeler hakkındaki 1272 sayılı kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/51) (Ruznameye); 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (3/Ğ3) (Ruzna
meye) ; 

7. — Denizaltı gemilerinde ve avcı botlarında 
müstahdem deniz personeline seferde, manevra ve 

1683 sayılı kanunun mer 'iyetindeu evvelki hü
kümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim ay-
hklarîylo vatani hizmet maaşlarına zam yapılma
sına; , _ ' 

Mamak Maske fabrikasının Millî -Müdafaa ve
kâletine, devrine; 

Nahiye müdürlerinin devir masraflarına dair 
kanun lâyihaları kabul edildi; 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
iki madde eklenmesine dair kanun lâyihasının bi
rinci müzakeresi İcra olundu; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Malatya Erzincan 

Ş. Günaltay N. Baydar B. K .Çağlar 

tatbikatlarda verilecek hazır gıda hakkmda ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/54) (Ruznameye); 

8. — İnekhanelere 2654 sayılı kanun hüküm
lerine göre mütedavil sermaye verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/116) (Ruznameye); 

9. — İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim 
şirketi imtiyaziyle tesisatının satın alınmasına 
dair mukavelenin tasdiki ve bu müessesenin işle
tilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/130) (Ruznameye); 

10. — Kocaeli mebusu ibrahim Tolon'nun, 
Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkın
daki 4356 sayılı kanunun hayrat hademesine de 
teşmiline dair kanun teklifi ye Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/6) (Ruznameye); 

11. —Maraş mebusu Rasih Kaplan'm, As
kerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) bendine 
bjr fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (2/17) (Ruznameye); 

12. — Mübadele ve teffiz işlerinin kati tas
fiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/79) (Ruznameye); 

13. — Teknik ziraat ve teknik bahçe okulları 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/127) (Ruzna
meye).; . - , 

14. — Tabancı memleketlere gönderilecek 
Devlet memurları hakkmda kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Maarif encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası (1/131) (Ruznameye); 

15. — Ziraat vekâleti teşkilâtının nakü ve tek
nik işletme vasrtalariyle teçhizine dair kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/133) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Açık maaşı alan veya vekâlet emrine 

alınmış bulunan memurların memuriyet sıfat
larının hudut ve şümulünün tefsiren halli hak
kında Başvekâlet teskeresi ver Muvakkat encü
men mazbatası (3/36) [1] 

REÎS — Tefsir fıkrasını okutuyorum. 
Tefsir Fıkrası 

788 numaralı Memurin kanununun 8 nci 
maddesi hükmü vekâlet emrine alman veya 
kadro yüzünden açıkta kalan memurlara da 
şâmildir. 

REÎS — Mütalaa var mı? 
T. B. BALTA (Rize) — Efendim; bu me

selenin müzakeresinde Encümende iki noktai 
nazar hâsıl oldu: Biri ekseriyetin şimdi-okunan 
tefsir fıkrası, diğeri de benimle beraber üç ar
kadaşın noktai nazarıdır. Bizim kanaatimize 
göre Memurin kanununun sözü geçen sekizinci 
maddesi hükmü; Vekâlet emrine alman veya 
açıkta bulunan memurlara şâmil olmamak lâ
zımdır. Sebebini kısaca arzedeeeğim. Ta ki, He
yeti, umumiye bu hususta tam bir vukufla ka
rarını verebilsin. 

Bilindiği üzere Memurin kanunun 60 neı 
maddesi; yapılan muhtelif tadiller neticesi ola
rak tâyini' merciine her derece ve sınıftaki me
mur Vekâlet emrine alınması salâhiyetini ve
riyor. Bu gibi memurlar hizmet müddetlerine 
göre dörtte birden yarıya kadar tefavüt eden 
bir miktar maaş almaktadır. Fakat bu maaş da 
ilânihaye verilmemektedir. Yanr kanun vazn 
maaş vereceği müddeti tahdit etmiştir. Hizmet 
müddetine göre 15 seneye kadar hizmet etmiş 
olanlara iki sene, bundan daha fazla hizmet et
miş olanlara da 3 sene açık maaşı verilmek
tedir. Binaenaleyh Vekâlet emrinde bulunan 
memurlar bir kısım zamanlarını parasız ve 
ınaaşsız geçirmektedirler. Keza Memurin kanu
nunun 85 nci maddesi kadro sebebiyle açıkta 
kalan her hangi bir memurun açıkta bulundu-

[1] 119 sayılı basmayazt zaptın sonundadır. 

ğu müddetçe hizmet müddetine göre dörtte bir
den yarıya kadar tefavüt eden bir miktar 
maaş alacağını göstermektedir; Vazife alma
dıkları ve uzun müddet açıkta kadıkarı tak
dirde nihayet bunlar şu veya bu şekilde teka
üde sevkedilmektedir, Memurin kanununun se
kizinci maddesi, ekseriyetin mazbatasında da 
işaret olunduğu üzere «Devlet memurları tica
ret ve sanatla iştigal edemezler, her hangi bir 
ticari ve sınai müessesede iş alamazlar,» Diyor. 
Şimdi acaba buradaki memur tâbiri içine vekâ
let emrine alınan veya açıkta bulunan memur
lar da dahil midir? Bu mesele üzerinde alâka
dar merciler tereddüde dürmüşler, Maliye ve
kâleti bunlar dahil değildir demiş, fakat me
selenin ehemmiyetine mebni işi Şurayı Dev
lete sevketmiştir. Devlet Şurasında birinci daire 
ekseriyetle *8 nci madde hükmü bu gibi memur
lara da şâmildir.» Demiş olmasına mukabil 
Devlet şûrası Umumî heyetinin ekseriyeti, 8 
nci madde hükmünün bu gibi memurlara teş
mil olunamryacağı noktai nazarına temayül et
mekle beraber işin- tefsir yolu ile hallini ilti
zam etmiştir. Ben şahsen temenni ederim ki 
Devlet şûrası bunu tefsire lüzum göstereceği
ne istişari mahiyette olan içtihadını izhar ede
rek meselenin idarî mercilerce hallini kolay
laştırması daha yerinde olurdu. İdarenin müm
kün olduğu kadar bu gibi meseleleri Meclise 

.aksettirmeden kendi teşkilâtı arasında hallet
mesi tabiatiyle temenniye daha çok şayandır. 

Encümende biz meseleyi görüştük. Ekseri
yetle akalliyetin' mutabık kaldığı bir nokta 
vardır : Bunlar da memurdur. Zaten bunların 
memur olduklarına hiç şüphe yoktur. Dâva 
Memurin kanununun 8 nci maddesi hükmü bun
lara da şâmil midir? Her şeyden önce Memu
rin kanununun hükümleri Memurin kanunu
nun birinci maddesinde zikrolunan memurlar 
hakkında mabihüttatbik olması lâzmıgelir. Bn 
maddeye göre memur, maaş alan ve kendisine 
Devlet hizmeti mevdu bulunan kimsedir. Ve
kâlet emrinde veya açıktaki memurlar Devlet 
hizmeti ifa etmediklerine, kendilerine bir va-

— 115 — 
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zıfe mevdu olmadığına göre Memurin kanu
nunun 8 nci maddesinin bunlara şâmil olmadı
ğı anlaşılır. Bu hükmün bu gibilere şâmil olup 
olmadığını kestirebilmek için maddenin sebe
bi sevkı, kanunun esbabı mucibesini aramak 
lâzımgelir. Ekseriyetin noktai nazarı da aşağı 
yukarı budur. Fakat esbabı mucibe mazbata
sında bu maksadın ne olduğu gösterilmemiş
tir, sadece 8 nei madde hükmünü bu memur
lara teşmil etmenin kanunun mevaddına mu
vafık olduğu noktai nazarı ileri sürülmekle ik
tifa edilmiştir. Ekalliyetin noktai nazarı ise' 
kendisine az maaş verilen ve malî hakları âza
mi şekilde tahdide uğrıyan bu gibi memurla
ra tam maaş alanlar gibi mükellefiyet tahmil 
etmenin doğru olmadığı merkezindedir. 8 nci 
madde bu mükellefiyeti niçin koymuştur? Çün
kü memur vazifesine bağlıdır. İşte bulunan 
bir memur vazife haricinde iş yapamaz. Hal
buki vekâlet emrinde veya açıktaki memur, 
boş oturacak yerde maişetini temin edecek bir 
kazanç aramasının gayet tabii olması iktiza 
eder. 8 nci maddenin hatıra gelen sebeplerin
den biri de yüksek memurlar ticaret ve saire 
ile iştigal ederlerse, memuriyet mevkiini suiis
timal ihtimalidir. Vekâlet emrindeki veya açık
taki memurlar için böyle bir şey varit değil
dir. "Bahusus maaş almadıkları veyahut nok
san maaş aldıklarına göre bu gibi işlerle işti
galden menetmek adalete muvafık olmaz. Bun
ları işsizliğe sevkedecek yerde kendilerine ça
lışma imkânı vermek daha doğru olur. Nok
tai nazarımızın mucip sebeplerinden biri de; 
bir memurun vekâlet emrine almması, o me
murun hizmetine ihtiyaç olmadığını gösteren 
bir keyfiyettir. O halde kendilerine diğer her 
hangi bir müessesede iş almak suretiyle Dev
let kapısından ayrılmaları imkânını verme ba
kımından da, 8 nci maddenin bunlara şâmil 
addedilmemesi yerinde olur. Şurası da şaya
nı kayıttır ki, eski mevzuatımızda, malûmu 
âliniz, bir mazuliyet sistemi vardı. Bu mazu-
Hyet, açıkta bulunmak, azledilmek ve saire gi
bi durumları ifade ediyordu. Mazuliyet ma
aşı alan memurların mazuliyet maaşı aldıkla
rı müddetçe ticaret edip edemiyecekleri meşe- . 
leşi • ortaya çıkmış, Önceleri mevzuat, mazul 
memurların maaş almalariyle tiearet ve sanat
la iştigali kabili telif görmemiş, fakat bilâha
re bir tadille bunların herhangi bir mesleke 
sülük etmiş olmalarının mazuliyet maaşı alma
larına mâni olmadığı hükmünü koymuştur ki 
bu da keyfiyeti tavzih eder mahiyettedir. Bu
günkü vazıı kanunumuz mesele hakkında hü
küm sevketmiş olsaydı işi aynı şekilde halle
derdi. Kanunların tefsirinde, kanun vazn me
seleyi açıkça halletseydi ne şekilde hüküm ko
yacaktı ise ona göre bir neticeye varmak ta
biidir. Biz Memurin kanununun 8 nci mad
desine bu yolda.bir mana vererek bir tefsir fık

rası hazırladık. Bu fıkranın tereihan reye kan
masını riea ederiz. Bu husus için Riyaset ma
kamına bir de takrir takdim ediyorum, 

MUVAKKAT En. M. M. K. EERKER (Dr-
fa) — Sayın arkadaşlar; vekâlet emrine alman 
veya kadro yüzünden açıkta kalan memurlar 
hakkında Memurin kanununun 8 nei maddesi 
hükmünün tatbik edileceğine dair olan mazba
tada bu tefsir fıkrasının kabulünü icabettİren 
mucip sebepler uzun uzadıya izah edilmiş ol
duğu için sizleri fazla yormak niyetinde deği
lim. Yalnız encümene dahil olan arkadaşlar
dan üçü bu noktai nazara muhalif bulunduktan 
için ilişmiş oldukları noktalara kısaca cevap 
vermekle iktifa edeceğim: 

Filhakika 788 numaralı Memurin kanunu
nun İ noi maddesinde memur, kendisine Devlet 
hizmeti tevdi edilen ve sicilde kayıtlı olarak 
umumî veya hususi bütiçeden maaş alan kimse
dir, diye tarif edilmiştir. Fakat vekalet em
rine alınmış olan veya kadro yüzünden açıkta 
kafan memur büsbütün serbest kalmış bir me
mur değildir ki mensup olduğu vekâletle alâ
kası kesilmiş addedilsin. Zaten kullanılan tâ
bire göre de vekâletin emrindedir. Vekâletin 
emrinde olduğuna göre onun vekâletle olan 
bağlılığı devam etmektedir. Devlet bütçesin
den maaş alması ve sicilde kayıtlı bulunması 
diğer iki unsuru da cami olduğunu göstermek
tedir. Memurin kanununun 60 net maddesinde 
V«kâlet emrine alınmış olan veya kadro yüzün
den açıkta katmış bulunan memurun hizmet 
müddetine göre iki veya üç sene maaş alacağı 
ve yine hizmet müddetine göre dört veya altı 
sene içerisinde bir vazifeye tâyin edileceği ve 
tâyin edilmiyenler hakkında Tekaüt kanununun 
1-î ııcü maddesinin mecburi olarak tatbik edi
leceği yazılıdır. Maddeden de anlaşılıyor ki 
vekâlet emrine alınmış veya açıkta kalmış olan 
memurlara iki veya üç sene maaş- verilecek 
sonra bu gibi memurlar en çok altı sene içeri
sinde vazifeye tâyin edileceklerdir, iş te tekrar 
bir memuriyete tâyin edilmeleri ihtîrtîali bu 
gibi memurların mensup oldukları vekâletle 
alâkalarının baki kaldığım gösteren çok açık 
bir delildir. Ekalliyette kadan arkadaşların da 
çoğunluğu teşkil edenlerle beraber bu gibi me
murların memuriyet sıfatlarım muhafaza ettik
lerini kabul etmiş bulunmalarına göre vekâlet 
enirine abnmış veya kadro yüzünden açıkta 
kalmış memurla kendisine Devlet hizmeti tevdi 
edilmiş olan memurlar diye ikiye ayırmak ve 
Memurin kanununun sekizinci maddesini bir 
kısınma tatbik edip, diğer bir kısmına tatbik 
etmemek kanunun maksat ve ruhuna katiyen 
uygun görül m emişti r. işte encümenimiz bu gi
bi sebepler dofayısiyle vekâlet emrine alınmış 
bulunan veya açıkta kalan memurlar hakkında 
Memurin kanununun sekizinci maddesinin tat
bikini muvafık görmüştür. 

^ - Aiv — 
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Şimdi, ekseriyetin istinat ettiği sebeplerden 

bazılarına kısaca cevap arzedeceğim. Diyorlar 
ki; böyle İki üç sene müddetle rubu, nısıf ma
aşla geçinen memurların tiearet yapmamaları 
mağduriyetlerini mucip olacaktır. Evet belki 
mağdur olacaklar. Fakat vekâlet emrine alın
mış olan memurların mensup oldukları vekâ
letin itimadını kaybettikleri anlaşılıyor. Bu 
gibi tedbirlerin alınması idarî veya siyasi se
beplerden ileri gelebilir. Memurlar az maaş 
almaları dolayısiyle başka çarelere baş vura
bilirler. Bu vaziyette olan memurlar maaşları 
kesildikten sonra da eğer ticaret et
mek istiyorlarsa mensup oldukları vekâletle 
alâkalarını kesip tiearet yapabilirler. Encü
menimiz 8 nei maddeye göre ticaret ve san'atı 
iera etmeği memuriyet sıfatiyle katiyen kabili 
telif görmemiş ve bu neticeye varmıştır. 

Vekâlet emrine alınmış veya kadro yüzün
den açıkta kalmış olan memurların İktisadî 
devlet" teşekküllerinde ücretli bîr vazife ala
bilecekleri, ve bu bakımdan da ticaret yapabile
cekleri neticesini çıkarmak istemiyor, fakat bu 
müsaadeyi 2658 numaralı kanun vermiştir, bina
enaleyh kanunî bir hüküm olmadıkça memurlar 
mensup olduğu vekâletle alâka ve münasebet
lerini muhafaza etmekle beraber tiearet ve san
atla iştigal edemezler. Şu hale göre bu sebep 
muhalefetin noktai nazarını teyit eden sebepler
den olamaz. Ekseriyetin noktai nazarını belir
ten mazbatanın kabulünü rica ederim. 

T. B. BALTA (Rize) — Müsaade buyuruiur-
sâ İki noktaya cevap vereceğim. Mtesele zaten 
vazıhtır. Diyorlar ki memurları vekâlet emrine 
alman, açıkta bulunan ve bir de asıl vazifeli bu
lunan memurlar dîye iki katagoriye ayırmak 
doğru değildir. Bu ayırmayı biz yapmıyornz. 
Va*ıı kanun yapmıştır. Vazıı kanun vazifeli 
memurlara tam maaş veriyor. Diğerlerine ise 
noksan veya hiç vermiyor. Bundan başka vazi
feli memurların vazifede geçirdikleri müddet 
ler tekaüde hak kazandıran hizmet müddetine 
sayıyor. Halbuki açıkta bulunan veya vekâlet 
emrine alınan memurlara açıkta bulunduğu 
müddetler tekaüde hak kazandıran müddete sa
yılmıyor,. Yalnız vekâlet veya açıkta maaşla 
geçen müddetin nısfını tekaüt maaşının tes-
bitinde hesaba katıyor. Hatırıma gelenler bun
lardır, arzediyorum. Sonra terfilerde, bu gibi 
memurların geçirdikleri müddetler hiç nazara 
alınmıyor, Malûmu âliniz, bir maaş derecesinde 
terfi müddetinin doldurulması bilfiil maaşı al
makla olur. Bunlar memuriyete muhassas maaşı 
almadıkları için terfi hakkından da mahrum
dur. Binaenaleyh, vazıı kanun bunları diğer
lerinden ayırmıştır. Kanunun noksan hak tanı
dığı bu memurlara, tam memur gibi. mükellefi
yet, tevcihi doğru mudur, değil midir î Mesele 
budur. Biz doğru değildir diyoruz. Noktai na
zarımız bu. Esbabı mucibede bir noktayı daha 
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işaret etmiş ve demiştik ki 2658 sayılı kanunda 
bir hüküm var. Bu hükme göre bu gibi me
murlar Devletin iktisadî teşekküllerinde ve bu 
arada Devletin hisseli bulunan ticarî müessese
lerinde istihdam edilebilirler. Eğer buradan al
dıkları para vekâlet emrine alındıkları hizme
tin maaşından fazla ise açık maaşları kesilir. 
Bu suretle vazıı kanun zımnen bu gibi memur
ların ticarî müesseselerde istihdamlarının caiz 
olduğunu kabul etmiş oluyor. Bu, görüşümü
zün aleyhinde değil, lehinde bir delildir. Ancak 
biz bu gibi kanunun kelimelerinden istifade ile 
noktai nazar serdetmiş değiliz. Biz vaziyeti 
gözönünde tutarak ve kanunların esaslarını ve 
maksatlarını düşünerek noktai nazar arzettik. 
Akalliyetin noktai nazarı budur. Ekseriyet te 
noktai nazaran arzetmiştir; şüphesiz ki takdir 
Yüksek Heyetindir. 

H. P. ATAÇ (ÖümÜşane) — Muhterem ar
kadaşlar; ekseriyet ve akalliyetin fikrini izah 
eden arkadaşların beyanlarından anladığıma göre, 
açıkta bulunan memurlar açıkta bulundukları 
müddetçe hüriyeti şahsiyelerini, teşebbüsü şah
silerini kullansın mı, kullanmasın mı? 

H. SAKA (Trabzon) — Kullanmasın. 
H. P. ATAÇ (Devamla) — Hasan bey; bu

raya * gelir söylersin. 
H. SAKA (Trabzon) — Sordunuz da cevap 

veriyorum. 
H. P, ATAÇ (Devamla) — Evvelâ Hasan 

lîeye cevap vereyim; kullanmasın ise o halde 
onun hayatını da, maişetini de tahtı temine al. 

Arkadaşlarım, vekâlet emrine alınmak azilli-
ğin başka bir ifadesidir, açık maaşı; eski mazu-
lİyet maaşı denen bir paradır ve yardım mahiye
tinden başka bir şey değildir. Vekâlet emrine alı
nan veyahut kadro icabı açıkta kalan bir memu
run vekâlet emrine alınmasınm elbette bir illet 
ve sebebi vardır, her halde bir illet ve sebebi ol
ması lâzımgelir. Olmadan vekâlet emrine alın
maz. İkinci şık olurak; kadroların tensiki dolayı-
siyie açıkta kalmış memurlar olabilir. Bunlar 
kadrosuz olduğundan biz bunlara muayyen bir 
müddetle açık maaşı veriyoruz. Verdiğimiz bu 
maaş bugünkü şeraite göre, kuru bir ekmek pa
rasından fazla bir şey değildir ve bunlara; men
sup olduğunuz vekâletle irtibatınız bakidir diyo
ruz, yalnız siz teşebbüsü şahsinizi kullanmayın.. 
Zannederim bu kadarına hakkımız yoktur. Lâ-

- zıinsa o memuru vekâlet alır, kullanır, Değilse 
bu zatın hürriyeti şahsiyetini niçin takyit edi
yoruz? Hem memuriyet verem iyeeeğiz, vekâlet 
emrine aldık, açıkta bırakacağız, hem de onu şah
sen çalışmaktan ve kendisine bir iş bulmaktan 
bu tefsirle, menedeceğİz, Bu, biraz fazladır ve 
zaittir. Bugünkü şeraite göre açıkta bulunan me
murlar kendilerine iş bulurlarsa hiç durmadan 
bulsunlar ve çalışsınlar. Vekâletlerle irtibatları
nın baki oluşu, İzah sırasında, memur hükmünde 
olduklarına delil addedildi. 
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Arkadaşlar, pekâla biliriz, Askerî tekaüt ka

nunu mucibince tekaüt edilen zabitlerin ordunun 
ihtiyat subay kısmına nakledilerek tâ sin haddini 
tecavüz edinceye kadar ordu ile. münasebetleri ve 
n ispctleri bakidir. Arama tekaüt olduktan sonra 
hiitün hürriyetlerine sahiptirler ve istedikleri şe
kilde teşobbusü şahsilerini kullanarak, istedikleri 
işleri yapabilirler. 

Binaenaleyh vekâlet emrine alınanlara veya 
kadro dolayısiyle açıkta kalmış olanlara, muay
yen bir müddetle bir kaç kuruş açık maaşı ve
rirken bunların teşebbüsü şahsilerini kırmak ve 
hürriyetlerini tahdit etmek, bendenizce doğru 
değildir. Ekalliyetin fikrini daha mülayim bulu
yorum, 

Ş. OSTEN (Giresun) — Arkadaşım Tahsin 
Bekir Baltanın mütalâasının dayandığı hukuki 
mesnedin çürüklüğü bendenizi yüksek huzuru
nuza sevketmiş bulunuyor. Bir kerre memur ne
dir? Memur, memur statüsüne dahil olan kim
sedir. Statü bütün memurin mevzuatını eâmi olan 
kanunlar mecmuasıdır. Bir kimsenin memurin 
statüsüne girebilmesi için tâyin denilen hukuki 
muamele ile bu statüye dahil olması ieabeder. 
Bu statüdeki hukuki durum üç unsurun tema
disine bağlıdır, 1 - Uhdesinde bir âmme hizmeti 
bulunan kimse, 2 - Sicilde kayıtlı olan kimse, 
3 - Nihayet Devlet bütçesinden bir para alan 
kimsedir. Bir kimse bu statüden nasıl çıkar? 
Bu statüden çıkmanın sebeplerini uzun uzadrya 
izah edecek değilim. Birinci sebep ölümdür. Bir 
memurun Ölümü ile* memur, bütün hukuki ne-
tayici ile memuriyet statüsünün dışına çıkar. 
İkincisi istifadır, îstifa, kanunda yazılı şart
lar dahilinde mümkündür. Üçüncüsü tekaüttür. 
Tekaüt, memuru bir statüden alır başka bir sta
tüye verir. Nihayet dördüncüye geliyorum; bu 
da vekâlet emridir,- Yalnız öyle tahmin ediyo
rum ki, ekalliyetteki arkadaşlarımın yanıldığı 
nokta . iltibas noktasıdır. Vekâlet emri, azil, 
memuriyetten ihraç işini karıştırıyorlar. Şöyle 
kî* azil ve vekâlet emrini izah edersek vekâlet 
emri, azlin yanî 1926 tarihli kanuna tekaddüm 
eden şeklin bir istihalesidir. Onun yerine ve
kâlet emrine alınma kaim olmuştur. Vekâlet 
emrine alman bir memur, memurin statüsüne 
dahildir, sicildee mukayyettir. Yalnız âmme sa
lâhiyeti muvakkat bir zaman için kendisinden 
geri alınmıştır. Binaenaleyh, işten el çektirme 
ve ihraçtan farklıdır. Çünkü öyle idarî sebep
ler vardır ki onun inzibati cezalarla tecziyesine 
imkân vermez. Binaenaleyh onu ihraç edemez. 
Diğer taraftan, hakkında tahkikat-yapılan me
murlar gibi işten el çektirmekte de bir sebep 
yoktur. O halde vekâlet emri, idarî bir mü
lâhaza ile vekâlet yüksek makammm, o me
murun o âmme hizmetinde çalışmasını idarî 
bakımdan mahzurlu görerek vazifesinden uzak
laştırılmasıdır. Binaenaleyh, statü dışına atmış 
değildir. Tasavvur buyurun, vekâlet emrine 
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alınan bîr memur arzettiğim sebeplerden dola
yı statü dışına atılmamış bulunuyorsa, kısıl
mış olsa dahi maaş veriliyorsa, bu müddet te
kaütlüğüne sayılıyorsa bu memur, memur sta
tüsü içindedir. Binaenaleyh, Memurin kanu
nunun 8 nei maddesine göre memur sıfatı, böyle 
bir memurun salâhiyetinin hudut ve şümulü an
cak memurin statüsü dahilinde sayrlabilir. Zi
ra memur statüsü dışına çıkmamıştır. Bu iti
barla, dışarıda hiç bir işle istical etmemesi ta
raftarıyım. 

MUVAKKAT En. M. M. K. BERKER (Ur-
fa) — Arkadaşlar, demin zikrini 'unuttuğum 
bil* nokta hakkında beyanatta, bulunacağım. 
Adliye vekâletinin isteği üzerine 1777 numarab 
kanunun üçüncü maddesine göre açık maaşı al
makta olanların memur sayılıp sayılmıyaca-
ğınnı tef si ren halli istenmesi üzerine Yüksek 
Meclisçe 845 numaralı ve tefsir mahiyetini haiz 
bir karar ittihaz olunmuştur. Bu kararda şöy
le denilmektedir: 

«Vekâlet emrine alınmış olanların, Devlet 
bütçesinden maaş almaları sicil ve kadroda ka
yıtlı bulunmaları ve Bakanlık teşkilâtına bağlı
lıklarının devam etmekte olması memuriyetle 
alâkalarının kesilmiş olmadığını göstermekte 
ve muvakkat bir müddet için hizmetten rnen-
edilmiş olmaları da ancak inzibati bir tedbir 
mahiyetinde bulunmakta olduğundan Bakanlık 
emrine alınmış adliye memur ve kâtiplerinin 
inenim* sayılarak haklarında Hâkimler kanu
nunun yedinci babı hükümlerinin tatbik edil
mesi 738 ve 1778 sayrlı .kanunların özüne ve 
sözüne uygun düşeceği görülmüştür» denilmek
tedir. Bundan anlaşılıyor ki, evvelce mümasil, 
ve yalnız esbabı nmcîbesi başka olan bir hâdi
sede Yüksek Meclis noktai nazarmı açıkça bil
dirmiştir. 

Sonra Memurin kanunimin t GO neı madde
sinden bahsederken uzun müddet açıkta kalan 
ve vekâlet emrinde bulunan memurların ticaret 

• yapamamalarının maişet zorluklarına sebebiyet 
vereceği ileri sürülmüştür. Bu maddede gös
terilen müddetler hakikaten uzundur. Encüme
niniz de bu noktayı nazara alarak bir temenni 
izhar etmiştir, O temenni de şudur: ' 

«Memurların uzun müddet bu vaziyette kal
maları maişet zorluklarına sebebiyet vereceğin
den vekâlet enirinde veya kadro yüzünden açık

ta kalma müddeti!erini kısaltmak için Hükümetçe 
bir kanun teklifi yapılmasının muvafık olaca
ğı da ayrıca teemmül edilerek» 

(Reye sesleri) 
REÎS — Becai Gürel 'i 
(Müzakere kâfi sesleri) 
E. GÜRELİ (Gümüsane) — Saym arkadaş

lar; Vekâlet emri veya kadro sebebiyle açıkta 
kalan memur ve müstahdemlerin açıkta olduk
ları müddetçe ticaretle iştigal edemiyeeekleri 
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hakkında 788 numaralı Memurin kanununun 
8 nei maddesi hükmüne ait muvakkat encümen' 
tarafından, ekseriyetle verilen tefsir kararından 
büsbütün ayrı düşünüyorum, 

Bu husustaki mütalâamı arzetmeden evvel 
hep birlikte 788 sayılı Memurin kanununun bi
rinci maddesini gözden geçirelim. . 

788 sayılı Memurin kanununun birinci mad
desinin birinci fıkrası memuru şöyle-tarif ediyor: 

«Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve 
sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumî ve
ya hususi bütçelerden maaş -alan kimseye me
mur denir.* 

Müstahdemleri de şöyle tarif ediyor: 
«Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve me

murin sicilinde mukayyet bulunmıyan ye me
murin hukuk ve salâhiyetinden müstefit olmı-
yan kimseye müstahdem* denir. 8 nci madde de 
ise «Memurlar ticaret ve sanatla iştigal edemez
ler. Kendi emlâk ve arazilerim bizzat veya bil

avasıta işletebilirler, şirketlerde vazife deruhde 
edemezler. Ancak kooperatif şirketlerinde mec
lisi idare âzalığı ve hesap müfettişliği edebilirler» 
denilmektedir. 

Memur ve müstahdemi tarif eden birinci mad
denin iki fıkrasından çıkardığını mâna; memur 
ve müstahdeme Devlet hizmeti tevdii esas, para 
ile sicil kaydi müteferri hükümdür. Binaenaleyh 
bir memur vekâlet emri veya kadro sebebiyle 
açıkta bırakılınca üç şarttan hükmün esasını teş
kil eden Devlet hizmeti; tamamen kendisinden 
nez ediliyor. Memuriyet sıfatları; yalnız sicil 
kaydiyle kendisine maaş veya ücretten verilen 
bir kışıma münhasır kalıyor. Müstahdemlerin 
vaziyeti ise büsbütün ayrı bir manzara arzeder. 
Banlar sicil kaydına tabi olmadıkları gibi ken
dilerinde memur hukuk ve salâhiyeti de yoktur. 
Bu hükümlere göre üzerinden Devlet hizmeti 
nezedilen bir memur veya müstahdemin açıkta 
bulunduğu müddetçe sicilli mahsusunda kayıtlı 
bulunmamasından ve esas hakkı olan maaş veya 
ücretinden bir kısım para verildiğinden dolayı 
memur addederek ticaret veya sanattan mah
rum etmek ve bînnetice geçimini zorlaştırmak 
her bakımdan ruhu kanuna uymasa gerektir, 
Vekâlet emrinde olan memurların ticaretle iş
tigallerinde bir mahzur olanuyacağt kanaatinde
yim. Takdir Yüksek Heyetindir. 

(Beye reye sesleri). 
REtS — Encümen ekalliyetince verilen tak

riri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim, sebeplere binaen *Memu-
rin kanununun sekizinci maddesi kadro sebe
biyle açıkta bulunan veya vekâlet emrine ab-
nan memurlara şamil değildir» diye encümen 
ekalliyetince hazırlanan tefsir fıkrasının reye 
konulmasını teklif ederim. 

T. B. Balta 
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BEİS — Takriri reye arzediyorum, Nazarı 

dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Müsaade buyurun, anlaşılmadı. Takriri na

zarı' dikkate alanlar hıtfen ayağa kalksınlar.... 
Nazarı dikkate almıyaj^ar ayağa kalksınlar... 
Ekalliyetin takriri nazarı dikkate alınmıştır 
efendim. ' 

Ekalliyetin tefsir fıkrasını reye arzedeceğim. 
(Encümene sesleri). 

H. P. ATAÇ (Gümüşajıe) — Nazarı dikkate 
alman takrir tefsir hakkındadır. Bîr kanun hak
kında değildir. 

REİS — Ekalliyetin tefsir fıkrasını okuyo
ruz efendim: 

«Memurin kanununun 8 nci maddesi hükmü 
kadro sebebiyle açıkta bulunan veya vekâlet 
emrine alınan memurlara şâmil değildir.» 

REtS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. —1943 malî yût muvasenei umumiye kanu
nuna bağh (A) işaretli cetvelin Maarif vekâleti 
ktsımnda değişildik yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatan (i/132) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mt? Maddelere geçilmesini reye arzediyo--
ram. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1943 malî yılı muvazene! umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maarif vekâleti kıs

mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei umu

miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ma
arif vekâleti kısmının 576 nci (Mesrekî ve tek
nik okullar açılması ve mevcutların büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı kanun gereğince 
yapılacak hizmetler) faslına (6 000 000) lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zcdİyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler..,. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'İdir. 

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

MADDE 3. — Bu kajaunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

[1] 118 sayıh basmayan* zaptm sonundadtr, 
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.*. — Bingöl mehıtsu Feridun Fikri Düşİin-

teVin Dahilî nizamnamenin 22-ve 126 net 
maddelerinin değiştirilmesine ve muvakkat bir 
madde konulmasına dair nisam teklifi ve 2'eş-
küâtı esasiye encümeni mazbatası (2/15) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçiimesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 22 nci maddesinin 
tadili 

Madde 22. — Her içtimain başlangıcında 
vazifeleri ertesi İçtimaa kadar devam etmek ve 
âzası Heyeti Uımmıiyeee izafî reyle intihap olun
mak üzere on dokuz encümen teşkil -olunur.. 

Meclis vazifeleriyle mütenazır encümenler: 
1. Arzuhal encümeni (25 âza, 2 muvazzaf 

kâtip); 
2. Divanı muhasebat encümeni (20 âza, 1 

muvazzaf kâtip); 
3. Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 

(10 âza, bir muvazzaf kâtip); 
4. Meclis kütüphanesi encümeni (5 âza, 

bunlardan birini Riyaset divanı idare âmirleri 
arasından ayırır; Bu encümene kütüphane mü
dürü kâtiplik eder); 

5. Teşkilâtı esasiye encümeni (20 âza, bir 
muvazzaf kâtip); 

Dahilî nizamname işleri bu encümene mu-
havveldir. 

Bütün Hükümet hizmetleriyle mütenazır en
cümen : 

6. Bütçe encümeni (35 âza, bir kalem mü
dürü, bir muavin, bir şef, bir şef muavini ve 
bir m em tır) bu encümen kendine bir de reis 
vekili intihap eder; 

Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve mü
dafaası ile mükellef bir mazbata muharririn
den başka bu encümen bir veya muhtelif dai
relerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa 
etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri. 
dahi intihap edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece 
harfleri tertibiyle): 

.7. Adliye encümeni (25'âza, bir muvazzaf 
kâtip); 

8, Dahiliye encümeni (30 âza, bir muvazzaf 
kâtip); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis vekili 
de seçer. 

ft. Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 âza, 
bir muvazzaf kâtip); 

10. Hariciye eneümefti (20 âza, bir muvaz
zaf kâtip); 

11. > İktisat encümeni (30 âza, bir muvazzaf 
kâtip) ; 

11] 113 sayılı basmayazı zaphn sonundaâır, 
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12. Mîaarİf encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
13. Maliye eneümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip) j 
14. Millî Müdafaa eneümeni (25 âza, bir 

muvazzaf kâtip); 
15. Münakalât eneümeni (20 âza, bîr mu

vazzaf kâtip); 
16. Nafıa encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
17. Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 

(20 âza, bir muvazzaf kâtip) j 
18. Ticaret eneümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip) ; 
19. Ziraat eeümeni {25 âza, bir muvazzaf 

kâtip). 
İcabında encümenlerin âza adedi Umumî 

Heyetçe daha çok veya daha az olarak seçilir. 
Yukankı encümenlerle tenazutfu bulunmı-

yan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Ma
liye umuruna ait ise Bütçe ve Mlaliye encümen-" 
terinde, bundan başka gelen lâyiha ve teklifler 
Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

REİS — Mftdde hakkında mütalâa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MÜNAKALAT VEKİLİ Gl. A. F. CEEF.SOY 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım; birinci 
defa müzakeresi yapılaeak kanunlar arasında 
Devlet Havayolları Umum müdürlüğünün teş
kilâtı kanunu vardır. Bu kanun hemen tatbiki 
lâzım gelen bir kanundur. Tercihan ve müsta-
celen müzakeresini rica edeceğim. Lütfen kabul 
buyurmanızı İstirham ediyorum. (Kabul sesleri). 

MAARİF VBKtLÎ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Arkadaşlar; burada iki defa müzakereye tabi 
kanunlar arasında ikinci maddede Basın ve Ya
yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki kanun vardır. Bunun da bugünkü ruz-
nameye alınarak müstacelen müzakeresini Hü
kümet namına rica ediyorum. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Müstaceliyet 
aleyhinde söz istiyorum. 

Bendeniz Maarif vekilinin müstaceliyet ta
lebinde bulunduğu Basın kanununun müstace
len müzakeresi aleyhinde bulunacağım. Çünkü 
esasen bugün tevzi olunan bu kanun 512 kişilik 
kadrosiyle ve birinci maddesinde göreceğimiz 
veçhile Başvekile yeni bir vazife yüklıyecek ka
dar yüklü bir kanundur. Bu kanun, esasen 
bütün encümenler tarafından teker teker müza
kereden geçmesi lâzım bir kanun iken dört en
cümenden teşkij olunan muvakkat bir encümen
den çıkmıştır. Affınıza nıağruren arzedeynm; 
alâminüt bir şekilde çıkmıştır. Halbuki bu en
cümenlerin hepsinde teker teker üzerinde du
rulması lâzım gelen bu kanun lâyihasının hiç 
olmazsa tevziinin üzerinden 24 saat olsun geç
mesi lâzımdır. ! 
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Binaenaleyh Maarif vekilinin bu husustaki 

müstaceliyet teklifinin reddini teklif ediyorum. 
4. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 

teşkilâtı hakkındaki S424 saydı tınımda değişik
lik yapümasina ve bu kanuna botu maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/9İ) [1] 

BEİS — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kanununun tercihan ve müstace
ldi müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabiıl edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umıımiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler.., Kabul edilmiştir, 

Devlet Havayolları umum müdfe-lâgü teşkilâtı 
hakkındaki 3434 ve 3822 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması ve bu kanunlara bazı hüküm

ler ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 3822 saydı kanunun 1 nci 

maddesine bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller kaldı
rılmış ve yerlerine bu kanuna bağlı 1, 2 ve 3 
sayılı cetveller konulmuştur. 

BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi taallûk ettiği cetvellerle birlikte 

reye arzediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — 3822 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün 
tayyarelerinde müstahdem pilot, makinist, tel
sizci ve saire gibi mürettebatı ile meydan mü
dür, memur ve kâtipleri Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
kanunun 19 neu maddesindeki müteferrik müs-1 

tahdemler meyanmda sayılır. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3424 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün bu 
kanuna bağlı 2 numaralı eetvelde gösterilen üc
retli kadrolardaki memurları ile bu kanunun 
2 nci maddesinde yazılı müteferrik müstahdem
lerinin tekaütlükleri hakkında Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umumî idaresine ait 
Tekaüt sandığı kanunu hükümleri tatbik olu
nur ve tekaütlükleri bu sandık tarafından ya
pılır. Bu memur ve müstahdemlerin aylıkların
dan kesilen yüzde beşlerle Devlet Havayolları 
bütçesinden bu paranın bir senelik baliğine mu

ti] 131 sayılı basmayası zaptın sonundadır. 

adil tahsis edilecek meblâğ ve yüzde yarım ma
luliyet tazminatı karşılığı, Devlet demiryolları 
Tekaüt sandığına yatırılır. 

Devlet Havayolları umura müdürlüğünün 
tayyere üzerinde çalışan uçucu personeli, yal
nız tekaüt maaşlarının hesaplarında nazarı itİ-
bare alınmak Üzere uçucu olarak geçen her hiz
met senesi için altı ay uçuculuk yıpranma zam
mı alırlar. 

Ordudaki mecburi hizmetlerini bitiren ge
dikli erbaşlardan Devlet Havayolları umum mü
dürlüğüne pilot, uçucu, telsizci ve uçucu 
makinist olarak tâyin edilmiş ve edileeek olan
ların ordudaki müktesep hakları mahfuz tutu
lur. Bunlara ve .yetimlerine 100 lira ücret üze
rinden tekaüt ve yetim aylığı tahsis olunur 
ve tekaüt aidatı bu miktar üzerinden alınır, 

Bu madde mevzuuna girenlere tanınmış 
olan müktesep hak bunların diğer daire ve mü
esseselerde tekaüde tabi hizmetlere nakil ve 
tâyinlerinde nazan itibare aimmaz. 

BEİS — Mütalâa var mı? 
E. DEMtEAY (Edirne) '— Sayın arkadaş

lar, kanunun Üçüncü maddesinde; «ordudaki 
mecburi hizmetlerini bitiren gedikli erbaşlar
dan Devlet havayolları umum müdürlüğüne pi
lot, uçucu, telsizci ve uçucu makinist olarak tâ
yin edilmiş ve edilecek olanların ordudaki 
müktesep haklan mahfuz tutulur. Bunlara ve 
yetimlerine 100 lira üeret üzerinden tekaüt ve 
yetim aylığı tahsis olunur» deniyor. Halbuki or
duda çalışan ve aynı hakkı ihraz etmiş olan 
gedikli erbaşların en son alacakları maaş mik
tarı 40 liradır. Bunun tutan da 120 liradır. Bu
na mukabil aynı presonelde çalışacak olan uç
ulanlara, telsizcilere 100 lira vermek muvafrk 
olmasa gerektir. Bunların da yine 120 lira üze
rinden hesap edilmesinin tahtı karara almma-
sınr Heyeti Âliyelerinden rica ediyorum, 

BÜTÇE En. NAMINA H. KORTEL (İstan-
bul) — Efendim, gediklileri Havayolları alın
ca ekseriya orada aldıkları ücretten daha faz-
lasiyle ve oradaki hakkı müktesepleriyle alı
yorlar, Daha fazla verilmesi fuzuli bir şey ola
caktır. Gedikli erbaşlar 20 sene hizmete tabi
dirler ve 20 sene hizmetten sonra üç defa da 
temdit hakkına maliktirler. Birinci temditte 
30, ikinci temditte 36, üçüncü temditte de 40 li
ra almaktadırlar. Bu da 120 liraya tekabül edi
yor. Her temdit 4 senede birdir. Yani üç de
fa temdit ettiğine göre 32 sene hizmet esasını 
kabul etmiş oluyor ve 120 lira maaş alıyor. Bu
rada 30 senede tekaüt hakkına malik oluyorlar. 
Binaenaleyh Encümen bunlarm vasatisi olan 
100 lirayı esas kabul etmiştir. 

BEİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 

Takrir veriyor musunuz? 
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E. DEMtRAY (Edirne) .— .Evet. 
REİS — Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü maddedeki 100 lira ücret miktarıma 

120 liraya iblâğını teklif ederim. 
Edirne 

E. Demİray 
REtS — Takriri reye arzediyorum. Nazan 

dikkate alanlar... Almıyanlar... (Anlaşılmadı 
sesleri). 

Anlaşılmadı efendim. Nazarı dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar... Alrmyanlar lütfen 
ayağa kalksınlar... Takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3424 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Devlet Havayolları umsum müdürü Mü
nakalât vekilinin.inhası ve İcra Vekilleri Hey-
yetinin kararı ile tâyin ve tebdil olunur. 

B Muhasebe .müdürü Maliye vekâletince 
tâyin olunur. 

C) Diğer memur ve müstahdemlerin tâyin 
ve tebdilleriyle idare encümeni ve inzibat ko
misyonunun sureti teşekkülü ve bunların vazU 
fe ve salâhiyetleri ve idare muamelâtının sureti 
tedviri nizamnamelerle tâyin olunur. 

REİS — Maddeyi reye ar'zediyoruın. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 5. — Devlet Havayolları' umum 
müdürlüğünde sıhhi sebeplerle uyuştan mm-
.editenler, münhal kadro var ise idare teşkilâ
tında diğer bir vazifeye tâyin olunurlar. Bu tak
dirde bunların yeni vazifelerindekı maaş ve 
ücretlerinden başka geçirmiş oldukları beher 
uçuş hizmet senesi için pilotlara beşer, uçucu 
telsisei ve uçueu makinistlere üçer lira aylik 
tahsisat verilir. Bu suretle verilecek tahsisat 
ile alacakları ayhkları yekûnu uçuculukta al
dıkları miktart geçemez. 

REtS <— Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğünün nakliyat usul ve şartları ve iş
letmeyi alâkadar eden hususları Umum müdür
lükçe tesbit ve Münakalât vekâletince tasdik 
olunur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü teşkilâtında maaş veya ücretle1 İstih
dam edilmekte bulunan herhangi bir memur veya 
müstahdem, teşkilât bulunup bulunmaması ile 
mukayyet ohnaksısinj Hyine salahiyetli makam
ca lüzum görülen yelerde kullanılabilir^ 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
nıer'idir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

REtS — Maddeyi kabul edenler.,. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti uınuırıiyesini reye arzedi
yorum:. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

S. — Askerî memnu mmtakalar hakkındaki 
1110 saytli kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve MÜlî Müdafaa encümenleri mazbatalar 

__ (1/30) [1] 
REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı! Maddelere geçilmesini reye -arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seferberlikte ve fevkalâde hallerde askerî şahıs
ların, ailelerini icabmda yanlarında- bulundur-

malarmm men'i hakkında kanon 
MADDE 1. — Hudut ve kıyı garnizonların

da, müstahkem mevki ve müstahkem nımtaka-
larda deniz ve hava üslerinde ve tâyin oluna
cak sair bölgeler içinde askeri şahısların aile
leri efradının kendi yanlarında bulundurulma
sının menine fevkalâde hailenle •Genel Kurmay 
Başkanlığı ye seferberlikte kuvayi harbiyenin 
sevk ve idaresine memur zat salahiyetlidir. 

REtS — Maddeyi kubul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. '•— Birinci madde mucibince, aile 
ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden 
çıkarılacak aile efradına, bunların ikamet ede
cekleri yerlere kadar aile harcırahı verilir. Ya
sak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal bölge 
dışına çıkarılır. Bu hususta yapılan yol masrafı 
alâkalı askerî şahsın maaşından kesilir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiycu-
ler.-- Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Harcıraha müstahak aile ef
radına: 

A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 
bir yerden yasak olmıyan bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni me
muriyet yerine kadar; 

B) Aile ile birlikte oturulması yasak olmı
yan-bir yerden yasak olan bîr yere tâyin edilen 
kimseye, eski memuriyet mahallinden yeni lue-

[1] 111 sayûı basmayanı aaptın sonundadır, 
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murîyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcı
rah miktarını geçmemek üzere eski memuri
yet yerinden ailesinin İkamet edeceği yere kadar; 

C) Aile ile birlikte oturulması yasak bir 
yerden yine böyle bir yeTe tâyin edilen kim
seye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memu
riyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcı
rah miktarını geçmemek üzere ailenin evvelce 
oturduğu yerden ikamet edeceği yere kadar; 

D) Birinci madde hükmüne göre aile ile bir
likte oturubnası yasak edilen bölgeden çıkarıl
mış aile efradına yasağın kaldırılması üzerine 
ikinci madde mucibince harcırah verilmiş olan 
yerden eski yere kadar; 

Harcırah verilir. 
R£ffl — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer'idİr. 
BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
KADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi .bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmtyen var mıî 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

w 

6. — Basın ve yayın unmm müdürlüğü vcmfe 
ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihas-ı ve Muvak-
kat encümen maabatm (1/125) [1] 

REİS — Efendim, bu kanun henüz tevzi 
edilmiş ve müzakere miadı gelmemiştir: Fakat 
Maarif vekili bugün müzakeresini rica ediyor. 

Bugün müzakeresiîni kabul edenler... Etmi-
yenler!.. Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabjul buyuranlar,.. 
Etmiyenler... anlaşılmadı efendim. Tekrar reye 

jırzediyorum. Divanda ihtilâf hâsıl oldu. 
Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar 

lütfen ayağa kalksınlar... Müstaceliyeti kabul 
etmiyenler ayağa kalksınlar... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumîyesi hakkında mütalâa var 
mı? 

C. S. RARLAS (Gaaaaıteb) — Arkadaşlar, 
bugün Hükümetçe Meclise sunulan Matbuat 
umum müdürlüğü kanun lâyihasının birinci 
maddesini ve maddenin birinci fıkrasını okudu
ğumuz zaman görürüz ki; burada Matbuat 
umum müdürlüğüne yüklenen vazife bizim Esas 
teşkilât kanunumuzun ruhuna tam uygun va
ziyette değildir. Yani Matbuat umum müdür
lüğüne yüklenen vazife vekile yüklenmesi lâ
zımdır. Çünkü mahiyeti itibariyle doğurduğu 

[1] 122 sayût basmaya&i zaptın somundadır. 

netice hukuki değildir, siyasidir. Bakınız birin
ci madde ne diyor: 

«Başvekâlete bağlı Basm ve yayın umum 
müdürlüğü kurulmuştur. Basm ve yayın umum 
müdürlüğü şu işleri görür: 

I. Söz, ses, yazı, resim, filim, plâk ve bun
lara benziyen basım, yayım ve telkin vasıtala
rından faydalanarak yurdun medeniyet ve kül
tür varhklarını, sanat ve tabiat güzelliklerini, 
siyasi olay ve gelişmeleri içeride ve dışarıda 
doğru olarak tanıtmak ve yaymak; 

II. Cumhuriyet Hükümetinin iç ve dış si
yasetini, yund ve dünya yayım vasıtalarına ve 
umumî efkârma doğru olarak aksettirmek; 

i n . Yabancı memleketlerin birinci fıkrada 
yazıb neviden faaliyetlerini ve olaylarını, yur
dun ilgili makamlarının bilgisine ve halk ef
kârına ulaştırmak; 

IV. Millî menfaatlerimiz için zararlı tesir
ler yapabilecek basım, yayım ve telkin faaliyet
lerinin mahiyeti hakkında halk efkârını aydın
latmak ve bu gibi faaliyetleri tetkik ve mura
kabe etmek; 

V. iç ve dış turizmi idare, tanzim, teşvik 
ve murakabe etmek.» 

Şimdi bu kanunun birinci maddesi için di
yeceksiniz ki bu vazifeleri doğrudan doğuuya 
Başvekil kendisi görür. Halbuki bizim Teşki
lâtı esasiye kanunumuzda büâhara çıkacağı 
söylenen icra Vekilleri Heyelanın vazife ve sa
lâhiyetlerini gösteren kanun bugüne kadar çık
mamıştır. Fakat bugün müteamel bir kanun 
teessüs etmiştir. O da; Başvekil bütün vekalet-. 
lerin umumî siyasetinin heyeti mecmuasından 
mesuldür. Maarif siyasetinden Maarif vekili, 
dahilî siyasetten Dahiliye vekili, haricî siya
setten Hariciye vekili mesuldür. Başvekil 
ise bütün bu dahili ve harici siyasetlerin muhas-
salasından mesuldür. Halbuki burada bu ka
nunla Başvekile doğrudan doğruya bir vekâlet 
vazifesi yüklenmektedir, 

Yani Başvekil Avrupa'da, Amerika'da ol
duğu gibi, ister propaganda diyin, ister basın 
ve yayın diyin, Vekâleti üzerine almaktadır. Be
nim kanaatime göre bu kadar ağır yükler 
altınad, umumî siyasetin mes'ulü olan ve bü
tün vekâletlerin vazifelerinden mes'ul olan bir 
kimsenin, bir de daha mühim, daha esaslı bir 
vazifeyi doğrudan doğruya omuzlarına yüklet
mek bilmem doğru olur mut Bu bakımdan ken
dileri tarafından tenvir edilmemizi rica ediyo
rum. . ' • . : ' • ( 

B. K. ÇAĞLAR (ErzixLOa&) — Bu kanunun 
ismi hakkmda bir ihtilâf hasıl oldu. Vakıa eli
mizdeki baskıda (basm ve yayın umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkında kanun) şeklindedir. 
Fakat bunun nlatbuada yanlış olduğu asimin 
(basım ve yayım) obuası ieabettiği söyleniyor. 
Bir kere encümenin noktai nazarmı söylemesini 
rica ediyorum. Ondan sonra fikrim var, arzeâece-
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ğim. (Basın ve yaym) mıdır, yksa (basım ve 
yayım) mıdır ¥ 

MAZBATA MUEARRtRÎ R. A. SEVENĞÎL 
(Tokad) — Mazbatamızda bir baskı hatası ol
muştur, Bunu bir az evvel Reislik divanına ar-
zetmiştik. Hükümetin teklifinde (basın ve ya
ym) şeklinde gelmiştir. Encümen ekseriyeti bu
nu tadil ederek (basım ve yayım) şeklinde (M!) 
harfiyle ifade edilen bir metin kabul etmiştir. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Encümenin 
teklifine iştirak etmiyorum. Basm ve yayın keli
meleri kanuna mal olmuştur. Büyük Meclisin 
28 . V I " 1938 de kabul ettiği bir kanunun adı 
«Basın birliği» kanunudur. Sonra 1942 de ka
bul edilmiş bir nizamnamenin adı da basın 
kartı nizamnamesidir. Basım değildir. Sonra 
yine Maarif vekâletinin bir Yayın müdürlüğü 
vardır. Basın ve yayın kelimeleri kanuna mal 
olmuştur ve 1938 den beri hergün «Alman ba
sınına göre>, «ingiliz basınına göre», «Türk 
basım diyor ki» diye kullanıp duruyoruz. Türk
çe benzerleri de çoktur. Meselâ, ekmekten, ekin, 
akmaktan akm, yığmaktan yığm, satmaktan 
satm gibi. Bunlar k^anılmaktadır, lisanımıza 
mal olmuştur. Mütehassıslar esaslı surette yan
lışlığını ispat ederlerse mesele yoktur. Fakat ka
nuna girmiş ve dilimize mal olmuş bir kelimeyi 
değiştirmeğe lüzum olmadığına kani bulunuyo
rum. Binaenaleyh vereceğim bir takrirle kanun
daki basım ve yayım kelimelerinin, Hükümetin 
teklif ettiği gibi Basın ve yaym'a tahvil edilme
sini teklif ederim. (Doğru doğru sesleri) 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
ben Basın ve yaym umum müdürlüğü Teşkilât 
kanununun, lâyiha halinde bulunan ve üzerin
de müzakere yapmakta olduğumuz şeyin ka-
nunîyet kesbettiği zaman bu müesseseye bu
günkü varlığının üstünde kanuni şahsiyet te
kemmülünü ve teşahhusunu yaratacak bir eser 
ortaya koyacağımız kanaatmdaytm. Nitekim, ımu-
vafckat encümen de bu kanaatta olduğunu ifa
de edici sözleri esbabı mucibe mazbatasında işa
ret eder gibi zikretmiş oluyor. 

Ancak bu mühim müessesenin hakikaten bu
günkü birliğini yaratırcasma besleyici ahkâmı 
ihtiva eden ve hakikaten şahsiyetini, salâhiye
tini tebellür ettiren kıymetli lâyihayı Encüme-: 
nimiz tetkik ederken üzerinde cidden dikkatli 
mesai sarfedildiği görülüyor. Ancak kendileri
nin de mazbatalarında bahsettikleri gibi; ifa
delere vuzuh vermek bazı hükümleri kaldır
mak ve bazı yeni hükümler koymak gibi işler
de bulundukları halde, bunların mucip sebep
lerine, bunlarm ne gayeye müsteniden yapıldı
ğına dair bir sarahat yoktur. Lütfen bu ehem
miyetli kanun lâyihasının maddelerinin müza
keresine geçilmeden evvel bu gibi esbabı muci-
beleri, mazbatalarında bulunması lâzım olan ve 
bunda eksik bulunan fikirleri bu kürsüden izah 
buyurmalarını rica ediyorum. Bu bir, 
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ikinci ricam da şu olacaktır : Maalesef bi

zim bir taknin üslubumuz, kanun metinlerini 
yazma hususunda istikrar bulmuş, temessük 
edilebilecek bir şeyimiz yoktur. Bu, şu encü
men veya şu lâyihai kanuniyenin kusuru değil
dir. Memleketimizde, Meclisimizde ötedenberi 
eksik olan bir şeydir. Kanun lâyihaları ve ka
nun teklif edicileri, miktarı ne kadar değişik 
olursa, gelen her lâyihanın üslubu da o kadar 
değişiyor. Bu lâyihada eski değişikliklere ekle
necek, hakikaten modern addedilebilecek bir 
örnek görüyoruz; o da şudur : Birinci bölüm. 
Bu (1) in altında, gaye... Arkadaşlar, bu bi
rinci maddenin muShtevasmı haşiye veya en-
marj halinde metne katmıyarak kanun ibaresin
den sayılanryaeak şekilde kenar yazısı diye. ko
nulacak şey, yer itibariyle ve mânası itibariyle 
yanlıştır. Bu, gayeyi, teessüsü gösteriyor. Tesis 
maddesidir. Aşağıda bunu takibeden bu kabîl 
yazıların da hemen hepsi böyledir. Binaena
leyh evvelâ bunlarm. kenara alınması lâzunge-
lir. Bu' husustaki mütalâalarını bildirsinler. 

Ondan sonra, ayrı ayrı maddelerin ihtiva 
ettiği münferit veya müteaddit kısımlara ait fi
kirlerimi de maddelerin müzakeresinde arzetmek 
hakkımı muhafaza ediyorum. 

R. A. SEVENGtL (Tokad) — Cemil Barlas 
arkadaşımızın kanunun heyeti umumiyesi itiba
riyle temas ettiği noktalar hakkında encümen 
mütalâası olarak kısaca arzetmek istediğim 
şudur: 

Başvekâlet, âm ve şamil idaresiyle Hüküme
tin umumî mesuliyetini deruhde etmiş olmakla 
beraber doğrudan doğruya kendi dairesinin ve 
kendine bağlı dairelerin de icraatmdan mesul 
sayılmak lâzımgelir. Bu itibarla kanunun umu
mî mesulü Başvekil olmak üzere telâkki ve ka
bul edilmiştir. Ancak Cemil Barlas arkadaşımız 
bu noktadaki izahı encümenden istemediklerini 
de ifade eder şekil ve surette bir mütalâada 
bulundular. Binaenaleyh alâkalı mevzuda Baş
vekil Hazretlerinin cevap verip vernıiyecekleri 
veyahut ne mütalâada olduklarım bildirip bil-
dirmiyecekleri noktası bizim mevzu ve salâhi
yetimiz dışındadır. 

Behçet Kemal Çağlar arkadaşımız kanun 
lâyihasının ve teşkilâtın adı üzerinde mütalaada 
bulunmuştur. 

Arkadaşlar, pek iyi tahattur buyuracağınız 
gibi bu teşkilât ötedenberi Matbuat umum mü
dürlüğü adını taşımakta idi. Matbuat Unvam mü
dürlüğü pek eskidenberi hemen hemen münha
sıran matbuaların ve matbuat erbabının mtira-
kabesiyle iştigal eden bir teşkilât olarak telâkki 
edilmiştir. Fakat Matbuat umum müdürlüğü
nün son zamanlarda iştigal sabaları pek zaruri 
sebeplerden dolayı bir hayli genişlemiştir. Ve 
bilhassa matbuattan gayri umumiyetle neşriyat 
mevzuu da Matbuat umum müdürlüğünün işti
gal sahasına girmiştir. Bu neşriyat doğrudan 
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doğruya matbu vasıtalarla olacağı gibi sesleısözle 
telli ve telsiz sair bütün vasıtalarla da mümkün 
ve mutasavverdir. Bu itibarla Matbuat umum 
müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı iğine bir de 
neşriyat işi girmiş bulunuyor. Bu kanun lâyi: 

hası hazırlanırken Hükümetin teklifinde Matbu
at umum müdürlüğünün bütün bu vazifeleri ifa 
edeceği düşünülerek matbuat kelimesinin yanı-. 
na bir de neşriyat kelimesi ilâve edilmiştir; 
mefhumları öz türkçe kelimelerle ifade etmek 
temayülünün güzel bir eseri olarak da mat
buat kelimesi yerine basın ve neşriyat keli 
meşinin yerine de yaym kelimesi kullanılmıştır. 
Kanun lâyihası Yüksek Meclise ve Encümeni
mize bu isimle geldi. Basm ve Yaym umum 
müdürlüğü kanunu lâyihası olarak... Encüme
nimizde cereyan eden müzakere esnasında ka
nım ,ve teşkilât adının türkçeleştirilmesi yolun
daki güzel teklif hemen umumiyetle tasvibe 
mazhar oldn. Ancak bu türkçeleştirmek husu
sunda bazı arkadaşlar mütalâalar serdettiler, 
Biîhassa; hatırımda yanltş kalmamışsa,, bende
nizin anbyabildiğim şekil şu idi: Bu mütalâayı 
ileri süren arkadaşlarımız, gerek lûğat olarak, 
gerek ıstılah olarak yeni kelimelerde türk dili
nin söz üretme ve kelime yapma usullerinin, 
tatbiki iktiza edeceği fikrinde idiler. Tabı is
lerini, kitap tabetmek, gazete tabetmek mef
humunu ifade etmek üzere kitap basmak, ga-
zate basmak kelimesi kullanılacağına göre bu 
kelimeden yapılacak yeni kelimenin de gerek 
işi ve hal bildiren isim olarak, gerekse doğru
dan doğruya ıstılah olarak ((basım) geklin.de 
ve yaymak mastarından da (yayım) şeklinde 
olması iktiza edeceği söylenildi, bazı arkadaş
larımızın bu yoldaki mütalâaları encümenimiz 
müzakerelerine mevzu teşkil etti. Sizler gibi 
pek değerli, yüksek ve güzide zevat huzurunda 
bir gramer mevzuunu buraya yaymak ve getir
mek ve bu suretle Heyeti âliyenizi sizlerce meç
hul olmtyan şeyler üzerinde yormak maksadın
da ve niyetinde değilim. Münhasıran encüme
nimizde geçmiş olan müzakereleri ve onlarda 
hâkim olan ruh. ve mütalâayı, ki kanun isminin 
ve teşkilât isminin değiştirilmesinde müessir 
olmuştur, sırf o mütalâaları yüksek huzurunuza 
arzedebilmek için bu mevzua bu kadarcık te
mas etmiş oluyorum. 

Encümenimizde kanunun ve teşkilâtın adı 
Basım ve yayım umum müdürlüğü şeklinde ek
seriyetin reyiyle tesbit edilmiş ve encümen de 
buna iltihak etmiştir. Aynı zamanda Teşkilâtı 
Esasiye kanunundaki metinlere sadık kalmak 
mülâhazasiyle Matbuat umum müdürlüğü is
minin muhafazası yolunda bazı mütalâalar da 
serdedildi ve ekseriyet kazanamadı. Netice İti
bariyle isimde hâsıl olan şekil bugün Yüksek 
Huzurunuza encümenin tadili şeklinde getirilmiş 
bulunuyor. Bundan evvel basmak masdaıından iş 
ve hali bildiren isim olarak «Basım» kelimesi kul

lanılıyor. Basılmış şeyleri ifade etmek üzere «Ba
sm» şeklinde bir kelime ortaya atıldı. Bu ke
lime ötedenberi kabul edilmiş bulunuyor. Beh
çet Kemal Çağlar arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi bundan evvel Yüksek Meelisin kabul etmiş 
olduğu Basm birliği kanununda da kelimenin 
bu şekilde kabul edilmiş olduğunu biliyoruz. 
G-ene Behçet Kemal arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi benzer Hükümet teşkilâtından neşriyat 
İşiyle meşgul olacak dairelere yayın müdürlüğü 
ismi verilmiştir. Maarif vekâletinde teşkilât bu 
ismi aldığı gibi bundan bir kaç gün evvel Yük
sek Heyetinizden çıkmış olan Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü Teşkilât kanununda da 
aynı suretle çıkmıştır. Ancak bütün hu mi
sallere rağmen encümenimizde hâsıl olan ve hâ
kim olan-ifade, zihniyet ve karar bu kelimelerin 
doğru türkçe olarak ve menus kelime ile söz 
üreme ve kelime yapma kaidelerine uygun şe
kilde basım ve yayım tarzında kullanılmasıdır. 
İsmin tesbitinde rey ve karar her şeyde olduğu 
gibi elbette Yüksek Heyetinizindir. Bendeniz 
bu noktada münhasıran encümende geçmiş olan 
müzakereleri telhis etmiş oluyorum. Akademik 
bir münakaşayı Yüksek Heyetinizin huzuruna 
getirmiş olmamak için bu husustaki' mütalâana 
burada kesiyorum. Bahis çok geniştir. Lehinde 
ve aleyhinde söz söylemeğe imkân veren bir 
mevzudur. 

Dr. S. A, DÎLEMRE (Rize) — Basın da olur, 
basım da. Her ikisi de olur. Kimi «Veladdalün» 
demiş, kimi «Velazzallin» demiş. (Gülüşmeler). 

MUVAKKAT En. M. M. R. A. SEVENOÎL 
(Tokad) — Süreyya Ürgeevren arkadaşımızın 

Muhtelit ve Muvakkat encümen hakkındaki lûtuf-
kârane sözlerine ve işaret buyurdukları eksikler 
hakkındaki ikazlarına teşekkür ederim. Encüme
nin mucip sebepler lâyihasın tn kısa olduğundan 
bahis buyurdular. Hükümet teklifindeki mucip 
sebepler hemen hemen mevzuubahis olan mesele
lerin hepsi hakkında ayrı ayrı, madde madde, 
cümle cümle hükümleri ve esasları ihtiva etmek
tedir. Encümenimizin müzakerelerinde de Hü
kümetin mucip sebeplerine umumiyetle iştirak 

edilmiştir. Bu itibarla encümenimiz Yüksek Huzu
runuza sevkedeceği lâyihada sayfalar tutan ge
niş bir Hükümet mucip sebepler mazbatası bu
lunduktan sonra kendi mazbatasında iştirak et
miş olduğu o hükümleri tekrar etmeği faydalı 
görmedi; hükümlerin vazı noktasından encü
mende yapılan tadil hemen hemen kanunun bazı 
ifadelerine vuzuh ve sarahat vermek ve umumi
yetle tertibi daha uygun görülen şekle çevirmek 
mahiyetinde oldu. Bugüu huzurunuza gelen en
cümenimiz tadilâtında Süreyya örgeevren arka
daşımızın işaret ettiği gibi umumî şekilde insi
cam ifadesi, umumî şekilde insicam manzarası 
gösterilmesine çalışılmıştır. Evvelâ kurulması 
mevzuubahis olan teşkilât düşünülmüş, ifade-
lendirilmlştir. Bu teşkilâta verilecek vazife ikin-
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ci olarak gelmiş ve teşkilâtın ihtiva ettiği salâ
hiyetler üçüncü olarak mütalâa edilmiştir. Böy
lece teşkilâtın ana bünyesine ait manzara tesbit 
edildikten sonra bu teşkilâtın ana bünyesi dı
şında vücuda getireceği müesseseler mütalâa 
edilmiştir. Ve nihayet bunlardan sonra da tâ
yin ve tecziye usulleri ayrı bir kısmı teşkil et
miştir. Bundan sonra müteferrik hükümler sıra
lanmış, en sonra da meriyet hükümleri ifade 
edilmiştir. 

Arkadaşımın yapılan tadillerin herbirinin ne 
gibi sebeplere istinad ettiği yolunda çok geniş 
izahatı icabettiren bir suali kastetmediklerini 

umuyorum. Maddelerdeki tadillerin ne gibi sebep
lerle yapıldığı hakkında sırası geldikçe izahat 
arzederîz. Bir çok maddeler üzerindeki tadilâ
tın sebeplerini ayrı ayrı arz ve izah etmekten 
encümenimiz elbette çekinmez. Fakat Yüksek 
heyetinizi fazla yormamak için bu hususta emir 
buyururlarsa maddeler geldikçe oralarda konu
şulmak üzere yüksek müsaadenizi rica edeceğim. 

A, R. ERTEM (Mardin) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

REİS — Buyurun Dr! Süha Delilbaşı. 
A. R. ERTEM (Mardin) — Bendeniz bir su

al sormak istiyorum. 
REİS — Sual de söz demektir. Sualin söze 

tercih edileceğine dair bir şey yoktur. 
Dr, A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, kıymetli mazbata muharriri 
arkadaşımın izahatı maalesef bendenizi tatmin 
etmedi. Elimizde iki kelime var. Yayın ve ba
sın, Ayrıca iki kelime daha vardır: bunlar da 
Yayım ve banım. Takdir buyurursunuz ki bun
lar yeni zamanlarda türemiş Türk dili deha
sına çok uygun gelmediği için atılan ve ter-
kedilen bir çok kelimelerin akibetinden kur
tularak umumî kabule mazhar olmuştur. Bu ke
limelerin birisi (N) ile diğeri (M) ile niha
yet bulmaktadır. Türk dili kaidelerine göre 
her ikisi de doğrudur. Yani (N) ile de kelime 
üretilebilir,, (M) ile de kelime üretilebilir. Yal
nız Türk dilinin zenginliğinden biri olarak, 
arzetmek lâzımdır ki, bilhassa bu kelimelerde 
(N) ile üretilen kelimelerin mânası başka, (M) 
ile üretilen kelimelerin mânası başkadır. Yani 
basım denilince anlaşılan nesne şu, basım; 
basılmış olan şeyler. Yani Fransızların Puplıea-
tion dedikleri şey. 

Basın dedikleri şey doğrudan doğruya eski 
tabirle matbuat dediğimiz nesne, Fransızların 
«Pres» dedikleri nesne. Yayım ve yayın da böy
ledir. Kelimenin medlulü noktasından çok fark
lar vardır. Yayın olarak anlaşılan medlul, ma
na, yayılmış olan şeyler, neşredilmiş, basıl
mış ve ortaya atılmış olan şeylerdir. Yayım 
denince; doğrudan doğruya yaymak, neşret
mek fiilidir. Encümen acaba bu iki kelimeyi 
birbirinden ayırmıyor mıu? Eğer mutlaka bu 

kelimelerden hariç bir kelime kabul etmek lâ
zım geliyorsa bu kelimeleri birbiriyle ayırt et
mek için matbuat kelimesini kabul etsinler. 
Binaenaleyh basın ve yayın olarak {N) har
fiyle olmasını teklif ediyorum. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim, he
pimizin mâruzâtı; bendenizin ve mazbata mu
harririnin mâruzâtlarımız; nihayet indî telâk
kilerden ibaret kalıyor. Burada Dil kurumunda 
şahsan bir çok arkadaşlarımız vardır. Maarü 
vekilimiz aynı zamanda Dil Kurumunun da 
başkanıdırlar. Binaenaleyh bımu Maarif veki
limiz veyahut ta Dil Kurumundan başka bir 
arkadaşımız izah etsinler. Mesele o suretle hal
lolacaktır, 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Müsaade bu
yurursanız usul hakkında bir şey arzedeceğiıri. 
Konuşulan şey.metne aittir, Kanunun serlev
hası konuşulduğu zaman mevzuubahis oka da
ha iyi olur, 

REİS — Mevzuubahis olan kanunun ismine 
dair kelimelerdir. Sonra her maddede de geç
mektedir. Heyeti umumiyesinin müzakeresinde 
hallolunursa daha doğru olur kanaatindeyim. 
Söz almış daha iki arkadaş vardır, söylemek 
istiyorlar mı? 

A. R. ERTEN (Mardin) — Bendeniz de bir 
sual soracaktım. Onu şimdi arkadaşım beyan 
buyurdular. Bir Dİ1 kurumu vardır. Bu dil 
işinde en ziyade salâhiyettar olması lâzımgelen 
bir müessesedir. Bu husustaki noktai nazaran 
muvakkat encümenimiz alsmlar. 

Dr. S. A. DtLEMRE (Rize) — Efendim; bu
nun hiç ehemmiyeti yoktur. Bu koşum deyince 
İsimdir. Bakım deyince fiil, alım satım deyince 
fitildir. Seçim deyince fiil olur, hem de isim, 
Buna analoji derler. Halk diıtfemez, dil dinle
mez efendim, bu türlü mantıkları. Yani bunun 
bir terazisi yoktur. Nun ile olan kelimeler mi 
daha çok, mim ile olan kelimeler mi daha çok? 
Arap saçı gibi bir şey. Binaenaleyh bunu uzat
mak affedersiniz amma şayanı teessüftür. (Gü
lüşmeler). 

MAARİP V. H. A. YÜCEL (tamir) — Ar
kadaşlar, Yüksek Meclisiniz her mevzuda müta
lâa dermeyan eder ve sonunda karar alır. Bu 
salahiyetli katidir ve hududsuzdur. 

Dil meselesi de bu salâhiyetin içerisindedir, 
bunda hiç şüphe yok. Yalnız Meclisin, mesele
lerin mahiyetine müteallik mesaisinde; «n» ile 
mi ofimalı, «m» ile mi söylemeli gibi hususata 
bir defa düştük mü esas ciheti İhmal edip eş
kâl ile meşgul olmak vaziyeti hâsıl olur sanı
rım. {.'Doğru sesleri) Encümenlerde de kelime
lerin türkçesi şöyle mi veya böyle mi daha 
doğrudur yolundaki bilhassa son zamanlarda 
vâki münakaşalar hem encümenlerdeki arka
daşları, hem de bizleri yormaktadır. Onun için 
kelimeler hakkında basriyuna göre böyle, kû-
fiyuna göre şöyle şekildeki münakaşaların ben-
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deniz faydalı olmadığı kanaatındayım. Onun 
için bu neviden akademik münakaşaları buraya 
getirmektense bir nevi akademi mahiyette olan 
ve alâkalı bulunan, bu işle meşgul olan heyet
lerden bu işi geçirmek ve geçenleri olduğu gibi 
almak daha uygundur mülâhazasmdayım. Nite
kim, basın mu, basım mı? Burada Behçet Çağ
lar arkadaşın buyurduğu gibi, akın da vardır, 
akım da. Ekin de vardır, ekim de. Şimdi bu
nu fevkalâde mühim bir mesele olarak alıp sa
at süren münakaşalar yapmak Yüksek Meclisi 
boşuna yormaktır, bendenizin kanaatmca. Onun 
için, burasr, mahiyeti sizlerce malûm olan bir 
kürsüdür. Burada gramer - sentaks meselelerini 
konuşmak için zannediyorum vaktimiz pek mü
sait olmasa gerek. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, ben de bütün önce söyliyeıı arkadaşla
rım gibi kelime üzerinde münakaşa edilmesini 
doğru bulmuyorum. Ancak Encümen bunu (Ba
sım ve yayım umum müdürlüğü ilh.., kanunu) 
şeklinde sevketmiştir, reye böyle konulacaktır. 
Bunun için vaziyetin tavazzuh etmesi lâzımdır. 
(Basım ve yayım) basma ve yayma fiillerini 
ifade eden kelimeler olmak itibariyle bence de 
kaideye uygun olsa bile matluba ve maksada 
uygun değildir. Ancak bana öyle geliyor M İh
tilâf daha ziyade şu Umum müdürlüğün fonk
siyonuna ve salâhiyetlerine taallûk eder bir ih
tilâftır. İsimdeki ihtilâfımız da bundan neşet 
ediyor. Ne (Basım veya yaymn), (basın veya 
yayın) hattâ ne Matbuat ve neşriyat umum 
müdürlüğü bugünkü faaliyet sahasına göre va
zife ve teşkilâtını müzakere ettiğimiz Umum 
müdürlüğü ifadeye kâfi gelmiyor. Diğer yan
dan neşriyat yani yaym işi Maarif gibi bazı 
vekâletlerin bazı faaliyetlerini de içine atıyor, 
Bugün biz Matbuat umum müdürlüğüne geniş-
liyeri salâhiyet ve vazifeleri dolayısiyle bir arka
daşımızın temas ettiği gibi aşağı yukarı yaban
cı memleketlerdeki örneklerine göre propagan
da işleri ve saire gibi geniş imkânlar vermiş bu
lunuyoruz.'Onun içindir ki yarın bu Umum mü
dürlüğün salâhiyeti dahiline giren işleri basın 
ve yayın veya basım ve yayım kelimeleriyle ifa-
do etmek kâfi gelmiyecektir. Bu hususta yeni 
daha şümullü öz türkçe bir tâbir bulmak mecbu
riyetindeyiz. Bu mülâhazaya istinaden, rie'at 
telâkki buyurmamanızı istirham ederek, bir tek
lifte bulunacağım. Millî Şefimiz esasen Teşkilâ
tı Esasiye kanununun yeni bir ifadeye kavuş
ması zaruretini bize bir direktif olarak bildir
mişlerdir. Binaenaleyh o kanunda geçmekte olan 
Matbuait kelimesini bugünkü icaplara göre -tam 
mânasiyle vuzuhlu ve şümullü öz türkçe bir kar
şılık buluncaya, kadar kullanmakta bir mahzur 
yoktur kanaatmdayım. 

Buna intizaren Umum müdürlük kaldığına 
göre, vazife ve teşkilât gibi kelimeler kaldığına 
göre bu seferlik bjunu„_türkçeleştirnı ekten vaz

geçelim. Matbuat umum müdürlüğü diyelim. 
Bilâhare Teşkilâtı esasiye meselesini hallettik
ten sonra orada matbuat tâbirinin karşılığı ola
rak bulunan kelime otomatik bir surette bu 
kanunun unvauma da geçer. 

t. N. DİLMEN (Burdur) — Arkadaşlarım, 
küçücük bir dil meselesi muhterem heyetinizi 
uzunca yordu. Dilimizde fiil köklerine (N) de 
gelir (M) de gelir. Fakat ifade ettikleri mâna
lar itibariyle (M) geldiği zaman fiilin kendisi
nin adı söylenmiş olur. Meselâ (ekmek) ten 
(Ekim), (Akmak) tan (Akım) gibi. (N) geldi
ği vakit bu fiilin vücude getirdiği eserin adını 
söylemiş oluruz. (Ekin) gibi. Ekin elde edilen 
mahsuldür. Matbuat ve neşriyat eski adıyla 
anılan ve artık oraya tekrar dönmemek için 
Yavuz Abadan arkadaşımızdan izin istediği 
müessese bizzat kendisi bir matbaa açıp kitap 
basan müessese değildir. Baktığı iş, yapılmak
ta olan neşirlerin idaresidir. Binaenaleyh bu
nun tabii adı öteden beri- konmuş, Dİ1 kuru
munca kabul edilmiş, Dil kurumunca hazır
lanan sözlüğe girmiş, hattâ Behtjet Kemal Çağ
lar arkadaşamm dediği gibi kanunlara da geç
miş olan basın ve yayındır. Hükümet de bu 
yolda teklif etmiştir, Biııaenaleh beyhude mil-
nakaşa etmemek için Hükümetin teklif ettiği 
şekilde kabul edilmesi muvafık olur. 

(Kâfi kâfi sesleri) 
BEİS — Bir iki arkadaş daha söz istemişti, 
H. R. TANKUT (Maraş) — Ben vazgeçtim. 

Söyliyecekleriınî arkadaşım ifade ettiler. 
0. S. BARLAS (Gazianteb) — l&as hakkın

da Başvekilden bir sual sormuştum. 
BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — Ar

kadaşlar; bir arkadaşımız bu kanun müna
sebetiyle Başvekâlete terettüp eden siyasî mes'-
uliyetten bahsetmiş ve bunun yerinde olup ol
madığını sormuştur. Bu katımı, eskiden mevcut 
olan bir hükmü bu zaviyeden değiştirmiyor. 
Mevcut olan mesuliyeti idame ettiriyor. Bun
dan başka Başvekâlete merbut diğer mües

seseler mevcuttur. Bunların da doğrudan doğ
ruya siyasî mesuliyeti, hiç şüphe yok ki, Baş
vekilin- omüzuudadır. Nihayet arkadaşnn bu 
büyük meseleyi bütün etrafiyle tetkik etmek 
arzusunda ise ve onun için söylemişlerse bir tek
lif yaparlar, onu hep beraber tetkik ederiz. Si
yasî mesuliyet bakımından Başvekâlete mer
but müesseselerin hepsinin mesuliyeti Başveki
lin sarahaten omuzundadır. 

(Gayet tabii sesleri) 
REİS — Başka mütalâa yoktur, bir takrir 

vardır. Onu okutuyorum; 
Yüksek Reisliğe . 

Arzettiğİm sebepler dolayısiyle; zaten ka
nun kelimesi oknuş bulunan. «basın ve yayın* 
in «basım ve yayım» olarak değiştirilmesi yer
sizdir. Kanundaki «basım ve yayım» kelunele-
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rinin, «basın ve yayın» şeklinde tashih edilme
sini tefclif ederim. 

Erzincan 
B. E. Çağlar 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazari 
dikkate alınmıştır. 

Şu (halde «basın ve yayın» şeklinde olacaktır. 
Esasen matbuadaki serlevha o şekilde yazılıdır. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında baş
ka söz alaıı yoktur. Maddelere geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Baam ve yaym umum müdürlümü teşkilât, vazife 
ve memurları hakkında kanun 

Birinci bölüm. 
I 

Gaye 
MADDE 1. — Başvekâlete bağlı Basm ve 

yayın umum müdürlüğü kurulmuştur. Basın ve 
yayın umum müdürlüğü şu işleri görür: 

I. Söz, ses, yazı, resim, filim, plâk ve bunla
ra benziyen basın, yayın ve telkin vasıtaların
dan faydalanarak yurdun medeniyet ve kültür 
yarlıklarını, sanat ve tabiat güzelliklerini, si
yasi olay ve gelişmeleri içeride ve dışarıda doğ
ru olarak tanıtmak ve yaymak; 

II. Cumhuriyet Hükümetinin iç ve dış siya
setini, yurt ve dünya yayın vasıtalarına ve 
umumî efkârına doğru olarak aksettirmek; 

III. Yabancı memleketlerin birinci fıkrada 
yazılı neviden illiyetlerini ve olaylarını, yur
dun ilgili makamlarının bilgisine ve halk ef
kârına ulaştırmak; 

IV. Millî menfaatlerimiz iğin. zararlı tesir
ler yapabilecek basın, yayın ve telkin faaliyet-

.. lerinin mahiyeti hakkında halk efkârını aydın
latmak ve hu gibi faaliyetleri tetkik ve muraka
be etmek; T 

V. îç ve dış turizmi idare, tanzim, teşvik 
ve murakabe etmek. 

SEtS — Madde hakkında mütalâa var mı î 
S. ÖRGEEVBEN (Balıkesir) — Efendim, ka

nun lâyihasının umumî heyeti hakkında Encü
menden bazı izahat verilmesini rica esnasmda 
birinci maddenin başmda bulunan (gaye) keli
mesinin, birinci maddenin ruh ve muhtevasına 
uygun olmadığını ve zaten bu kabîl kelimeler 
ve cümleler kanun metnine dahil bulunmayan 
şeyler olduğu için, anmaç, haşiye veya kenar 
izahı denen şeylerden olduğuna göre evvelâ mü-
taafeıp maddelere de şâmil olmak üzere aynı ma
hiyetteki izahların böyle değil bazı kanun ve 
nizamnamelerde meselâ, Parti nizamnamesinde 
ve sairede olduğu gibi, lâyiha kabul edilip te 
kanun haline geldiği zaman kenara yazılması... 

Saniyen «gaye» kelimesi maddenin ruhuna 
uygun bulunmadığı için bunun ya Encümenin 
münasip göreceği başka bir kelime ile değişti
rilmesini veya buradan atılmasını teklif ediyo
rum 

Bu izahların kenara atılması esası kabul edil
mese bile ruha uygun olmadığı için bu kelime
nin mutlaka tayyını Heyeti nıuhteremeden rica 
ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. R. A. SEVENGÎL 
(Tokad) — Muhterem arkadaşımızın başlıkları 
kenara almak hususundaki düşüncelerine Encü
menimiz iştirak eder. Hiç bir mahzur yoktur. 
Metne de dahil olmadığına göre çok daha mü
nasiptir. Tamamen çıkarılması yolundaki tek
lifleri kabul etmiyoruz. 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Gaye kelime-
sine münhasır olmak üzere... 

MUVAKKAT En. M. M. R A. SEVENGÎL 
(Devamla) — «Gaye» kelimesini bu teşkilâtın 
maksadı olarak ifade etmek lüzumuna nıuteriz 
bulunmuyorlarsa... 

S. ÖRGEEVEEN (Balıkesir1) — Kuruluş. 
MUVAKKAT En. M. M. R. A. SEVENGtL 

(Devamla) — Bu kelimeyi diğer bir kelimenin 
meselâ buyurdukları «kuruluş» kelimesinin istih-
lâf etmesi mümkündür. 

S. ÖBOEEVSEN (Balıkesir) — Derhal ka
bul. 

MUVAKKAT En. M. M. B. A. SEVENGÎL 
(Devamla) — Kenara yazılmak suretiyle kabu
lünde Encümen bir mahzur görmemektedir. Bun. 
dan sonraki kısımlarda da yine aynr surette 
başlıkların yan serlevha halinde kenara alın
ması tabiidir. 

S. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — (Oaye)nin 
kaldırılarak (kuruluş) kelimesinin ilâvesine ve 
kenara yazılmak sartiyle ben de iştirak edi
yorum. 

M. N. GUNDÜZALP (Edirne) — Efendim, 
şekil üzerinde konuşmak ve Yüksek Heyetinizin 
vaktini almak istemezdim. Fakat bu kanunun 
m üstacfilen müzakeresi kabul edilmiş olduğu 
için iyi bir tetkikten geçirilmeden, aneak bu
rada okunurken bazı eksikliklere muttali olu
yoruz. Bu itibarla şurada bu (gaye) kelimesin
den ortaya çıkmış olan bir hatanın düzeltilmesi 
için bir teklifte bulunacağım: Bütün vazife ve 
Teşkilât kanunlarında kanuni karakter ( teş
kilât ve vazife) isimleriyle tertiplenmiştir. 
Şimdi bu kanunla evvelâ teşekkül ediyor, ev
velâ kuruyor ve sonra bu küçük uzuvlara va
zife veriyor.. Zannediyorum Süreyya örgeevren 
arkadaşımızın ortaya attığı kusur, maddeleri 
şöyle bir değiştirirsek düzelecektir. O da şöyle 
olacaktır: Aşağıda (2) rakamı altında (teşkilât) 
denmiştir. O (2) rakamı ki ikinci maddedir. 
tkinei madde ile evvelâ Umum müdürlüğün 
teşkilini söyleriz. Arkasından Umum müdürlü-
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ğvin vazifesi ve onun kurumlarının vazifesi ge
liyor. Bu suretle 1, 2, 3 diye de ayrı ayrı tas
nif yapmaya lüzum kalmaz ve birinci bölümün 
adı «teşkilât ve vazifeler» olur. Bu cihetin na
zarı itibara alınmasını rica ediyorum. 

REtS — Mütalâa var mı? 
MUVAKKAT En. M. M. R. A, SEVENdİL 

(Tokad) —. Encümen buna lüzum görmüyor. 
BEİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin (1) rakamı altında bulu

nan «gaye» kelimesinin tayyedilmesini ve ye
rine -«kuruluş» kelimesinin yazılmasını teklif 
ederim. 

Balıkesir Mebusu 
S. örgeevren 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar..'. AI-
mıyanlar... 

5. ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Encümen 
muvafakat etti efendim. 

REİS —- Nazarı itibara alınmadı efendim, 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
II 

Teşkilât 
MADDE 2. — Basın ve yayın umum müdür

lüğü teşkilâtı, bir umum müdür ve iki umum 
müdür muavini île aşağıdaki daire ve kurullar
dan terekküp eder: 

I. — Daireler: 
1. Büro müdürlüğü; 
2. Etüd "heyeti; 
3. Hukuk müşavirliği; 
4. Fen heyeti; 
!5. Teftiş heyeti; 
6. t(; yayın dairesi; 
7. Dış yayın dairesi; 
8. Radyo dairesi; 
!). Turizm dairesi; 

10. Basım ve dağıtım dairesi; 
11. Zat işleri ve muamelât müdürlüğü; 
12. Levazım müdürlüğü; 
13. Evrak ve istatistik müdürlüğü; 
14. Mmtaka müdürlükleri; 
35. Basın ataşelikleri. 
II. — Kurullar; 
1. işbirliği kurulu; 
2. Söz komiteleri; 
3. Müdürler encümeni. 
REİS — Mütalâa var mı? 
5. K. YETKİN (Urfa) — Efendim; kanun 

encümene geldiği zaman ismi Basın ve yayın 
umum müdürlüğü vazife ve teşkilât kanun 
lâyihas: idi. Encümenimiz bunu değiştirdi, 
teşkilât, vazife ve memurları hakkında kanun 
lâyihası yaptı. Fakat burada zannederim bas
kı hatası olarak vazife başa, teşkilât sona gel

miştir. Binaenaleyh teşkilâtın başa alınması' 
doğru olur. Bunu teklif ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. E. A. SEVENGlL 
(Tokad) — Arkadaşımızın teklifi bendenizin 
anladığıma göre kanun lâyihasının ismine mü
tedairdir, Orada vazife, teşkilât ve memurlar 
hakkında deniliyor. Arkadaşımız bu teşkilât 
maddesinden istifade ederek, haklı olarak, Yük
sek heyetinize isimdeki sıranın düzeltilmesini 
arzediyor. Mevzuubahis olan tashih şudur: ba
sın ve yayın umum müdürlüğü teşkilât, vazife 
ve memurlar hakkında kanun denilecek. 

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

IU 
Vazife 

MADDE 3. — Umum müdür, teşkilâtın ida
re ve tanzim edici mesul âmiridir. Umum mü
dürlüğün, Umum müdürün talimatı dairesinde 
biri ihtisas, diğeri idare işlerinde çalışmak üze
re iki muavini vardır. 

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

MADDE 4, — Büro müdürlüğü, Umum mü
dürlüğün mahrtem işleriyle kurullara ait büro 
muamelelerini ve umum müdürlükçe verilecek 
diğer vazifeleri yapar. 

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

MADDE 5. — Etüd heyeti; bir yandan 
umum müdürlüğün basın, yayın, telkin ve tu
rizm sahalarındaki çalışmalarının maksatlı ve 
ahenkli bir şekiled yürütülmesini sağlamak ve 
bu çalışmaların verimlerini ölçmek, bir yan
dan da memleket içinde ve dışında millî men
faatlerimize karşı yönetilen faaliyetleri karşıla
mak üzere araştırmalar yapar. Bu sayılan 
maksatların temini için, yerli ve yabancı ilim, 
fen ve sanat teşekküllerinden ve bu sabalarda 
tanınmış şahsiyetlerden istifade -edilir. 

Umum müdür muavinleriyle ihtisas daire
leri müdürleri, Hukuk müşaviri ve Fen heyeti 
reisi Etüd heyetinin tabii âzasıdır. 

Umumî toplantılarda, heyete Umum müdür 
reislik eder. 

Etüd heyeti, Umum müdürlük işletim ilgi
lendiren vesikaların toplanması ve bunlardan 
kurulacak arşivin idaresiyle de mükelleftir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyrum. Kabsul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Hukuk müşavirliğinin vazife
leri şunlardır: 

I, Umum müdürlük tarafından tevdi olu
nan işler üzerine hukukî mütalâalarda bulun
mak; 

II. Mahkemeler, icra daireleri ve noterler 
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tarafından Umum müdürlüğe yapılan tebliğe 
leri kabul etmek; 

III. Umum müdürlüğün işleri arasında bu 
lunan mevzular üzerinde milletlerarası anlaşma 
ve münasebetler hakkındaki mukarreratı ve di
ğer memleketlerin bu sahaya giren mevzuatını 
takip ve tetkik eylemek. 

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

MADDE 7, — Fen heyetinin vazifeleri şun
lardır. 

X. Umum müdürlüğün her türlü teknik te
sislerinin idaresini ve iyi işlemesini temin ve 
murakabe etmek; 

II. Teknik tesislerin inşasını, vücuda geti
rilmesini, genişletilmesini, ıslahmı ve bn husus
larda proje, kegifname ve şartnamelerin hazır
lanmasını, malzeme tedarikini sağlamak; 

III. Teknik personel yetiştirilmesi hususun
da Umum müdürlüğe tekliflerde bulunmak; 

IV. Umum müdürlük tarafından verilecek 
diğer teknik işleri yapmak. 

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

MADDE 8. — Teftiş heyeti, Umum müdür
lükten verilecek emirler üzerine, gerek bu teş
kilâtı, gerekse Umum müdürlüğün murakabe
sine tabi hizmetleri teftiş ve murakabe eyle
yip Dunların neticesini Umum müdürlüğe bil
dirmekle mükelleftir. 

Bu vazifelerin ifa tarzı, bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

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

MADDE 9. — iç yaym dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

I. İç yayın ve basını takip etmek;; 
II. Matbuat ve Basın Birliği kanunları hü

kümlerinin tatbikına nezaret etmek; 
III. Basm ve yayın hareketlerinden vekâ

letlerle Devlet daire, müessese ve teşekkülle
rini ilğiendirenlerini bunlarm bilgilerine ulaş
tırmak; 

IV. Basm biriği ve diğer meslekî teşekkül
lerle Umum müdürlük arasındaki işbirliğini sağ
layıcı muameleleri yürütmek; 

V. Basın ve yaym mensuplarına ait meslekî 
sicilleri kurmak ve işlemek; 

VI. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle iç yayın ve basınla ilgili olanlarla 
meşgul olmak. 

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

MADDE 10. —• Dış yayın dairesinin vaüife-
leri şunlardır: 

I. Yabancı yaym ve hasmı takip etmek; 
II, • Yabancı yaym ve basm hareketlerinden | 

vekâletlerle Devlet daire, müessese ve teşekkül
lerini ilgilendirenlerini bunların bilgisine ulaş
tırmak; 

III. Yabancı basın ve yayın teşekkülleri ve 
mensuplariyle olan muameleleri yürütmek ve 
bunlara ait meslekî sicilleri kurmak ve işlemek; 

IV. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle yabancı yayın ve basınla ilgili 
olanlarla meşgul olmak. 

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

MADDE 11. — Radyo dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

I. Umum müdürlüğe bağlı radyo postaları
nın umumiyetle idaresine müteallik muameleleri 
yürütmek; 

II. "Radyo postaları arasındaki program, iş 
ve yayın ahenginin kurulmasını sağlamak; 

III. Milletlerarası radyo kurumlariyle 
Umum müdürlük arasındaki münasebetleri tan
zim etmek; 

IV. Umum müdürlüğe ait diğer İşlerden 
umumiyetle radyo ile ilgili olanlarla meşgul 
olmak. 

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

MADDE 12. — Turizm dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

I. iç ve dış turizm hareketlerinin millî men
faatlerimize uygun yolda gelişmesi ve yayılma
sı için gereken araştırmaları yapmak; 

II. Resmi daire ve teşekküllerle hususi te
şebbüsler ve turizm sanat ve meslekleri arasında 
gaye ye işbirliğini sağlayıcı tedbirleri incele
mek; 

III. Turizm hareketlerinin ehemmiyetini 
anlatacak neşriyatı hazırlamak; 

IV. Umum müdürlüğün milletlerarası tu
rizm kurumlariyle münasebetlerine ait muame
leleri yürütmek; 

V. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle turizm ile ilgili olanlarla meşgul ol
mak. 

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

MADDE 13. — Basım ve dağıtım dairesinin 
vazifeleri şunlardır: 

I. Esasları ve malzemesi Umum müdürlü
ğün ilgili dairelerince veya doğrudan doğruya 
bu dairece hazırlanmış olan kitap, mecmua, bro
şür, bülten, filim, fotoğraf ve plâk gibi her 
türlü yayın vasıtalarını basmak, çekmek ve 
yaymak; 

II. Filim, fotoğraf, plâk ve .neşriyat arşiv
lerini kurmak ve idare etmek; 

III. Umum müdürlüğe ait işlerden umumi
yetle basım ve dağıtımla ilgili olanlarla meşgul 
olmak. 
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REİS —- Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

buyuranlar,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14. — Zat işleri ve Muamelât mü

dürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlük teşkilâtı mensuplarının 

tâyin, terfi, nakit, taltif ve tecziye gibi zat 
işlerini yürütmek; 

II. Umum müdürlük bütçesinin masraf ve 
tahakkuk işlerini yapmak. 

REtS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Levazım müdürlüğünün va
zifeleri şunlardır; 

I. Umum müdürlüğün satın alma işlerini 
yapmak; 

II. Ayniyatı muhafaza etmek; 
III. Demirbaş, ayniyat ve sair ambar mev

cutlarının hesaplarını tutmak; 
IV". Umum müdürlüğe ait mefruşat, de

mirbaş eşya ve binaların iyi bakımını sağlamak. 
REtS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabui 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 16. — Evrak ve İstatistik müdür

lüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlüğe ait her türlü evrak ve 

dosya işlerini görmek; 
II. Dosya arşivlerini kurup idare etmek; 
III. Umum müdürlük çalışmalariyle ilgili 

her türlü istatistik malumatını toplamak. 
REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 17. — Yurdun gerekli yerlerinde 

kurulacak olan Mıntaka müdürlükleri, Umum 
müdürlükten alacakları salâhiyet ve emirler da
iresinde Umum müdürlüğün, mmtakalanndakİ 
işlerini görürler. 

Mıntaka müdürleri, vazifelerinin ifasında 
Umum müdürlükle muhabere ederler ve vazife
lerine dair her türlü emirleri Umum müdürlük
ten alırlar. 

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

MADDE 18. — İtasın ataşeliklerinin nere
lerde kurulacağı Vekiller Heyeti karariyle tes-
bit olunur. 

Basın ataşeleri, bulunduklar] yabancı mem
leketlerdeki elçiliklerin resmî heyetlerine dahil 
ve Basın ve Yayın umum müdürlüğüne mer
butturlar. 

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

MADDE 19. — işbirliği kurulu, Umum mü
dürlüğe verilen vazifelerden vekâletlerle Dev
let daire ve teşkküllerini doğrudan doğruya ve 
müştereken ilgilendiren hizmetlerin millî men
faatlerimize en uygun bir şekilde görülebilmesi 

için gerekli olan görüş ve işbirliğini sağlayıcı 
tedbirler hakkında istişari mütalâalarda ve tek
liflerde bulunmak vazifeleriyle mükelleftir. 

K\ırulun reisini Başvekil tâyin eder. Kurula 
iştirak edceklerİ, Başvekâletin îş'ari üzerine il
gili vekâletlerle diğer teşekkül ve müesseseler 
seçip gönderirler. Umnm müdür ve muavinleri 
Kurulun tabii âzasıdır. 

Kurul yılda en az bir defa toplanır ve ruz-
nauıesi Umum müdürlükçe hazırlanır, 

Kurul kararları Umum müdürlükçe Başve
kâlete arzolunur; bunlardan icra Vekilleri He
yetince tasdik edilenler ilgili vekâletler ve Dev
let daire ve müesseseleri ve iktisadi Devlet te
şekkülleri tarafından tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Radyolarla yapılacak her 
türlü söz yayınları, ya doğrudan doğruya mer
kezde veya verilecek hususi salâhiyet üzerine 
mahallerinde tetkik olunup programlara alınıp 
alınmamaları kararlaştırılır. 

Bu tetkikler umum müdürlükte Etüd heyeti 
reisiyle, iç ve Dış yayın ve Radyo daireleri mü
dürlerinden ve hukuk müşavirlerinden ve An
kara'dan gayri yerlerde de Umum müdürlükçe 
tâyin edilecek 4 azadan mürekkep söz komite
leri tarafından yapılır, 

Üzerlerinde bir1 karar verilmesi hususi bir ilgi 
ve salâhiyet istiyen söz yayımlarının tetkiki için 
vekâlet ve daire mümessilleri kendilerini ilgi
lendiren mevzularda söz komitelerine iltihaka 
davet edilebilirler. 

Umum müdür, söz komiteleri karariyle mu
kayyet olmaksızın, yayımlarda ilâve ve tay ve 
değişiklikler yapabilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 21, — Müdürler encümeni, umum 
müdürün seçeceği umum müdür muavininin 
başkanlığında Etüd heyeti reisi, iç yayın, Dış 
yayın, Radyo, Turizm, Basım ve Dağıtım daire
leri müdürleriyle hukuk müşaviri, fen heyeti 
reisi, zat işleri ve muamelât müdüründen mü
rekkeptir. 

Müzakere nisabı nıürettep azanın üçte iki
sidir. Kararlar ekseriyetle verilir. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerde olanlar 
hariç, Umum müdürlük memurlarının terfi, 
taltif, tecziye, lüzum veya meni muhakemelerine 
müdürler encümeni karar verir 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum, Ka-
hnt buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bolüm 
Kurumlar 

MADDE 22. — Umum müdürlük, yüksek 
dereceli meslekî bir ihtisas tahsili vermek ve 
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basıı.ı, yayın, tııt'izm mesleklerinin tarihî ve 
geleceği üzerinde he.r türlü tetkikler yapmak 
üzere bir (Basiti, yayrn, turizm enstitüsü) ku
rabilir. 

Bu enstitünün kuruluşuna ve işleyişine ait 
hükümler, Maarif vekâletinin mütalâası alına
rak bir nizamname ile tesbit olunur. 

BEİS -— Maddeyi reyinize arzediyornm. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — icra Vekilleri Heyeti kara-
riyle, her türlü verici ve alıcı radyo test ler i ve 
cihazları, film plâk ve fotoğraf stüdyoları ku
rup işletmek ve tabı, neşir, tevzi ve turizm iş
lerini görmek üzere hükmi şahsiyeti haiz ve hu
susi. hukuk hükümlerine göre idare edilen mü-
tedavil sermayeli idareler kurulabilir. 

Bu idareler, 1050 numaralı Muhasebei umu
miye kanuniyle 2490 numaralı Arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Bu idarelerin muameleleri sarfdan evvel Di
vani muhasebatça tetkik edilmez. 

Aylıkları mütedavil sermayeden ödenecek 
memur" ve m üst ahd emler in. kadroları icra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. 

Bu idarelerde çalışacak memur ve müstah
demlerin aylıkları 3G5î> numaralı kanun hükütıı-
lerin&Jabidir. 

Mufedavil sermayeli idarelerin işletme esas-
îarı Maliye vekâletiyle müştereken tesbit olunur, 

MUVAKKAT En. M. M. B. A. BEVENGİL 
(Tokad) — Bir tashih vardır. Maddedeki 3659 
kanunun numarası 3656 olacaktır. 

BEİS — Tashih ediyoruz. 
Maddeyi tashih veçhile reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Umum müdürlük, 23 neü 
madde hükümlerine göre, gazete, mecmua, bro
şür, kitap, filini, plâk gibi yayın ve telkin va
sıtalarının bütün memlekette yayılmasını "temin 
edici teşekküller kurar. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yentler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 3222 numaralı kanunun 1 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 23 ncü 
maddede yazılı işlerle meşgul müessese ve şir
ketlerin sermayelerine Hazinece iştirak dite
bilir. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yeuiier.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Hükümet; alıcı radyo cihaz
ları, alıcı veya verici sair ses cihazları, boş ve
ya işlenmiş filim veya plâklar gibi basnı veya 
yayın malzemesi ticaretiyle, sesli veya sessiz si
nema nevinden cihazlara mahsus işlenmiş filim
ler in hariçten satın aSmması, kiralanması, yurd 
içinde çekilmesi, basılması, seslendirilmem, da

ğıtılması, gösterilmesi, yurd içinde veya dışın
da kiraya verilmesi İşleriyle; gramofon ve ben
zeri ses cihazları için plâk ve filim doldurul
ması, yayılması işleriyle; alelûmum basım kâ
ğıdı ticaretiyle; umumiyetle turizm hizmetle
riyle; yurd içinde haber alıp verme, yabancı 
memleketlerden yurda ve yurddan yabancı 
memleketlere haber verme işleriyle ilân
cılık işleriyle iştigal eden hususi te
şebbüs erbabı arasında, bu teşebbüsle
rin ve bu sahalardaki çalışmaların millet ve 
memleket menfaatlerine daha çok uygun olma
larını temin maksadiyle meslekî ve ticari bir
likler kurabilir ve bu teşebbüs sahiplerini bu 
birliklere girmeğe mecbur tutabilir. İlgili bu
lundukları birliklere girmiyen hususi teşebbjüs 
sahipleri bu biriliklerin iştigal mevzuu olan iş
leri yapamazlar. 

Bu birliklerin teşkilât ve idare tarzlariyle 
murakabe usullerini gösteren- statüler, ilgilile
rin mütalâası alındıktan sonra, Basın ve yayın 
umum müdürlüğünce tanzim ve icra Vekilleri 
11'ey et ince tasdik olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ettiıi-
yeııiicr,,. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
I 

Tâyin ve terfi usulleri 
MADDE 27. — Umum müdür, Başvekil ta

rafından intihap ve Reisicumhurun tasdiki ile, 
:!656 nuuıaraü kanunun 6 ncı maddesi hüküm
lerine göre tâyin olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuraular... Etmi-
yenCer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Beşinci ve daha yukarı dere
celerdeki maaşlı ve daünî ücretli memurlar, 
Umum müdürün inhasiyle Başvekil tarafından 
ve bunları» haricinde kalan bilûmum memur
lar ve müstahdemler umum müdür tarafından 
tâyin edİÜr. Ancak mıntaka müdürlükleriyle 
Basın ataşelik! eninde, radyo istasyonu müdür
lüklerinde ve sütüdyolarda çalışacak mütefer
rik müstahdemlerden üeretleri 100 liraya kadar 
olanların tâyinleri hususunda Umum müdürlük
l e yukarıda saytfian daireler âmirlerine salâhi
yet verilebilir. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Basın ataşeliğine veya nııı-
. avinliğiııe tâyin edilebihnek için siyasî ve iç
timai ilimler alanında yüksek tahsil yapmış ol
mak, gideceği memleketin dilini bilmek ve Baş
vekâlet Matbuat umum müdürlüğünde veya Ba
sın ve yayın umum müdürlüğü teşkilâtında en 
az iki yıl çalışmış bulunmak lâzımdır. 

Basın ataşeleri ve muavinleri, umum müdü-
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rün mhası üzerine müşterek kararname ile tâ
yin olunurlar. 

Basın ataşeleriyle muavinlerinin maaş ve 
temsil tahsisatları hakkında 1843 numaralı ka
nunun 8 nei maddesiyle 1906 numaralı kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

Hariçte istihdam olunacak basm ataşeleri
ne büyük elçilik müsteşarları için ataşe mua
vinlerine de birinci sınıf konsoloslar için mah
sus cetvelinde yazılı mahallere göre Hariciye 
vekâleti tarafmaııd tesbit edilen miktarları geç
memek üzere temsil tahsisatı verilir. 

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

MADDE 30. — Fen heyeti reisliğine veya 
fen heyeti âzalıklarma tâyin edilebilmek için 
yurtta veya yabancı memleketlerde mühen
dislik veya mimarlık tahsilini bitirmiş ve ka
nunlarımıza göre yüksek mühendis veya yüksek 
mimar unvanım almlş olmak lâzımdır, 

E. PENMBN (Kocaeli) — Bu maddede «fen 
heyeti reisliğine veya fen heyeti âzalıklarma 
tâyin edilebilmek için» denilmektedir. Mak
sat yüksek mühendis veya yüksek mimar ol
masıdır. Binaenaleyh 3 ve 4 ncü satırlara hiç 
lüzum yok. Çünkü maksadı karıştırıyor. 

3 ncü satırda şöyle diyor. « Yurtta veya ya
bancı memleketlerde yüksek mühendislik veya 
mimarlık tahsilini bitirmiş olmak,,» maksat 
yüksek mühendis olmasıdır. Binaenaleyh tah
sil ettiği halde yüksek mühendis olmıyabilh'. 
Bu 3 ve 4 ncü satırlara hiç lüzum yok. Maddeyi 
şöyle, bu satırlar olmadan, okursak maksat 
daha iyi anlaşılmış olur ve sarih olur. Bendeniz 
bu şekilde okuyorum, 

-«Fen heyeti reisliğine veya fen heyeti âzalık
larma tâyin edilebilmek için kanunlarımıza gö
re yüksek mühendis veya yüksek mimar unva
na almış olmak lâzımdır.» Bendeniz bu şekli 
daha sarih görüyorum ve bunu reyinize arze-
diyoram. 

MUVAKKAT En. M M. R, A. SEVENGİL 
(Tokad) — Encümenimizde bu madde için ge
çen müzakerede maddenin metindeki gibi tas
vip edilmesinde ve yazılmasında fayda mülâha
za edilmiştir. Bu itibarla arkadaşımızın teklif 
ettiği tadile encümenimiz iştirak etmemekte
dir. Takdir Heyetinizindir. 

REİS — Esasen tadil teklifi yoktur. Mad
deyi reyinize arzediyorunı. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Umum müdür, kadro unvan-
lariyle mukayyet olmaksızın teşkilât mensup
larını lüzum gördüğü vazifelerde ve mahaller
de istihdam edebilir. 

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

MADDE 32. — Beşinci ve daha yukarı de
recelerde olanlar hariç, Umum müdürlüğün ma
aşlı ve daimî ücretli memurlarından kanuni 
terfi müddetini doldurmağa üç ay kalanların 
isimleri Zat işleri ve Muamelât müdürlüğünce 
Müdürler encümenine verilir, 

Encümen, memurun mahrem tezkiye varaka
ları mündereeatını, ehliyetini, vazifesine bağlı
lığını, çalışmalarını gözönünde bulundurarak 
aylık derecesinin yükseltilmesi hususunda karar 
verir. 

Haklarında müsbet karar verilenlerin terfi 
müddetleri gelince, münhal kadro bulunduğu 
takdirde, kıdem sırasiyle inhaları yapılır ve 
terfileri icra edilir. 

REİS — Mütalâa var mı* Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

• n ! H L 

İnzibati muameleler 
MADDE 33. — Umum müdürlüğün maaşlı 

memurları hakkındaki inzibati cezalar, Memu
rin kanununun umumî hükümleri dairesinde ve
rilir. Bu cezaların hangi hareketler karşılığın
da verileceği Umum müdürlük hizmetlerinin 
hususiyetleri gözönünde tutularak bir nizam
name ile tesbit olunur. 

Besinci ve daha yukarı derecelerde olan me
murlar hakkındaki inzibati cezalar Başvekâlet 
inzibat komisyonu tarafından verilir. 

Umuin müdürlük memurları hakkında veri
lecek lüzum veya men'i muhakeme kararlan, 
Memurin kanunu ile Memurin muhakemat ka
nunu hükümlerine tabidir. 

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

Dördüncü Bolüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 34. — Umum müdürlük kendi teş-
kilâtr için, vazifeleri arasına giren mevzularda 
gerek yurdda, gerekse yabancı memleketlerde 
yüksek tahsil veya ihtisas yapmak üzere talebe 
okutabilir. 

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

MADDE 36. — Bu kanunla veya diğer ka
nunlarla murakabesi Umum müdürlüğe veril
miş olan film, plâk ve resim gibi yaym ve tel
kin vasıtalarının, umuma arzedileeek müzikli 
veya müziksiz piyeslerle seneryolarm ve umu
mî eğlence yerleri repertüvârlarının ilgili ma
kamlarla birikte kontrolün», icabına göre umu
ma arzının menine veya toplattırılmasına ait 
hükümler bir nizamname ile tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı! Maddeyi reye ar
zedİyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 
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MADDE 36. — Umum müdürlük Anadolu 

ajansının neşriyat ve istihbarat işlerini, bütçe 
ve kadrosiyle tatbikatını murakabe etmek ve 
ödenecek miktarı her yıl bütçesinin Anadolu 
ajansı faslına konulan tahsisatı geçmemek, ge
lecek yıllara da sâri olabilmek üzere en çok 
beş yıllık bir mukavele akdine salahiyetlidir. 

Bu mukavelenamede Anadolu Ajansının 
Umum müdürü ile idare meclisi âzalarının tâ
yin tarzları da tesbit olunur. 

Umum müdürlük Anadolu Ajansı nezdinde 
daimî bir murakip bulundurur, 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Umum müdürlük kendisine 
verilen vazifelerin ifasında muhtelif ihtisaslar 
için lüzum gördüğü mevzularda ihtisas sahiple
rinden faydalanabilir. Bunlara umumî hüküm
ler dairesinde ücret veya yevmiye ve harcırah 
verilir^ 

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

MADDE 88. — Umum müdürlük radyo is
tasyonlarını birlikte çalıştırmak için istasyon
lar arasında ve bu istasyonlarla muvakkat 
transmisyon mevkileri arasında kablolar döşe
meğe veya devreler çekmeğe ve bu maksatlarla 
mezkûr yerlerden telli ve telsiz telgraf ve te
lefon muhavereleri yapmağa mezun olup bu 
kablolarla devrelerin temdidinde 406 numaralı 
Telgraf ve telefon kanununun Hükümete ver
diği haklardan istifade eder. 

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

MADDE 39. — 3222 numaralı Telsiz kanu
nunda elektro manyetik dalgalar vasrtasİyle re
sim alınıp verilmesine, Radyo difüzyon posta
larına, telsiz telefon alıcı tesisler ve cihazlarına 
ait hükümlerden olup da Münakalât vekâletine 
ve Posta Telgraf ve Telefon umum müdürlüğü
ne verilmiş bulunan haklar, salâhiyetler ve va
zifeler Basın ve yayın umum müdürlüğüne geç
miştir, 

Bu salâhiyetlerin kullanılmasına ve vazifele
rin ifasına dair olan hükümlerle her türlü radyo 
ücretlerinin tahakkuk ve tahsili şekli bir nizam
name ile tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 40. — 3837 numaralı kanunun neş
rinden önce Matbuat Umum müdürlüğünün 
Dahiliye vekâletine bağlı bulunması dolayı-
siyle 3511 numaralı Basın Birliği kanununda 
bu vekâlete verilmiş bulunan salâhiyetler Baş
vekâlete geçmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Basın ve Yayın Umum mü
dürlüğü, basın, yayın ve turizm meslekleri men
supları arasında'sağlık- ve içtimai yardım san-
dıklariyle meslekî ve içtimai sigortalar tesisini 
teşvik eder. Bu nevi sağlık ve içtimai yardım 
sandıklarına statüleri ve çalışmaları Umum mü
dürlüğün tesbit ettiği esaslara, uygun bulunma
dıkça Umum müdürlük bütçesinden yardım ya
pılamaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar.., Etmiyenler,,. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — 2327 numaralı Basmayazı 
ve Kesimleri Derleme kanunu hükümlerine gi
ren her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer 
nüshası ile memlekette yapılan filim ve plâkla
rın birer nüshasının Basın ve Yayın Umum 
müdürlüğüne verilmesi mecburidir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — Umum müdürlükçe yayıma 
tabi tutulan filmleri göstermeğe her sınama 
mecburdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 44. — Umum müdürlük teşkilâtın
da çalıştırılma larcna lüzum görülen mütehassıs
larla beş seneye kadar mukavele akdine. Umum 
müdür mezundur. 

BBtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar... Etmiyenler.'.. Madde kabul edil
miştir.. 

MADDE 45. — 3B37 ve 4266 numaralı kanun
lar ilga edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 46. — Umum müdürlüğün maaşlı 
memurluklarına ait kadrolar ilişik (I) numa
ralı cetvelde ve daimî ücretli memurluklarına 
ait kadrolar da ilişik (II) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle beraber 
reye arzediyorum. Kabul buyranlar... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir, 

Beşinci bölüm 
Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yıU 
Muvazenei umumiye kanununa bağh (A) işa
retli cetvelin (Matbuat Umum müdürlüğü) kıs-
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ımııuı unvnı, (Basın ve Yayın Umum müdür
lüğü) seklinde değiştirilmiştir. 

BEİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar.,, Etmiyenler... Madde kabul edil
in İ§tir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (III) ve (IV) numaralı cetvellerde yazılı 
kadrolar, 1943 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (L) işaretli cetvele eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kamnu 
bağlı (V) numaralı cetvelde gösterilen memur
luklara, bu kanunun mer 'iyetinden itibaren al
tı ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 
daha aşağı dereceden memur tâyini caizdir. Bu 
suretle tâyin edilenlere 3656 numaralı kanun 
bükümlerine ^tire alabilecekleri maaş ile bulun
dukları kadronun maaşı arasındaki fark mük
tesep hak teşkil etmemek üzere ve bu vazifelerde 
bulundukları müddetçe ücret olarak verilebilir. 

Bunlar müddetlerini doldurdukça istühkak 
kesbcdecekleri derece maaşını alırlar. (V) nu
maralı cetvele dahil memurluklardan muvakkat 
2 nci madde mucibince 1343 malî yılı Muvaze
ne! umumiye kanununa bağlı (L) işaretli cet
vele eklenen kadrolar için bu maddede yazılı 
altı aylık müddet, bu kadroların serbest bırakı
lacakları tarihten başlar. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler..* Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 43 ncü madde
de yazılı nizamnamenin hazırlanmasına kadar 
mezkûr madde mucibince Umum müdürlüğe 
seçen vazife ve salâhiyetlerden fennî muayene
ler icrasına, ruhsatname itasına ve ücret istifa
sına müteallik muameleler, Münakalât vekâleti 
re P. T. T. Umum müdürlüğü tarafından ifa 
edilir ve bu suretle yapılan tahsilat için P. 
T. T. İdaresine % 10 aidat verilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 4266 numaralı 
kanuna göre Matbuat umum müdürlüğü ile Ana
dolu ajansı umum müdürlüğü arasında akde
dilmiş olan kânunuevvel 1942 tarihli mukavele
name, müddeti bitinceye kadar mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabnl edilmiş
tir" 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanuna bağ
lı VI numaralı cetvelde yazılı müteferrik müs
tahdem kadroları 1943 malî yılı Muvazenei 
umumîye kanununa bağlı (D) işaretli cetvele 

eklenmiştir. 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 1943 malî yılı 
Muvazene» umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin tertipleri arasında, ilişik (VII) 
numaralı eetvelde gösterildiği üzere 420 460 li
ralık münakale yapılmıştır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE S. — Hükümetçe gö
rülecek lüzum üzerine 29 ucu maddedeki şartlar 
aranmaksızın, bu kanunun mer'iyeti tarihinden 
itibaren beş yıl müddetle Basm ataşesi tâyin 
edilebilir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Matbuat umum 
müdürlüğü ücretli memurlarından iken Basın 
ve yayın umum müdürlüğü maaşlı memuriyet
lerine tâyin olunacaklardan kısa 'hizmetli ola
rak askerde bulunanların maaştan, tâyin tarih
lerinden itibaren vazifeye mübaşeret kaydi 
aranmaksızın usulü dairesinde verilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT En. M. M. R. A. SEVENĞİL 
(Tokad) — Efenidm, okunacak maddelerin nu
maralarında bir tashih yapacağız. 46 nci mad
de 47 nci madde, 47 nci madde de 48 nci mad
de olacaktır. 

REİS — Bu suretle tashih edip okuyoruz. 
Altıncı bölüm 

Tatbik hükümleri 
MADDE 47. — Bu kanun 31 temmuz 1943 

tarihinden itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 48. — Bu kanunun hükümlerini ye

rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zeidyorum. 
7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü fıakkıdakİ 3656 ve buna ek 3888 sayth 
Kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 4446 sayüı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (J/129) [1] 

[1] 130 sayılı basmayazt saptın snundadır. 
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REİS —* Encümence müstaceliyetle müzakere

si teklif ediliyor. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler,.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umıımiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? . ' 

Maddelere gedilmesini kabul kabul edeler... 
Etmiyeler... Kabul edilmiştir.' 

Devlet memtırlars aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkmdald 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kumun
da değişiklik yapılmasına dair 4446 saydı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 
3888 sayılı kanunlara bağt: cetvellerin Dahiliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
4446 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
derece, unvan ve maaşı yazılı lOOaded tahrirat 
kâtibi refiklerinin dereceleri 13 ve maaşları da 
20 olarak tashih edilmiştir. 

REtS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Eeye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 2 temmuz 1943 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8, £122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbatalan (1/ltO) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum... Kabili buyuranlar... Etmiyenler,.. Ka
imi edilmiştir. 

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiktik ya
pılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 4122 sayılı kanuna bağlı (4) 
ve 4304 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
lerde yazıh kadrolar kaldırılarak yerine ilişik 
(1) sayılı eetvrf.de yazılı kadrolar konulmuştur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvel
lerle beraber reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4122 sayılı kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvele bu kanuna ilişik (2) sayılı cet-

[1] W> sayüı bamayazı saptın sonundadır. 
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yeldeki kadrolar ve ayıu kanunun muvakkat 
biirinei maddesinde yazıllı (5) sayılı cetvelin 
meslekî ve teknik öğretim yapı işleri müdürlü
ğü başlığı altındaki kısmına, ilişik (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Mütalâa var mıf Maddeyi cetveller
le beraber reye arzediyorum KabuÜ buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (4) sayılı cetvelde aded 
ve ücretfleri yazılı kadrolar, 1943 malî yıb 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif vekâleti kısmına ilâve 
edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvellerle 
beraber reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 4122 sayılı kanu
nun muvakkat birinci maddesi hükmü 1944 
malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

REİS — Maddeyi, kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabufl edilmiştir. 

MADDE 4, — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idİr. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya lera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabu£ edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
MAARD7 V. H, A YÜOEL (lanir)— Arka

daşlarım, bu şimdi okunan ruznamenin 8 nei 
maddesindeki kanunla 9 ncu maddedeki ve 11 
nci maddelerindeki kanunlar meslekî öğreti
me ve orta öğretime ait kadrolardır. Arttırma 
ve eksiltmeye dair hükümleri ihtiva eden ka
nunlardır, Bunların da lütfen müstaceliyetle 
müzakeresine karar vermenizi rica ediyorum, 

REtS — Şimdi birinci müzakeresi yapılan 
lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini Maarif 
vekili teklif ediyor. Lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini kabul buyuranlar... Etmiyenler Ka
bul edilmiştir. 

Şu halde lâyihanın heyeti umumiyesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9. — Meslekî ve Teknik okullar açılması ve 
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 4804 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/111) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da müstaeelen müza
keresi teklif edilmektedir. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı..,? Maddelere geçilmesini reyinize 

[1] 114 sayılı basmayazı zaptın somınradır. 
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Etmiyenler... 

Meslekî ve Teknik okullar açılması ve mevcut
larının büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı ka

nuna ek kanım 
MADDE 1. — Meslekî ve Teknik okullar 

açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkın
daki 4304 sayılı kanunun 1 nei maddesi gere
ğince yapılacak inşa, büyük tamir ve tesis iş
leri ve bunlarla ilgili her türlü alımlar 2490 
sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa tabi 
değildir. 

REİS— Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinei maddede yazılı işle
rin* başarılması için merkezde ve lüzum görüle
cek mahallerde hususi komisyonlar teşkiline 
Maarif vekaleti mezundur. 

Bu komisyonlaarda merkezde Maarif vekâ
leti Muhasebe müdürü ve taşrada da mahalleri
nin en büyük malmemurlan veyahut tevkil ede
cekleri memurlar âza olarak bulunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri' tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul buyranlar,., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesin i reye arzediyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Ordu motorlu süâk ve vasıtalarında 
kvManûacak ücretli sivil makinist ve şoförlere 
er melbusaü ve teçhizatı verilmesine dair kanun 
lâyihası ve'Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/107) [1] • 

MİLLİ MÜDAFAA V. A. R. ARTUNKAL 
(Manisa) — Sayın arkadaşlarım: ordu şoförle
rinden sivil olarak istihdam edilenlere melhu-
sat ve teçhizat verilmesi hakkındaki bu kanu
nun müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Müstacelen müzakeresini kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umutniyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu motorlu silâh re vasıtalarında kullanıla
cak ücretli sivil makinist ve şoförlere er mel-

busata re teçhlsatt verilmesme dair kanun 
MADDE 1. — Ordu motorlu silâh ve vasıta

larında kullanılacak ücretli sivil makinist ve 
şoförlere Millî Müdafaa vekâletince tâyin ve 
tesbit edilecek şekil ve kıyafette bu birlikler 
eratına verilen melbusat ve teçhizat parasız 
olarak verilir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun nesri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — 3834 sayûı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/112) [1] 

REÎS — Maarif vekili bunun da müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. 

Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesî hakkmda mü
talâa var mıî Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

3834 sayılı kanıma bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkmda kanım 

MADDE 1. — 1702 ve 1880 sayılı kanunları 
tadil eden 2517 sayılı kanuna bağlı olan ve 
3043, 3413. ve 3834 sayılı kanunlarla değiştiri
len cetvel kaldırılmış, yerine bu kanuna bağlı 
cetvel konulmuştur. '•V; 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenleı*,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Malîye ve Maarif vekilleri memurdur, 
• REİS — Kabul edenler... Etmiyenler,., Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

\1] 1ÎG saydı basmayazı zaptın sonundadır. [1] 112 saydı basmayaçt zaptın $onundqçfar, 
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12. — Yangin ve sair sebeplerle mahkeme ve 

adliye, dairelerinde zıyaa uğrayan dosyalar hak
kında yapılacak muamelelere dair kanun lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası (1/63) [1] 

ADLÎYE V. A. R. TÜREL (Konya) — Ar
kadaşlar, hıı lâyihanın dağıtılmasından, henüz 
48 saat geçmemiştir. Fakat lâyihanın müstace
liyeti vardır. 

Zelzele, yangın ve sair âfetlerle kaybolan 
adli evrakın yenilenmesine dair umumî hüküm
leri muhtevi bir kanundur. Bugünkü ruznarae-
de görüşülmesine müsaadenizi rica ederim. En
cümen de esasen, mazbatasında müstaceliyet tek
lif etmektedir. Ben de bu müstaceliyet teklifi
ne iştirak ediyorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Lâyihanın bugün müzakeresini re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar,,, Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar.,. Etmiyenler... Müsta
eelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalâa var 
m:? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Yangın, yersarsmtısı, seylâp veya heyelan se
bebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde aıyaa 
uğrryan dosyalar hakkmda yapılacak muame

lelere dair kanun 
Umumî hükümler 

MADDE 1, — Yangın, yersarsmtısı, seylâp 
veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dai
relerinde zıyaa uğrıyan dosyaların yenilenmesi 
bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 
. REÎS — Mü'talâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılan hal
lerde bu kanunun tatbik edilebilmesi ' Adliye 
vekâletinin kararına bağlıdır. Karar Resmî ga
zete ve ayrıca mahallinde mutad vasıtalarla ne
şir ve ilân olunur, 

REİS — Mütalâa var mı1? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yenileme muamelesi: 
A) Taraflardan birinin; 
B) Dâvaya dahil olanm; 
H) İhbar üzerine dâvaya iltihak etmiş ola

nın; 
D) îcrada takip talebi yapanın; 
E) Cezada şalisi şikâyette bulunan veya 

müdahil olanm; 
P) Veya bunların yerine kaim olanlarm; 

talebiyle yapılır. 

[1] 117sayth ba&mayazı zaptm • sonundadır. 
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REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

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

Birinci fasıl 
Hukuk ve ticaret -dosyaları ; u 

MADDE 4, — Yenileme talepleri işe bak
mış olan malıkeme tarafından tetkik olunur. 
Lüzumuna göre bu vazife Adliye vekâletince 
hâkim sınıfından ayrılacak kimselerden mahal
linde teşkil edilecek bürolara veya mevcut mah
kemelerden birine tevdi olunabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5, — Talep, imzalı bir beyanname 
ile yapılır. 

Beyanname: 
A) Yenileme talebinde bulunanların ad ve 

soyadlarını, ikametgâhlarını ve vekillerinin ad 
ve soyadlarını Ve ikametgâhlarını; 

B) Dâvanın mevzuunu; 
C) Dâvanın ikame tarihini; 
D) Dosya numarasını; 
E) ibraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını; 
F ) ' Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri; 
O) Âfet tarihine kadar ittihaz olunan ka

rarlan ve yapılan muameleleri; 
H) Hüküm verilmişse tarih, mahiyet ve 

mucip sebeplerini; 
îhtiva eder. 
Beyannamedeki imzanın, sahibine ait olduğu 

hâkim veya büro âzasından biri tarafından tas
dik edilir. Beyannamede eksik kalmış nokta
lardan mümkün olanı ikmal ettirilir. 

Beyanname sahibine bedava bir vesika ve
rilir. 

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

MADDE 6. — Yenileme talepleri ikinci 
madde gereğince vâki neşir ve ilân tarihinden 
itibaren altı ay içinde yapılır. Bu müddet geç
tikten sonra yapılacak müracaatlar umumî hü
kümlere tabidir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Beyannameyi verenin talebi 
üzerine alâkalılara davetiye gönderilir'. Bu da
vetiyede davetin sebebi hulasaten dencediür ve 
yenileme muamelesi için tâyin olunan gün ve 
saatte gelmesi lüzumu bildirilir. G-elmediği tak
dirde kendisine ikinci bir davetiye gönderilir. 
Ve bunda, yine gelmediği surette gıyap karan 
tebliğine'lüzum olmaksızın yenileme muamelesi-
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nin gıyabında bitirileceği ihtar olunur Ancak gel-
miyen taraf veya vekilinin itirazı halinde makbul 
bir mazeret sebebiyle gelemediği sabit olursa 
yenileme muamelesine huzurunda devam olunur. 

Aynı tarafın birden ziyade itiraz talebi ka
bul c-İunmaz. 

EElS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8, — Yenileme talebi vukuunda 
zayi olan dosyanın yenilenmesi için mahkeme 
veya büro İcabeden tedbirleri ahr. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen arkadaş var nu? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 9. — Dâva, henüz lâyiha teatisi saf
hasında ise âfet tarihine kadar verilmiş lâyiha 
ve vesika suretleri taraflardan istenilerek dos
yaya konulur. Ve müteakip muamelelerin ifası 
için dosya ait olduğu mahkemeye tevdi olunur. 
Yenileme mahkemece yapılmış ise umumî hü
kümler dairesinde muameleye devam edilir. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Dâva, tahkikat veya muha
keme safhasına İntikal etmişse taraflardan 
âfet tarihine kadar teati olunan lâyihaların ve 
ibraz olunan vesikaların suretleri istenir. Ge
rek ibraz olunan vesikalar ve gerek âfet tarihi
ne kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz 
olunan kararlar üzerinde tarafların ifadeleri 
birleşirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur ve ta
raflara imza ettirilerek ait olduğu mahkemeye 
verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Âfetten evvel ibraz edildi
ğinde veya muhtevasında ihtilâf edilen vesika
ların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü delil 
ve karine tetkik edilir. Ve ibraz edilmiş olduğu
na kanaat hâsıl olursa muhtevası hakkında şa
hit dinlenir. Bir vesikanın ibraz edilmiş iken 
mahkeme veya adliye binalarında 2iyaa uğra7 
miş olduğu hakkında bu kanuna göre verilmiş 
olan karara itiraz olunamaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Dâvaya dair hüküm verilmiş 
olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşirse 
mahkeme veya büro hükmün mahiyeti, delil
leri, mahkeme safhaları, hüküm tarihi hakkında 
malûmat ve vesikaları ve ilâmın tebliğ edilip 

edilmediği hakkında tarafların beyanlarını top-
layarak dosyayı mahkemeye verir. 

tki tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiselerde 
mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme su
retiyle yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda iddia 
ve müdafaa sebepleriyle hükmün istinadettiği 
delil ve sebepler tekrar edilmek suretiyle yazılır. 

Alâkalılar, hükmün müddeti içinde temyiz 
edilmeksrzin katileştiğini birlikte ifade ve ka
bul ettikleri takdirde tanzim edilecek İlâmın 
altına hükmün kati 1 eştiği şerh ve tasdik olu
nur. İlâmın tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
diğerinin talebiyle mahkeme veya büro yemin 
verir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. —. Şahitler her halde davetiye 
İle çağrılır. Davetnamede şahitlerin davetiyeyi 
ve hüviyet cüzdanını veya hüviyetini isbat ede
bilecek bir vesikayı hâmil olarak gelmeleri lü
zumu yazılır. Mahkeme veya büro şahitlerin 
hüviyetini, hüviyet cüzdanlarını veya vesikala
ra göre tâyin eder ve bu varakanın sureti alınıp 
dosyaya konur ve lüzum görürse şahit hakkında 
zabıtaca tahkikat yapılır. 

Ş. DEVRİK (Zonguldak) — Altıncı satırdaki 
«Cüzdanlarını» kelimesi «Cüzdanlarına» olaeak. 

REİS — Tashih edilmiştir. 
Başka mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Âîet tarihinden önce veril
miş ve redde uğramamış olan bir keşif rapo
runun mevsuk bir sureti bulunur veya mündere-
catında iki tarafın ifadeleri birleşirse muteber
dir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden 
keşif yapılır. Buna imkân görülemezse ehlivu
kuf yeminle dinlenir, 

Delillerin tesbitine, imza hakkında yapılan 
tahkikata ve muhasebe rüyetine müteallik olan 
raporlar hakkında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

REİS — Kabul eednler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 15. — Âfet tarihinden önce karar 
verilmiş olan hacizden maada, ihtiyatî tedbir
ler kanunun o mahalde tatbik sahasına gir
diği tarihten bir ay müddetle ve yenileme için 
müracaat edilmiş ise yenileme muamelesi neti-
celeriinciye kadar olduğu gibi kalır. Bu ted
birin uzatılması veya bu müddetten evvel kal
dırılması mahkeme kararına bağlıdır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmİyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. —• Yenilenerek salahiyetli mah
kemeye tevdi olunan dâvaların muhakemesi 
sırasında, bir hususun yenilenmediği anlaşılırsa 
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işe el koyan mahkeme noksan kalan krsmı bu 
kanun bükümleri dairesinde yeniler. 

BEtS —• Maddeyi kabul edenler.., Etmiyen-
ler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 17..— Adliye Harç tarifesi kanu-
nuun celse harçlarına müteallik 14 neü mad
desi hümü, bu fasılda yazılı yenileme mua
melelerinde de tatbik olunur, 

EEtS—.Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci f aaU 
icra ve iflâs dosyalan 

-Birinci kısım 
icra dosyalan _ 

MADDE 18. — icra dosyalarının yenileme 
muamelesi yazılı deliller yo vesikalar üzerine 
iera ve iflâs tetkik mercii vazifesini gören ic
ra hâkimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii 
icabında zayi olan delilleri tesblt için sabit de 
dinlİyebilir. 

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

MADDE 10. — infazı kati] eşmesine bağlı 
olmıyau bir ilâm hükmünün müddeti içinde 
temyiz edildiği, ancak dosyası birinci maddede 
yazılı sebeplerle zayi olduğundan dolayı Tem
yiz mahkemesine gönderilemediği ve henüz ye
nileme muamelesi yapılıp intaç edilmediği 
takdirde alâkalının talebiyle ait olduğu mah
keme veya bürodan İlâmın müstenid olduğu 
dosyanın yenilenmekte olduğunu mübeyyin be
dava bir vesika verilir. Bu vesikanın ibrazı ha
linde iera memuru ilâmın icrasını yenileme ne
ticesine kadar geri bırakır. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 
BEtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 20, — Bir mal veya alacak üzerine 

ihtiyati haciz konmuş olduğu vesika ile sabit 
olupta borçlu talep ederse haciz koyana bu hu
susta mahkemeye müracaatla dâvasını açmak 
ve haczin devamı hakkında bir karar istihsal et
mek üzere icra memuru tarafıdan bir ay müh
let verilir. 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden 
bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafından 
temdidi hakkında bir karar verilmediği tak-
dired haciz kendiliğinden kalkar. 

BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — teraî haciz, mahkeme ilânına 
veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müd
detinin geçmesiyle katileşen takibe müsteniden 
konulmuş ise, refine dair borçlu tavafından bir 
mahkeme kararı getirilmedikçe bu haciz devam 
eder. •., * : .; 
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BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir, 
MADDE 22. — Haciz dereceleri bir vesika 

ile tesbit edilemesze haciz koyanlar aynı dere
cede sayılırlar. • 

BEtS — Maddeyi kahul edenler... Etmiycit-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — İera dairesinde tutulan mu
hasebe, vezne, kasa, hesabı cari, esas ve takip 
defterleri yenileme muamelesi için resmî vesika 
ve muteber esaslardandır. 

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

MADDE 24. — Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti beşinci ve al
tıncı maddeler hükümlerine tabidir. 

Müracaat vukuuna dair bedava- bir vesika 
verilir. 

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

MADDE 25. — Elinde haczedilmiş mal veya 
zimmetinde haczedilmiş alacak bnlunan hakikî 
ve hükmi şahıslar, ayrıca 35 nci madde muci
bince istenilmemiş ise, bu kanunun mahallinde 
tatbİkma başlandığı tarihten iki ay içinde key
fiyeti ait olduğu icra dairesine yazı ile veya 
şifahen bildirmeğe mecburdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava bir 
vesika verilir. 

Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hak
kında 35 nci madde hükmü tatbik olunur, 

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

ikinci kısım 
iflâs dosyaları 

MADDE 26. -— Yenileme muamelelerinde 
iflâs idaresi; tapu daireleri, bankalar, ticaret 
odaları gibi alâkah müesseselerle gazete ilânla
rından vesair membalardaıı istifade eder. Ve bu 
husus için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri 
alır.' 

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

MADDE 27. — Henüz katileşmemiş olan if
lâs hükümlerini mutazammın ilâmların yenilen
mesi 12 nci madde hükmüne tabidir. 

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

MADDE 28. — Tasdiki katileşmiş konkor
datolara • mütaallik muamelelerin dosyası kon
kordato komiseri veya iflâs idaresi tarafından, 
henüz katileşmemiş olan konkordatolara müte
allik hüküm, karar ve muameleler hangi saf
hada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli ma
kam tarafından yenilenir, .__..„ 
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K. BERKER <Urfa) — Bu maddede geçen 

«konkordatu» kelimeleri «konkordato» şeklinde 
tashih edilecektir. 

ADLİYE En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Bir harf hatası vardır. Konkordato, 
olacak. 

RElâ —• Tashih ediyoruz. Reye arzediyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 29, — Evvelce yapılmış olan ala
caklılar toplantısına ait zabıt ve vesikalar ye
nilenemedi^ takdirde alacaklılar yeniden top
lanmağa davet olunur. 

REİS •— Reye atfediyorum. Kabul eden-
lef... Etmiyenler... Kabul edümişlir. 

t\«imeii fasıl 
("ieçerı fasıllara ait müşterek hükümler 

MADDE 30. — Âfet tarihinden evvel ibraz 
edilmiş olup zayi olduğu İra kanuna göre tesbit 
olunan ve resmi. yahut tasdikli bulunmryan 
vesikaların taallûk ettiği dâvalarda gerek vesi
kanın yazısı, tarih ye imzası ve gerek vesikanın 
muhtevi bulunduğu akit ve muamelenin vücu
du hakkında mahkeme veya büro şahit dinleye
bilir. 

Mahkeme veya büro bu gibi şahitlerin kabul 
veya reddi hususunda, kendisine arzedileıı di
ğer delil ve emarelere istinat suretiyle, geniş 
takdir hakkına maliktir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edeıı-
• lor... Etmiyenler... "Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Dosyaların yenilenmesi için 
müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: 

Taraflarca ibraz edilen veya bunlardan ve 
diğer şahıslardan ve mercilerden alman vara
kalar ve senetler (asıl veya suretler) ve delil
lerin tesbiti hakkındaki kayıtlar, hakimin, kâ
tibin notları, sieillerdeki kayıtlar, keza hâki
min veya memur veya. kâtibin hâtırası, tahki
kat veya muamelelerde hazır bulunmuş kimse
lerin ifadeleri taraflar vekillerinin notlan ve 
dosyaların yenilenmesine yarayacak sair malû
mat. 

.REİS — Reye arjtediyoram. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir! 

MADDE'32. — Yenileme için vâki olan 
müracaat üzerine son muamele tarihinden iti-
haren alâkalısı tarafından iş altı ay takip edil
mezse yenileme hakkı sakıt olur ve umumî hü
kümler dairesinde muamele yapılır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... .Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Yenileme muamelesi sıra
sında kanunların ve hâkimlerle salahiyetli me
murların tâyin ettikleri müddetlerin âfet tari
hinden önce katedilmiş olduğuna müteallik id
dialar iki tarafın ifade birliği veya vesika ile 
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sabit olmaz ye diğer nevi delil ve emareler kâfi 
kanaat vermezse müddetin kanun hükümlerine 
uygun surette muhafaza edilmiş olduğuna dair 
hâkim tarafından resen yemin ettirilebilir, 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Son günü-âfet tarihine te
sadüf eden yukarıdaki maddede yazılı müddet
ler bu kanunun mahallinde tatbikma başlan
dığı tarihten itibaren bir ay uzatılır. 

REİS — Reye arzediyorum.. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 ,— Bir işe ait vesika kimin elin
de ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emri 
ile bıı vesikayı vermeğe mecburdur, fin ma
kamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lü
zum görülmezse suretleri alınarak aslı iade edi
lir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri be
dava tasdik olunur.. Mahkeme veya büro veya 
tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteallik 
olarak hakikî ve.hükmi her şahıstan lüzum 
gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru 
olarak ve tâyin edileh müddette cevap vermek 
mecburidir. lîu müddet beş günden aşağı ve 
yirmi beş günden yukarı olamaz. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen 
emri, mazereti olmaksızın yei'ine getirmiyeu 
şahıs hakkında mahkeme, büro veya tetkik 
mercii tarafından ve mıtameleyi isteyen komi
ser, icra ve iflâs daire ve memuru ise tetkik 
mercii tarafından on liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası bükmolunup tefhim veya 
tebliğ olunur. Yeniden tâyin edilen müddet 
içinde vesika veya cevabı vermekten imtina 
edenlerle hakikata muhalif beyanda bulunarı-

,1ar hakkında zikredilen makamlardan verile
cek müzekkereler üzerine Sulh Ceza mahkemele
rince duruşma yapılarak elli liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası veya bir hafta
dan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tara
fından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yu
karıda zikri geçen makamlardan verilecek mü
zekkere üzerine hakkında Baro tarafından ny~ 
rica disiplin cezası dahî tâyin olunur. 

Baro, disiplin cezası tâyini hususunda mah
kemece verilecek beraat karariyle mukayyet 
değildir. 

ADLİYE E. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Dokuzuncu satırın dördüncü harfi 
olan «hükmi» kelimesi aksanlı olarak (hükmi) 
olacaktır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

Dördüncü fasıl ' **"' 
Ceza dosyaları 

MADDE 36. — Mevkuf olan ve olmıyan suç-
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hdârâ ait olup İlk tahkikat safhasına girmemiş 
veya ilk tahkikata tabi tutulmasına kanunen 
lüzum bulunmamış olan iğlere müteallik hazır-
lık tahkikatı umumî hükümler dairesinde yeni
lenir. 

Şikâyete bağlı işlerde davacıların verecek
leri şikâyetname üzerine yeniden' âmme dâvası 
ağılır. Yenileme iğinde zabıta kayıt ve dosyala
rından ve suçtan zarar görenlerin şikâyet ve 
beyanlarından istifade olunur. 

REİS — Reye arzedİyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — İlk tahkikat safhasındaki dâ
valardan mevcut evraka göre tahkikatın -deva
mına imkân olmıyan işler hakkında 36 ncı mad
de dairesinde hazırlık tahkikatı tekrar yapılır. 

REİS — lieye arzediyorunı. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38, — Son tahkikat veya âmme dâ
vası açılarak mahkemeye intikal etmiş olan İş
lere müteallik dosyaların .noksanı mahkemece 
ikmal edilir. 

Dosya yok ise veya mevcudu duruşma yapıl
masına imkân vermiyecek derecede ise yukarıki 
maddelere göre hazırlık tahkikatı ve ilk tahki
kat yeniden yapılır. 

BEİS — lieye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Mahkemece, hüküm verilmiş 
olanlardan: 

A) Hüküm gıyabında verilip ilâmı tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında; 

B) Bu suretle hüküm verilip te ilâmı tebliğ 
edilmiş ise eski hale getirme talebi vukuunda 
dosya mevcuduna göre; , , 

(J) Hüküm vicahlarında verilip te kati-
Ie§miş hulunduğu halde İlâmı müddeiumumiliğe 
verilmemiş olanlar hakkında; 

(38) nei madde hükmü tatbik olunur. 
REİS — Maddeyi kabul buyranlar... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 40. — Hakkında hüküm hulâsası 

verilmiş olan suçlara ait hüküm, katileşince bu 
hulâsalar ilâm mahiyetinde telâkki edilerek in
faz olunur. 

Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından bê  
yan edilirse bu gibiler hakkında (38) ncİ madde 
hükmü dairesinde muamele yapılır. 

Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir 
seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 
tahliye karan verebilir. 

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

MADDE 41. — Yenileme sırasında o işe dair 
eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du
rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten sonra 

hükmü havi eski dosya bulunursa mahkûmun 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Yenileme muameleleri için 
istenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini 
söylemekten çekinenler hakkında (35) nei mad
dedeki ceza hükümleri, (39) neu maddedeki 
halde mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata 
ait işlerde müddeiumumilerin talebi üzerine sulh 
mahkemelerince tatbik olunur. 

ADLİYE En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Efendim, bu maddenin altıncı satırının 
sonundaki (Sulh) kelimesinden sonra (ceza) 
kelimesinin ilâvesini rica ediyoruz. (Sulh ceza 
mahkemelerince tatbik olunur) şeklinde tashi
hini rica ediyoruz. 

REÎS — Maddeyi bu tashihle kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43, — Takip müruruzamaniyle 
umumi ve hususi kanunlarda şikâyet ve şahsi 
dâva İçin muayyen olan müruruzaman müd
detleri ve diğer kanuni müddet ve mehiller bu 
kanunun mahallinde tatbikına başlandığı ta
rihten itibaren bir ay işlemez. 

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

MADDE 44 — Bu kanunun ceza işlerine mü
teallik hükümleri askerlik adliyesine de şâ
mildir. , 

Bu takdirde Adliye vekâletine verilen salâ
hiyetler Millî Müdafaa vekâletine, 

Müddeiumumilere ait vazife ve salâhiyetler 
adli âmirlere; 

Hâkim ve mahkemelere ait vazife ve salâhi
yetler de askerî mahkemelere ait olur. 

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

Besinli fasıl -
Son hükümler 

MADDE 45. — Bu kanunda tarif edilen ye
nileme muamelesi, mahkeme ve adliye binaları 
içinde iken birinci maddede yazılı hâdiselerden 
dolayı zayi olmuş veya okunamıyaeak dereceye 
gelmiş olan bütün evraka şâmildir. 

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

MADDE 46. — Yenileme işine müteallik bil- -
cümle evrak, kayıtlar ve bunların suretleri ve 
bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve 
harçtan muaftır. Yenileme büroları veya mah
kemeler tarafından verilecek vesikaların ibrazı 
üzerine noterler de, suretlerini çıkaracakları ev
rak için yazı ücretinden başka hiç bir resim ve 
harç ve ücret İstİyemezler. 

Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği 

— 1 4 2 -
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di#er masraflar mahkeme masraflarına dahil 
edilmek üzere yenileme isteyenden almır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar.., Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

RElS — Maddevr kabul buyuranlar... Etmıi-
ycnler TCabııl ediln iştir. 

MADDE 48. — Bu kanunun bükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyoram. Kabul buyuraıtlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13. — Yedeksubay ve askerî memurlar halc-
kmdaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa enenmeni mazbatası (i/123) [1] 

M. M. En. M. M. R. APAK (Tekirdağ) —. 
Efendim, bu kanun Mîllî Müdafaa encümenin
de incelendikten vç mazbatası yapılıp takdim 

fi] 110 sayılı basmayası zaptın sonundadır. 

edildikten sonra kanunda münderiç hazî hüküm
lerin tekrar «özden freçîrilm esini ieabetürecek 
bazı malûmata muttali olduk. Lâyihanın encü
mene iadesini rica ediyorum. (Muvafık seferi). 

F-FttS — Veriyoruz. 
Simdi acık reylerin neticesini arzedüyorum: 
1943 malı yılı Muvazeııei nmumiye kanununa 

ba£lı (A) işaretli cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki lâyiha
ya kabul etmek suretiyle (271) zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh karnin (271) reyle kabul edil
miştir. 

Basm ve Yayın umum müdürlümü teşkilât 
ve vazife ve memurları hakkındaki lâyihaya, 
kabul etmek suretiyle, (231) zat rey vermiştir. 
BinaenaJİeyh kanun (231) reyle kabul edilmiştir. 

Efendim, pazartesi ruznamemîz biraz fazla
ca yüklüdür. Sabah celsesi yapılması zarureti 
vardır. Kabul buyurulduğu takdirde işareti 
edilmesini rica ederim. Pazartesi günü sabah 
celsesi yapılmasını kabul buyuranlar.,. Etmi
yenler... Kabu! edilmiştir. 

Şu halde pazartesi günü saat 10 da toplanıl* 
inak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18,10 

DÜZELTME 
Bu zaptın sonuna bağlı 122 sayılı basmayazınm 33, 34, 35, 36 ve 37 nci sayfalanndakı cetvellerde 

geçen (Basını ve Yayını) kelimeleri (Basın ve Tayın) olarak düzeltilmiştir. 

1943 malî yılı muvazene! ımıunüye kanununa bağlı (A) işaretli oetrelin Maarif vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair ka nuna verilen reylerin neticesi 

(Kanon kabul edilmiştir.) 
Aza adedi . : 455 

Beye İştirak edenler : 271 
Kabul edenler : 271 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler = 0 

Reye iştirak etmiyenler : 178 
Münhaller : 6 

AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETfNKAYA 

[Kabul edenler] 
M. GÖNENÇ I AÖBI 
Dr. A. H. SELGİL | H. EAYBAK 
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E. E. PASİN 
H, TUGAÇ 
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r " " ' AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YİOÎTOÖLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY { • 
Gl. N. ANILMIŞ 
A. BAYTIN 
II. O. BEKATA 
F. DAIıDAL 
M. KAYAOGLU 
II. N. MIHÇTOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
II. T. DAĞLIOĞLU ' 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL 
N. E. SUMBR 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
GL R. ALPMAN 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRİTOGLU 
Y. S. UZAY > 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K, GÜLEK 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 

M. F. GERCEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N, TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R.N.GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TUZUN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKtT 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P. BALKAN 
E.DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. P. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞOGLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
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Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN" 
t .U. AYKURD 

OAZtANTEB 
0. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELÎ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞATÎÎN 

GÎRESUN 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 

GÜMÜŞ ANE 
Ş. ERDOĞAN 
B. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
K İNANKUR 
R. KORALTAN 
G). 8. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
HÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. O. ATAÇ 
GL U. BELE 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
Gl. K. KARAT1EKİR 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SAR1DAL 
A. İt. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 

ÎZMlR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 

M. E. BOZKURD 
Dr. IX. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
E. DEMtREL 
C. DURSUNOGLU 
GL n . DUBUDOÖAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN. 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. SATİR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. II. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKİN 
Koı-grl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHtR 
F. ÇOBANOGLU 
F. SELEN 
S. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. TEK 
I. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
S. ÇUMRALİ 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK-
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T. F. SILAY 
I>r. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S; DELİLBAŞT 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRÎDOĞLU 

•V. UZGÖREN 
MALATYA-

E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
M. N. ZABC1 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAI 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERCİN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLTT 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOGLU 
Y. ÖZEY 
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H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN. 
H. R, TANKUT 

MARDtN 
B. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOGLU 
Dr. A. URAS 
L ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 

NİĞDE 
A. O. BODRUMLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAS 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DtLEMRE 
K. KAMU 
F. SÎRMEN 

SAMSUN 
Amiral F. ENGÎN 
S. GÖKÇÜL 
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N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. İŞCEN 
H. URAN 

SttRD 
S. TUNCAY 

StNOB 
C. ATAY 
0. K. İNCE DAYI 
Dr, B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOGLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
1. H. BAŞAK 
M. S. BLEDA 
Ç. UÜNALTAY 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R, APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
H. ÇELİKKOE 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S, SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K.» f3rjxtıLi^xv 
R. SOYER 
E- TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
S, DEVRİN 
E. ERİŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H, A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCİ 
Ş. TANSAN 
II. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
AFYON KARÂHlSAR 
1. H. BALTACIOÖLU 
H. ÇERÇEL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY 
B. BAYKAN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
t İNÖNÜ (R. C.) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V. ) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
İL KARAN 
1. H. UZUNÇARŞ1L1 

BİLECİK 
Dr. K. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
C. S. SİREN (V.) 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERİ 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
F. GÜVENDİREN 
(M.) 

Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H. ERÖENELt 
A. KAMÇIL (M.) 

ÇANKIRI 
A. İNAN 
M. A. RENDA (Ra.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
Dr, M. CANTEKİN 

DENİZLİ 
T. BAŞKAYA (M.) 
Dr. H. BERKMAN 
E. A. TOKAD 
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Dr. E. UZ 
DİYARBAKIR 

O; OCAK 
Dr. 1 T. ÖNGÖREN 
(M.) 
GL K. SEVÜKTEKtN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÖ 

ELAZIĞ 
F. AGRALI (V.) 
İP. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROGLU 
t YALÇIN 

ERZİNCAN 
F. HALFEGÎL (M.) 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
R.DİNÇ 
M. H. OÖLE 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
î. ÖZDAMAR (M.) 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
(M.) 
Ds. A. MELEK 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
P. ATLI 
1 SABUNCU 
Gl. t SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
II. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
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T. C. BERÎKER 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
A. BAYINDIR 
S. CÎMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
N. MENEMENCÎOĞ -
LU (V.) 
İL C. YALÇIN 

M. E. YURDAKUL (M.) 
ÎZMfit 

C. BAYAR 
B. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 

Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN (M.) 
P. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H, ÇORUK 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. SERÎM (M.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
ş. ÖDÜL 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. P, Ş. BÜRGE 
1. S. YtĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. P. CEBESOY 
(V.) 
A. H. DİKMEN (Ma
zeret) 
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Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
H. SAĞIROGLU 
0. TANER 
T. TEMELLİ (M.) 

MANİSA 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZlT 
A. H. TANPINAB 
A. YAYCIOĞLU (M.) 

MARDİN 
t F. ALPAYA <L A.) 
01. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
OrgrL t ÇALIŞLAR 
C. KARAMUGLA 
H. KÎTABCI (M.) 
F. O. MENTEŞEOCîLU 
(M.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENOl ı 
P. SOYLU 
H. TEFEYKAN 

ORDU 
H. ŞARJDAN 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H. O. BELÜL 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 

Z. DURUKAN 
N. FIRAT 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S, ÇAM (M.) 
K ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
0. ORAL 
Dr. K. SATİR 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
Ressam Ş. DAG (M.) 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİVAS 
Z. BASARA 
A. N. DEMİRAG 
A. ESENBEL 
H. IŞIK (Msüoret) 
K. KİTABCI (M.) 
N. SADAK 
1. M. UĞUR (M.) 

TEKİRDAĞ 
1*. ÖZTRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMÎR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
H. N. BOZTEFE 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOGLU 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

URFA 
II. S. COŞAR 
A. TC. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
ti. ARAT 
Z, ARKANT (Mazeret) 
S. İÇÖZ 



-

Basın ve Tayın nnuuu 

* 

. • 

AFYON KARAHİSAR 
M.GÖNENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YÎĞITOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Ql. N. ANILMIŞ 
F. R- ATAY 
A. BATTIN 
F. DALDAL 
M. KAYAOGLU 
I L N . M I H Ç I O Ğ L U 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
l)r. H. KURAL 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇtOĞLTJ 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
P. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİNGÖL 
T. BANGUOGLU 

I : 49 16.7.1943 C : 1 
müdürlüğü teşkilât ve v azife ve memurları hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
( K i 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Rrye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

455 
231 
231 

0 
0 

218 
6 

[Kabul edenler] 
BOLU 

H- Ş. ADAL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
I. N. DİLMEN 
Ş. ENGÎNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
R. OANITEZ 
A, DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKBR 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLT 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. 0. ALPER 
N. ATALAY 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 

DİYARBAKIR 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr, F. MEMİK 

ET.AZIĞ 
.H, KIŞOÖLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMtR 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 

GAZtANTEB 
Dr, M. CANBOLAT 
B. KALELÎ 
M. ŞAHİN 
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uran kabul edilmiştir.) 

-

GİRESUN 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELÎ 
E. S. TOR 

HATAY 
Gl E. DURUKAN 

İÇEL 
F. 0. GÜVEN 
i t KORALTAN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
0. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
Gl. R. BELE 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. S. ESMER 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTEL 
g. A. Ö G E L 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
B. ARTMAN 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 



E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
E, DEMÎREL 
nı. H. DURUDOGAN 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. EOEVİT 
Z. ORBAT 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKTRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOGLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
'/,. AKIN 
Koı-grl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
v. OOBANOGLU 
S. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 

APYON KARAHÎSAR 
İ. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETlNKAYA 
Dr. A. R SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AMASYA 
N. AKTIN 

1 : 4 9 16.' 
KONYA 

V. BÎLGlN 
Dr, S. IRMAK 
A, R. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S. ERTEM 
S. KUTMAN 
B. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
K. SAYIN 
M, N. ZABCJ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
B. N. EDGÜEIt 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATGILA 
F. KURDOfiLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. B. TANKUT 

MARDİN 
GI. S. DÜZGÖREN 
E. ERGlN 
H. MENEMENCtOOL 
Dr. A. TIRAŞ 

MUĞLA 
S. GÜNEY 

[Reye iştin 
S,. URAS 

ANKARA 
B. BAYKAN 
İT. O. BEKATA 
R. BÖREKÇt 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
t. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

.1943 0 : 1 
NİĞDE 

A. U. BODRUMLU 
Dr. R, P. TALAY 
H, ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
F..SÎRMEN . 

SAMSUN 
Amiral F. ENGÎN 
N. FİRAT 
M. A. YÖRÜKEH 

SEYHAN 
GI. N. ELDENİZ 
S. ISCEN 
H. URAN 

* 
SİNOB 

O. A TAY 
0. K. İNCEDAY1 
H. ORUOOGLÜ 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
1. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
R. Ş, SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 

ı: etmlyenler} 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN (Mazur) 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ (V.) 
Dr. M. GERMEN 
(Rs. V.) 
N. GÖKTEPE 

N. TRAK 
0. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOİJ 
M. DEVELİ 
R, ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M- AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAH 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Y. D. KARSLIOGLU 
S. KORKMAZ 
A, SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞİRGİL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y; Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN ( 
H. TÜRKMEN 
B. VARDAR 

A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
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t. H. UZUNÇARŞILI 
BtLEOÎK 

A. ESEN 
M. g, ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
C. S. ÜİREN (V.) 

BURSA 
A. AKGUÇ 
01. Â. ATLI 
i1. GÜVENDİREN (M.) 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELt 
A. KAMÇIL Q1L\ 

ÇANKIRI 
A. İNAN 
M. A. RENDA t(Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
Dr. M. CANTEKIN 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Y. BAŞKAYA J^LJ, 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT. 
O. OCAK 
Dr. 1. T, ÖNGÖREN 
L(Mazur)r 

OL K. SEVUKTEKÎN 
K, ŞEDELE 

ELÂZIĞ 
P. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAO 
S. SAĞIROĞLU 
t YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

t : 49 İĞ.t 
F. HALFEGÎL (M.) 

ERZURUM 
R. DİNÇ , 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I .U. AYKURD 
1. ÜZDAHAR (Mazur) 
E.* SAZAK 

GAZlANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
(M.) 
Ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMlR 

GİRESUN 
ML AKKAYA 
F. ATLI 
1. SABUNCU 
Gl. t SÖKMEN 
A, ULUS 

GÜMÜŞAKE 
Ş. ERDOĞAN 
O, SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş, DEVRİM 
H. İLGAZ * 
B. S. KUNT 
H, SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERIKER 
E. ÎNANKUR 
Ş, TUGAY 

İSPARTA 
H ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
C. E; ARSEVEN 
A. BAYINDIR 
S. ClMCOZ (M.) 
G, B. GÖKER 
t A. GÖVSA 
GL K. KARABEKIR 
N. MENEMENClOĞ -
LU (V.) 
V. SARIDAL 
î. H. ÜLKMEN 

.1943 C : 1 
H. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL 

İZMİR 
C. BAYAR 
Dv. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
S. YUNUS 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
Ş. KARACAN (M.), 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
R. SALTUĞ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. SERİM (M.) 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY, 

KIRŞEHİR 
F. SELEN' 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
GL M. BAKU 
Dr. F. §. BÜRGE 
1. TOLON 
t. S, YtĞlT 

KONYA 
M. A. BİNAL 
GL A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROGLU 
O, TANER 
T. TEMELLİ (M.) 

MANİSA 
0. ERÇtN 
Ş. R. HAT tPOÖLU (V.), 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZİT. 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU .(M.), 

MARDİN 
1. F. ALP AYA (I. A.) 
R. ERTEN 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALİŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI (M.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(M.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 
K. KOTAN ' 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGt 
F. SOYLU j 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
tÇAMAŞ 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H. C. BELÜL 
A, ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
S. GÖKÇÜL 
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SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SttRD 
Ressam Ş. DA& (Ma
zur) 
A. R. ESEN 
8. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

İ : 40 16.7 
StNOB 

Dr. B. KÖKDEMtR . 
SİVAS 

Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMÎRAG 
Ş. OÜNAIiTAY (Rs. V.) 
H. IŞIK (Mazur) 
K. KİTAPÇI (M,) 
•N. SADAK 
t. M. UĞUR (M0 

TEKÎRDAG 
H. ÖZTRAK 

.im Ö : i 
TOKAD 

H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZÖĞLU 
M.S.ANAMUR 
İL N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 

D. KYİBOÛLU 
H. SAKA 

L. YAVU2 
URFA 

H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ABKANT (Mazur) 
a. Içöz 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 

t>9< ı 

T. B. M, M. Matbaası 



S. Say sı: I |Û 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (1/123) 

T.c. • / ' _ • _ _ . ; • ' . . ' 

Başvekâlet 30 , VI . 1943 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Say* :6/2m 
Büvük MİUet Meclisi Yüksek Reislisine 

1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Millî MÜifadaa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 . VI , 1943 tarihlitoplantoanda Yüksek Meclise arzt kararlaştırılan 
kjmun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 
Ordunun her sınıf için yedeksubay ve askerî memur mevcut ve membaı varken yeni kurul

muş olan adli hakimlik sınıfından emekli hâkimadedinin yok denecek derecede olması itibariyi» 
ordunun hakim kadrolarını doldurmağa imkân bulunmamaktadır. 

Vakıa Askerî muhakeme usulü kanununun 63 ncü maddesinde ordunun yedek hâkim kad- -
rosunun hukuk tahsili görüp hâkimlik veya avukatlık etmiş olanlardan ikmal edilmesini temin 
iğin hüküm varsa da hakimlerin askerliklerinin müeccel olması ve avukatlardan da yaşları iti
bariyle silâh altma çağırılacak olanların miktarlarının ihtiyaca kifayet edecek derecede bulun
maması hasebiyle ordunun disiplini bakımından mühim olan bu ihtiyacının- yedeksubay okulunu 
ikmal edenler arasından her sene lüzumu kadarının kura ile ayırmak "ve bunlara bir adü âmir 
refakatinde staj görmek suretiyle hâkimlik evsafını hak oldukları anlaşılanları yedek askeri adli 
hâkim yapmak ve halen ve âtiyen ordunun her hangi bir seferi vaziyetinde askerî adli hâkim 
ihtiyacını temin maksadiyle 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine; 

2. — inse tahsilini bitiripte yedeksubay okuluna giden yedeksubay yetişecek kısa hizmetliler 
tahsil ve meslekleri ile mütenasip smıüarda yetiştirilmekte ise de muvazzaflık hizmetlerini yapa
rak .terhis edildikten sonra takip ettikleri tahsil üe yeniden bir meslek ve ihtisas kazananların, 
smıi tebdilini yalnız sıhhi sebepler kabul edenl076 sayıh kanunun 6. maddesi karşısında bu 
mesleklerinden âzami derecede istifade edilebilmek için, diğer sınıflara nakilleri yapılamamaktadır. 

Meselâ piyade sınıfında yetiştirilmiş olan bir piyade subayı terhisinden sonra Tıp fakülte
sini bitirmiş olduğu halde kanunun müsaadesizliğT yüzünden, resmî muamele ile sınıf i değistirile-
memekte ve ihtiyacın çokluğuna rağmen kadrosunda çalıştırılamamaktadır. 

Doktorlardan maada kimyager, - veteriner ve mühendis gibi mesleklerde yetîşmi§; olanların 
yeni mesleklerinden istifade edilebilmek maksadiyle mezkûr maddenin sonuna bir fıkra ilâvesi 
lüzumlu görülmesine; 

3. — 1076 sayılı, yedeksubay ve askerî memurlar kanununun 17 maddesi ile yedek su-



bayların binbaşı ve daha yukarı rütbelere terfileri yalınız muharip sınıf subaylarına hasredil
miştir., 

Sİn haddine uğrayan ve terfi şartları tamam olan muharip sınıf subayları 1145 sayılı Mec
lis kararma tevfikan ayni sene içinde terfi ettikleri haleti ayni şart ve vaziyeti haiz bulunan mua
vin sınıf subayları terfi edememektedir. 

Esasen harp silâhlarının bugünkü tekâmülü sebebiyle 4273 sayılı kamımın birinci maddesinin 
(b) fıkrasında yardımcı sınıf olarak zikredilen deıniryol, otomobil, nakliye, sıhhiye, veteriner, 
levazım ve mühendis sınıfları bilfiil ateş altında vazife görmek mevkündedirler. 

Fiilen bir fark kalmamış olan bu iki sınıf subaylar arasında terfi noktasından da bir fark gö
zetilmemesi ve yardımcı srnıf yedek subaylardan aynı şartı taşıyanların da binbaşı ve daha yu
karı rütbelere terfilerinin temmi muvafık görülmüş ve bu sebeple 1076 sayılı kanunun 17 nci 
maddesinin bağlı şekilde tadiline lüzum görülmesine; 

4, — 1076 sayılı kanunun tadil edilmiş olan 22 maddesinde yedeksubay ve memurların ha
zar ve seferde ancak tahdidi sin kanununda yazılı yaşlara kadar hizmete celp olunacakları ve 
ancak seferin icabı olarak lüzum görüldüğü takdirde beş yaş yukarısına kadar olanların da ah
vali sıhhiyeleri müsait olanların en gençlerinden başlayarak orduya alınacakları yazılıdır. 

Bütün dünyayı sarmış olan harp içinde Türkiyeye vâki olabilecek herhangi bir tecavüze kar
şı memleketi müdafaa vazifesini almış olan Türkiye cumhuriyeti ordusunun seferi mevcuda ib
lağı tcra Vekilleri heyetince kararlaştırılmış olduğundan seferi kadroların tatbik edilebilmesi 
için beş yaş yukarısına kadar bütün yedeksubay ve memurların hizmete celbi icap ettiği tahak
kuk etmiştir. . ' • ' • • 

Bu madde hükmüne göre 57 yaşma kadar hizmete alınacak olan tabip, veteriner, eczacı, kim
yager ve difl tabiplerinden binbaşı ve daha aşağı rütbedekilerin geri hizmetlerde istihdamları se
feri vazifeler verilirken nazarı dikkate alınacağından lâyihaya bu hususta bir hüküm konulma
mıştır. 

Yukarıda yazılı değişiklikler için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

f.B.H.M. 
Milli Mil Encümeni U , Vll . 19-İ3 

Msas No- 1/133 
Karar No, W 

Yüksek Reisliğe 

1076 sayılı kanunun bazr maddelerinin de- nci satırda yüzbaşı olacakların da dört sene 
ğiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğin- yerine üç sene kelimesi konmuş ve ayni (A) 
çe hazırlanıp. Başvekâletin 30 . VI ; 1943 tarih fıkrasının sonunda tadat edilen tabip, veteriner, 
ve 6/2229 numarasiyle Yüksek Meclise sunulup eczacı kelimesinden sonra diştabibi ve kimya-
encümenimİze havale edilen kanun lâyihası ve ger kelimesinden sonra da ve mühendis sözleri 
•mucib sebepleri Millî Mü. Vekili ile vekâletin eklenmiştir. 
salahiyetli mümessilleri hazır olduğu halde en- Kezalik dördüncü maddenin ikinci fıkrasına 
cümenimizde incelendi. dahi kimyager ve diştabipîeri sözlerinden sonra 

Başlıca dört ihtiyacı tatmin maksadiyle Bü- mühendislerin kelimesi de ilâve edilmiştir. 
yük Meclise sunulmuş olan bu lâyihadaki Hükü- J076 sayılı Yedeksubay kanunu bir çok ilâ-
met teklifleri encümence temamiyle uygun gö- velerle 24 kadar'muhtelif kanunlardan mürek-
rülmüştür. kep biı hale gelmiş ve alâkalılar tarafından 

Yalnız üçüncü maddenin (A) fıkrasında 11 takibi, güç biı- şekle girmiş olduğundan mınla-

( M. Sayısı : 110) 
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rra hepsinin, tevhidi ile mazbut ve tetkiki kolay 

-bir. şekle sokulması hakkında encümen tarafın
dan izhar.edilen arzuya Millî Müdafaa vekili 
tarafından verilen cevapta böyle mazbut t i r 
projenin hazırlanmakta olduğu bildirilmiş, oldu
ğundan kanunim yeniden tahriri İşinden bu de
falık encümence sarfı nazar edilmiştir. 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 
M. M, En. Reisi M. M.' Kâtip 

Sinob Tekirdağ Konya 
O. K. încedayı R. Apak 

Ağrı Bursa 
H. Tugaç Gl N. Tınaz 

Edirne Elâ2iğ 
M. E. AğaoğuUan H. Kişoğlu 

Erzurum Gaziarateb 
A. Akyürek J}r. M. CmboUtt 

Kars, 
Gl, B. Durtydpğan 
Kocaeli 

Gl. M. B.%kn 
Toksd 

.8. ÇeUlfikol 

Çankırı 
Dr. A. Arkım 

Erzincan 
Ş. Söhnerisüef 

İsparta 
C. Tüzemçn 

Kırklareli Kırşehir 
Korgl. K, Doğan F. Selen, 
Mardin. Mnğla 

Dr. R. Uran, S. Güney. 

« • ^ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1076 sayüt kanunun bası madçUdrimn değişti-
rümesine dair kanun lâyihası 

l$Afi&jS l . ~ . 1076 sayılı kanumuı 3923 sa-
y$S kanunla d*ği$ıni$ olan 3. maddesin* asa-
ğ^aki fıkra eklenmijtİT : 

Yedekgnbay okulunu ikmal ile yed«ksubay 
olajçak çıkanlar arasında hukuk. tahsili görmüş 
ve_ IÜBTOIU vasıfları haiz olanlardan ye4çk as-
ker£ adjî hakim yettyitibrilmek üzere her sene 
lüzumu kadan B&llt Müdafaa vekâlethıce kura 

Btı suretle askeri adlî hâlrim namzetliğine 
aynlm^; planlar asteğmenUlej nalınları icra 
edâejrejfc adlî âmirler emrind* ve kıdemli bJU 
kl^er majyetinde altı ay gaUftarûn-. Bu, müd
det, sonunda liyakat gösterenler, yediapi srojf 
e^kerîadlihâkjmUk^ Muvaf
fakiyet gösteremiyenler ise aşü sınıfları krta-
lanna ^aderU^ler ve üç ay daha istihdam olu-. 
narak muvaffak olanlar teğmenlikle ve muvaf
fak olaınrjfsalar astejmealikle, terhis.edÜrlar, 

Hâkimlik stajında alta ay müddeti bitirme--
den bAkira%e yaramıya^^ ârnitlermce hildi-
ril«Bİer Millî Müdafaa vekâleti tarafından, der-
halv» î.JMnıfı>la,^dai3na verjlûrl^r. Bu takdirde 
altı ay hâkimlik stajnun geri kalan müddetini 
aaü sınıfı kıtasalda.stajla ikjnal- ederler. Mu-
vajKakj.olamıyanların staj, müddeti üç ay daha 
uztıhr.': . . • • ' • ( • . -

Atmak bu suretle hizmet edeceklerin terbia-
leri; yedeksubay okulundan birlikte neşet et-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DE4ÎŞTÎRİŞÎ 

1076 saytlt fatfbumtn ,ba%ı maddelerinin âeği§r 
tirilmeshıe dair kanun lâyihası 

, MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

(S. Sayısı-: 110) 
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HÜ. 

tikleri ditfer sauf subaylarından evvel icra 
edilemez. 

I I . A J 

MADDE 2. — 1076 sarih kanunun atana 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Muvazzaflık hizmetlerini yaptıktan ve ye
dek subay naspedildikten sonra orduda istifade 
edilebilecek başka bir meslek veya ihtisas dip
lomasim kaşanan yedeksubaylar, ihtiyaç halin
de, sınıfları tatbikat okulunda, tatbikat okulu 
yoksa sınıfı kıtasında rütbeleri ile üç aylık bir 
tahsil veya staja tâbi tutularak MilK Müdafaa 
vekâletince sınıfları değiştirilebilir ve bu üç 
aylık hizmet müddetleri hasarda talim devrele-
rindeki hizmet müddetlerinden sayılır. 

HADDE 3. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun birinci maddesiyle değişmiş 
olan 17. maddesi algıdaki . şekilde tadil edil
miştir : 

a) Hazarda yedeksubaylann silah altında 
geçmeyen sivil hayattaki müddetleri de hizmet
lerinden sayılmak şartiyle muvazzaf subaylar 
gibi terfi ettirilirler. Ancak teğmen olacak
lar birer üsteğmen olacaklar İkişer ve yüzbaşı 
olacaklar sekizer talim devresine iştirak etmek 
vo muvafık sicil almak, denizde yüzbaşılık kur
sunu tamamlamak ve yakm seferler süvari veya 
çarkçı şehadetnamesmi haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedefcsubaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört bucuk ay hizmetten sonra Genel 
komutanlığın inhan ile orduda bir bucuk ay 
staj, üsteğmen olacakların İki sene dokuz ay 
hizmetten sonra aynı veçhile 00 gün staj, yüz
başı olacakların da dört sene hizmetten, son
ra yine inha ile 360 gün staj görüp si
cil almaları şarttır. Su subaylar takrm, 
talim ve terbiye safhasının başlangıcında ordu
da bulunacak veçhile staja gönderilirler. 

Bilûmum yedek subayların terfilerinde kı
dem hesaJn muvazzaf subaylar İçindeki hemna-
amlt arkadaşları ineyanmda hesap olunur. 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbe
lere fflkftWTtHAlr Harp okulu tahsilini ikmal et
mek ve muvazzaf subaylara mahsus terfi kanu
nunda yanlı kayit ve şartlan ihraz etmekle meç-
rutrar. 

Deniz suntada binbaşı olmak için yukanda-

...: (S. Sayı 

M. M. E, 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun birinci maddesiyle değişmiş 
olan 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

A) Hazarda yedeksubaylann «Hak altın
da -geçmeyen sivil hayattaki müddetleri de hiz
met müddetlerinden sayılmak şartiyle muvaz
zaf subaylar gibi terfi ettirilirler. Ancak teğ
men olacaklar birer, üstteğmen olacaklar İkişer 
ve yüzbaşı olacaklar sekizeri talim devresine 
iştirak etmek ve muvafık sicil almak, denizde 
yüzbaşılık kursunu tamamlamak ve yakm se
ferde süvari veya çarkçı şahadetnamesini 
haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedeksubayllardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Ge
nel komutanlığın inhası ile orduda bir» buçuk 
ay staj, Üstteğmen olacakların İki sene do
kuz ay hizmetten sonra ayni veçhile doksan 
gün staj, yüzbaşı olacakların da üç sene hiz
metten sonra yine inha ile 360 gttu staj görüp 
aicü ahnalan şarttır. Bu subaylar takım, 
talîm ve terbiye safhasının başlangıcmda or
duda buhmacak veçhile staja gönderilirler. 

Bilûmum yedeksubaylann terfilerinde ladeni 
hesabı muvazzaf subaylar içindeki henmajuplı 
arkadaşları meyanmda hesap olunur. 

Binbaşı olmak re binbaşıdan yukarı rüt
belere çıkabilmek Harp okulu tahsilini İk
mal etmek ve muvazzaf subaylara mahsus terfi 
kanununda yzılı kayit ve şartlan İhraz etmek
le meşruttur. . , 
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ki şartlardan başka uzak seferler süvarisi veya. 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lazımdır. 

Tabip» veteriner, eczacı, kimyager subayları 
kendi meslek mekteplerinde yüksek tahsilleri
ni yapmış olduklarından bunlardan harp okulu 
tahsili aranmaz. Bu maksatla terfi kanununda 
zikredilen asgarî müddetin üçte birini fiilen ifa 
etmek üzere müracaat edenlerin orduya kabulü 
münhalat re sair ihtiyaçlar nazan dikkate alı
narak ait Iduğu vekâletçe takidr olunur. 

b) Seferde yedek subaylar muvazzaf su
baylar gibi terfi kanunu ahkamma tabi olurlar. 

e) Yedek askerî memurlar dahi hazar ve se
ferde muadilleri rütbedeki yedek subaylar gibi 
ve yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi eder
ler. Memurların terfileri için dahi Harp okulu 
tahsili aranmaz. 

MADDE 4. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun 2. maddesiyle tadil edilmiş °l&n 
22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yedekşubay ve memurları hazar ve seferde 
ancak tahdidi sin kanununda yazılı yaşlara ka
dar hizmete eelbolunurlar. Bu yaşlar dahilinde 
bulunanlar ile dereceli ve derecesi* malulen te
kaüt edilmiş ve edilecek olanlardan sıhhiye he
yetlerinin raporları ile ahvali sıhhiyeleri kıta 
hizmetlerinde istihdama müsait oknryanlar or
dunun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde kulla
nılırlar. 

Ancak sefer veya fevkalade haller dolayı-
siyle ordunun kısmen veya tamamen seferi mev
cuda iblağı halinde lüzum görüldüğü takdirde 
tabip ve veteriner, eczaca, kimyagerler ile diş 
tabipleri binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 57 ya
şına kadar, diğer sınıflar yedeksubaylariyle 
bilûmum yedek askerî memurların, tahdidi 
sin kanununda yazdı yaşlardan, beş sene fasla 
yaşlıları dahi, ahvali sıhhiyesi müsait olanların 
en gençlerinden baslryarak orduya alınırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

(S. Sa; 

5 — 
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Deniz sınıfında binbaşı olmak için yukarı
daki şartlardan başka uzak seterler süvarisi 
veya çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak 

Tabip, veteriner, eczacı, diştabip, kimyager 
ve mühendis subayları kendi meslek mektep
lerinde yüksek tahsillerini yapmış oldukların
dan bunlardan Harp okulu tahsili aranmaz. Bu 
maksatla TerÜ kanununda zikredilen asgarî 
müddetin üçte birini fiilen ifa etmek üzere mü
racaat edenlerin orduya kabulü münhalat ve 
sair ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak alt ol
duğu vekaletçe takdir olunur. 

B) Seferde yedek subaylar muvazzaf subay
lar gibi Terfi kanunu ahkamına tabi olurlar. 

0) Yedek askeri memurlar dahi hazar ve 
seferde muadilleri rütbedeki yedek subaylar 
gibi ve yukarıda yazık şartlar dahilinde terfi 
ederler. Memurların terfileri için dahi Harp 

okulu tahsili aranmaz. 
MADDE 4. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu

maralı kanunun ikinci maddesiyle tadil edilmiş 
olan 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Yedekşubay ve memurları hazar ve seferde 
- ancak Tahdidi sin kanununda yazdı yaşlara ka
dar hizmete celbolonurlar. Bu yaşlar dahilin
de bulunanlar ile dereceli ve derecesiz malu
len tekaüt edilmiş ve edilecek olanlardan sıh
hiye heyetlerinin raporları ile ahvali sıhhiye
leri kıta hizmetlerinde istihdama müsait olmı-
yanlar ordunun hafif sabit ve geri hizmetlerin
de kullanılırlar. 

Ancak sefer veya fevkalade haller dolayısiy-
le ordunun kısmen veya tamamen seferi mev
cuda iblağı halinde lüzum görüldüğü takdirde 
tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diştabip-
leriyle mühendislerin binbaşı ve daha aşağı rüt
belileri 57 yaşma kadar, diğer sınıflar yedek
subaylariyle bilumum yedek askeri memur
ların, Tahdidi sin kanununda yazılı yaşlardn, 
beş sene fazla yaşlıları dahi, ahvali sıhhiyesi mü
sait olanların en gençlerinden başlıyark ordu
ya alınırlar. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
rynen kabul edilmiştir. 

fit*] ; ÎIO ) 
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HADDE 6. — Bn kanunun hükmünü tatbika 
lera Vekilleri Heyeti memurdur. 

U 
B* V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel 
Da. V. Hk V. 

. VI . 1948 
M.M.V. 

A. B. Artunkal 
MJLV. 

N, Mmemendoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. 
Yücel 8. Doy 

S. Î.M.V. G.tV. 
Dr.H.Alataş S.H.ÜrgülM 

Mü. Y. 
A. F. Cebesoy 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zv.V. 

Ti, V. 
G. 8. Siren 

M. M. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

altıncı maddesi 

(S. Sayısı : 110). 



S, Sayısı: İM 
Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encü

menleri mazbataları (1/50) 

r. a 
Başvekâlet 3. VIII. 1943 

Kurarlar dairesi müdürlüğü 
Sapı : 6/2957 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 
1110 sayılı Memnu mıntakalar kanununa ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 

tora Vekilleri Heyetince 16. VII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Fevkalâde hallerde ve seferberlikte askerî sahıslarm vazifeleri icabı kıtalarına daha sıkı bağlı 
olmaları memleketin müdafaası bakımından lüzumlu görülmektedir. 

Bu gibi zamanlarda hudut ve kıyı garnizonlarla müstahkem mevki mmtakalarda deniz ve ha
va üslerinde bazı mmtakalarda bulunan kıta ve müesseselerde müstahdem askerî şahıslar ailele
riyle birlikte bulundukları takdirde mesai saatleri dışında aileleri yanmda bulunmakta ve hasbel-
icap kıtaatın ileri geri hareketlerinde de ailelerini beraberlerinde götürmektedirler ki -bu halin bir 
hareket sırasında asker! hizmet üzerinde mühim zararlar ve aksaklıklara, yol açtığı aşikâr bulun
maktadır. 

Bundan maada bazı askerî sahıslarm ailelerini çadırlı ordugâhlara ve askerlerin içine kadar 
getirmeleri askerî disiplin bakımından da doğru görülmemiş ve bu mülâhazalarla ek kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

Bununla beraber bu cihetin takdir ve ifasını her komutana değil ordu müfettislîkleriyle Başko
mutan ve Genel kurmay başkanlığına bırakılmıştır. 

Bu suretle ailelerini yanlarından uzaklaştırmak emrini alan askerî şahısların ailelerini başka 
mahallere göndermek için masraf ihtiyar edecekleri ve bu yüzden müşkül vaziyete düşecekleri ci
hetle mutazarrır olanların zararlannı kmmen temin maksadiyle harcıraha müstahak ailelerine 
harcırah verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Bir de yasak bölgelerden yasak olmıyan bölgeye ve yasak ohnıyan' bölgeden yasak olan bölgeye 
ve yasak bölgeden diğer bir yasak bölgeye tâyin olunanların ailelerine de ne suretle harcırah ta
hakkuk ettirileceği hakkmda hükümler konmuştur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. H. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. î/50 
Karar No. 40 

24.VI. İ943 

Yüksek Reisliğe 

1110 sayılı Memnu mıntakalar kanununa 
ek olarak Millî Müdafaa vekiiliğineee hazırla
nan ve Başvekâletin 3 ağustos 1942 tarih ve 
6/2957 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclîse sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri
nin salahiyetli memurları hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakeree olunmuştu. 

Lâyihanın Umumî Heyette müzakeresi sı
rasında askerî şaltıslar ailelerinin askerî mem
nu mmtakalardan çıkarılması salâhiyetini tes
bit eden birinci maddenin yeniden tetkik olun
ması hususundaki bir takrir Yüksek Umumî 
Heyetçe nazarı itibare alınmış olduğu halde 
Meclisi Alinin fesih karan vermesi üzerine hü
kümsüz kalmış olan bu lâyihanın yeniden mü
zakeresi Hükümetçe usulü dairesinde istenmiş 
olduğundan Encümenimize havalesi tensip buyu-
rulmuştur. 

Seferberlikte ve fevkalâde hallerde hudut 
ve kıyı garnizonlarında, müstahkem mevki ve 
müstahkem mıntakalarda deniz ve hava üslerin
de ve tâyin olunacak sair bölgelerde askerî şa
hısların daimî surette kıta vazifeleri başında 
bulunmalarını ve hizmet mahallerinden ayrılma
malarını temin etmek maksadiyle ailelerini yan
larında bulundurmaları mahzurlu görüldüğü za
man mezkur ailelerin bulundukları mahaller
den çıkarılması hakkında kanuni salâhiyet is
tihsali için hazırlanan bu lâyiha Eneümenimiz-
ce kabule şayan görülmüş ve icabında bahse 
mevzu olan aileleri yasak Irölgeler haricine çı

karmak veya mahzurlu mıntıkalara sokmamak 
salâhiyetlerini tesbit eden birinci madde Umu
mî Heyette tebellür eden kanaate uygun şekilde 
değiştirilmiştir. 

Askerî şahıslar aileleri efradının yasak edi
len bölgelere girmek teşebbüsünde bulundukları 
takdirde tabi tutulacakları muamele hakkında 
lâyihanın sâkit bulunduğu görüldüğünden ikin
ci maddeye bu hususu tâyin eden bir hüküm kon
muştur. 

3, 4 ve 5 nci maddelerin yazılış şekilleri dü
zeltilmiştir. 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
. Reis V. 

Kastamonu 
T. Coşkm 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Edirne 

Bu M. M. 
Aydm 

(fi, B, Alpman 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Diyarbakır 

R. Bekti 
Giresun 

M. N. Oündüzaîp M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
îzmİr 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlv, 
Trabzon 

M, S. Anamur' 

İstanbul 
. H. Kortel 

Kayseri 
F. Baysal 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Yozgad 
S.îçöz 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Hatay 

E. Salçuk 
istanbul 

R. ülkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
M. A, SevengÜ 

Yozgad 
A. Sungur 
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MM Müdafaa encümeni masbatasf 

T. B. M. M. 
Millî Mü. Encümeni 

Esas No. î/50 
Karar No. 15 

12 . Vîî . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Seferberlikte ve Fevkalâde Hallerde askerî 
şahısların ailelerinin icabında yanlarında bu
lundurmalarının men'i hakkındaki kanun lâyi
hası Millî Müdafaa vekili kazır olduğu halde 
encümenimizde ikinci defa olarak incelendi. 

îki yıl önce, Trakya'da bazı mıntakalarda 
askerî şahısların aileleri efradının kendi yan
larından derhal uzaklaştırılması zarureti hâsıl 
olmuş ve fakat mevcut ahkâmın müsaadesizliği 
yüzünden tatbik edilememiş olmak yüzünden 
teklif edilmiş olan işbu kanun lâyihası, böyle 
bir salâhiyetin Milli Müdafaa vekiline verilme-
si hakkında Umumî heyette ileri sürülen nok-
tai nazarın tekrar incelenmesi yüzünden intaç 
edilemiyerek bu Çevreye bırakılmış idî. 

Bu defa, Hükümetten tekrar gelen bu lâyi
hanın Bütçe encümeni müzakeresinde ayni mü
lâhaza ile işbu salâhiyeti Millî Müdafaa veki
line hasreylemek suretiyle kanunun birinci mad
desi değiştirilmiştir. Fakat, Millî Müdafaa en
cümeni Teşkilâtı esasiyenin 40 ncı maddesinde
ki sarahat dolayısiyle işbu salâhiyeti fevkalâde 
hallerde Genel kurmay başkanlığına ve sefer
berlikte kuvayi harbiyenin sevk ve idaresine 
memur zate vermek suretiyle maddeyi tesbit 
edilen şekle koymuştur. Çünkü, ailelerin birinci 
maddede tasrih edilen mıntakalar ve bölgeler
den geriye nakledilmeleri keyfiyeti idari se-
beblere değil doğrudan doğruya sevk ve idare 
ve harekât sebeplerine müteallik görmüştür ve 
bu takdirde işbu salâhiyet Ana yasanm 40 ncı 
maddesi mucibince sevk ve idare makamlarına 
ait olmak lâzuradır. Millî Müdafaa vekili an
cak bu ailelerin nakli için ieabeden tahsisatın 
sarfı ve itası bakımından bu mesele ile alâkalı 
bulunmaktadır ki buda salâhiyet verilen ma
kamların keyfiyeti vekâlete derhal arzetmeleri 
ile halledilmiş olacaktır. 

Kanun lâyihasının en mühim kısmı hakkın
daki işbu izahtan sonra aşağıdaki diğer tadi
lât hakkındaki encümen fikirleri şöylece arze-

dilir: 
1) Kanunun Hükümetçe teklif edilen 

«1110 sayılı memnu mıntakalar kanununa ek 
kanun lâyihası» başlığı «seferberlikte ve fevkalâ
de hallerde askerî şahısların ailelerini, icabmda 
yanlarında bulundurmalarının men'i hakkında 
kanun lâyihası» şekline sokmakla kanuna müs
takil ve umumî bir mahiyet vermiştir. 

2) Hükümetin birinci maddesinde zikre
dilen «askerî emniyet ve askerî vazifelerin ya
pılması bakımından» tabiri fazla görülerek çı
karılmıştır. 

3) Hükümetin ikinci maddesinin birinci • 
fıkrasında aile ile birlikte oturulması yasak 
edilen bölgeden çıkarılacak aile efradına, bir
likte ikamet edecekleri mahalle kadar harcırah 
verileceği yazılıdır. Kanun bu şekilde kabul 
edildiği takdirde bu aile efradından başka 
başka yerlerde oturmak mecburiyetinde olan
lardan her birine, gidecekleri yere kadar har
cırah verilemez. Halbuki bağında toplanılan 
zatın meskeninden ayrılmağa mecbur kalan aile 
efradından her birinin nezdinde ikameti, ken
disi için daha uygun başka başka akrabası 
bulunabilir. Bu gibi hallerde bu aile efradın
dan her birinin, yanlarına gitmek istedikleri 
kimselerin bulundukları yerlere kadar harcırah 
alabilmelerini sağlamak maksadiyle (birlikte 
kelimesi kaldırdarak) madde o şekilde tavzih 
edilerek yazılmıştır. 

4} İkinci maddeye konulan yeni bîr fıkra 
ile, yasak bölgeye, müsaadesiz getirilen aile ef
radının derhal bölge dışarısına çıkarılması 
ve bu hususta yopüan yol masraf mm ilgili as
kerî şahıslara ödetilmesi sağlanmıştır. 

5) Kezalik ikinci maddenin, Hükümetçe 
teklif edilen ikinci fıkrası lüzumsuz görüldü
ğünden çıkarılmıştır. 

6) Muhtelif ihtimalleri nazara alan üçüncü 
madde dahi Bütçe encümeni tarafından yapılan 
tertib veçhile ayniyle kabul edilmiştir. Ancak 
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birinci madde hükmüne tevfikan aile ile birlikte 
oturulması yasak edilen bölgeden çıkarılmış ve 
yeni ikamet yerlerine kadar harcırahlarını al
mış. olan aile efradı, yasağın sonuna erdiği 
zaman eskiden yasak mıntakada olan memuri
yet mahallinden ayrılmamış bulunan askerî 
şahsın yanına dönmek istediği takdirde ne su
retle harcırah alacağı gerek Hükümetin tekli
finde ve gerek Bütçe encümeninin eskiden ha
zırladığı metninde meekût bırakılmış, oldu
ğundan bu gibi hallerde harcıraha müstahak 
aile efradının harcırah alabilmelerini sağlamak 
maksadiyle üçüncü maddeye (B) fıkrası olarak 
yeniden bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Arzolunan tadil, tashih ve ilâvelerle hazırla
nan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1110 sayüı memnu mmtakalar kanununa ek ka
nun lâyihası 

MADDE 1. — Fevkalâde hallerde ve sefer
berlikte hudud ve kıyı garnizonlarında, müs
tahkem mevki ve müstahkem mmtakalarda, de
nk ve hava üslerinde tâyin olunacak bölgeler 
iğinde askerî şahısların aileleri efradiyle birlik
te ikametleri askerî eminiyet ve askerî vazife
lerin yapılması bakımından, Başkomutanlıkça 
veya Genelkurmay Başkankgmoa veya Ordu 
müfettifliklermce yasak edilebilir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince aile 
ile birlikte oturulmafli yasak edilen gölgeden 
çıkarılacak harcıraha müstahak aile efradma 
bunların (birlikte) İkamet edecekleri mahalle 
kadar aile harcırahı verilir. 

Bu suretle aile harcırahı alan kimselerden 
hUâhara ailelerim memuriyet mahallerine daha 
yakın bir yere getirmek isteyenlere bir daha 
aile harcırahı verilmez. 

MADDE 3. — Harcıraha müstahak aile ef
radı için aşağıda yazılı nispet ve dartlar daire
sinde aile harcırahı verilir, 

arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi UL M. Kâtip 

Sinob Tekirdağ Konya 
C. K. încedayt R. Apak 

Ağn Bursa Çankırı 
S.Tuğaç N. Tınaz Dr. A. Arkmv 

Diyarbakır Edirne Elâsİğ 
İt. Sevüktekin M. E. Ağaoğullan S. Eişoğlu 

Erzincan Erzurum Gazianteb 
Ş. Sökmensüer A. Akyürek Dr. M. Caribölat 

sparta Kara Kayseri 
G. TÜeemen B. Durudoğm N. Toker 

Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
S. Doğan F. Selen M. Baku 
Mardin Muğla Tokad 

Dr. A. TJras 8. Gmey 8. ÇeUkkol 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Askeri memnu mmtakalar hakkındaki 1110 
sayth kamına ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte ve fevkalade 
hallerde hudut ve kryı garnizonlarında müstah
kem mevki ve müstahkem mmtakalar da deniz 
ve hava üslerinde ve tâyin olunacak sair böl
geler için de askerî şahısların aileleri efradiy
le birlikle ikametlerini yasak etmeğe Millî Mü
dafaa vekili salahiyetlidir. 

Millî Müdafaa vekili hasarda Genel Kur
may başkanlığına ve seferde kuvayi harbîyenin 
sevk ve İdaresine memur olan zata bu salahiyeti 
tevdi edebilir. 

MADDE 2. — Yasak edilen bölgeye gelen 
aile efradı derhal bölge dışına çıkarılır. Bu hu
susta yapılan yol masrafı alakalı askeri şahsm 
maaşından kesilir. 

MADDE 3. —> Harcıraha müstahak aile ef
radma : 

A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 

I 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEGÎŞTÎRtŞÎ 

Seferberlikte ve fevkalâde hallerde askeri foAw-
lamt,±ıfâUrtâdcabmi&>gaMİ*rt*(İa. Mâhmdur-

malarmn men'i hakkında kamın lâğ&tm 
JS4DDK 1. — Hte*»t^elayı a««±«aiarm-

da, müstabbtm^n^ti ire atfttahkeimttiKtt»-
larda denu ve bava üslerinde ve tâyin oluna
cak sair bölgeler iğinde askerî şahısların aile» 
teri efradının kendi yanlarında bnlandurolması- -
u n menine fevkalade hallerde Genel Kurmay ' 
Başkanlığı ve seferberlikte kuvayi harbiyenin 
sevk ve idaresine memur zat salahiyetlidir. 

HADDE 2. — Birinci madde mucibince, aile 
ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden 
mkanlaeak aile efradına, btmlarm ikamet ede
cekleri yerlere kadar afle harcırahı verilir. Ya
sak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal bölge 
dışına çıkarılır. Bu hususta yapılan masrafı ala
kalı askerî şahsın maaşımten kesilir, 

MADDE 8. — Harcıraha müstahak aüe ef
radına: 

A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 

(S, 3*yıeı; U l ) 
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A) Aile ile birlikte oturulmam yasak olan 
bir-yerden yasak ölmıyan bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni me
muriyet yerine kadar, 

B) Aile ile birlikte oturulması yasak ol-
mıy&n bir yerden yaaak olan bir yere tayin edi
len -kimseye eski memuriyet mahallinden yeni 
memuriyet mahalline kadar tahakkuk edecek 
harcırah miktarını geçmemek üzere eski memu
riyet yerinden ailesinin ikamet edeceği yere 
kadar, 

O) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 
bir yerden yine böyle bir yere tâyin edilen kim
seye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memu
riyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcı
rah nıiktarmı geçmemek tiaere ailenin evvelce 
oturduğu yerden ikamet, edeceği yere kadar. 

MADDE 4. — Bu kanun nesri tarihindn mu
teberdir. 

MADDE 6, — Bu kanunun hükümlerini 
yürütmeğe lora Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 . V E , 1942 
Baş. V. ve Ha. 
Vekâleti vekili Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menentencioğlu 

Da. V. Ha, V. 
Dr. A. F. Tumr 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I M. V. G. I. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Ş 

Mü. V. 
F. Eııgin 

M. M. V. 
A. & Artunkal 

Ma- V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
S. Doy 
ZT.Y. 

B. Hattyoğlu 
Ti. V. 

B. E. 

bit yerden yasak olmıyan bir yere tayin edilen 
kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni me
muriyet yerine kadar; 

, B), Aile İle birlikte oturulması yasak ol-
mryan bir yerden yasak olan bir yere tâyin edi
len kimseye eski memuriyet mahallinden yeni 
memuriyet mahalline kadar tahakkuk edecek 
harcırah miktarını geçmemek üzere eski memu
riyet yerinden ailesinin ikamet edeceği yere 
kadar; 

O) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 
bir yerden yine böyle bir yere tâyin edilen kim
seye ailesinin İkamet ettiği yerden yeni memu
riyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcı
rah miktarını geçmemek iusere ailenin evvelce 
oturduğu yerden ikamet edeceği yere kadar 
aile harcırahı verilir. 

MADDE 4. — Bu' kanun nesri tarihinden 
meridir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S . Sajiat; 1İ1) 
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M. M. E. 

bir yerden yasak ohtuyan tttr yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin İkamet ettiği yerden yeni me-
ntııriyet yerine kadar, 

B) Aile fle birlikte oturulması yasak oJmı-
yan bir yerden yasak olan bir yere tayin edilen 
kimseye, eski memuriyet mahallinden yeni me
muriyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcı-, 
rah miktarını geçmemek Üzere eski memuri' 
yet yerinden ailesinin ikamet edeceği yere kadar» 

C) Aile İle birlikte oturulması yasak bir 
yerden yine böyle bir yere tâyin edilen kim
seye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memu
riyet mahalline kadar tahakkuk edeoek hann-
rah miktarını geçmemek tütere ailenin evvelce 
oturduğu yerden İkamet edeceği yere kadar, 

D) Birinci madde hükmüne göre aile ile bir
likte oturulması yasak edilen bölgeden çıkan!» 
nıış aile efradına yasağın kaldırılması özerine 
İkinci nuUde mucibince harcırah verilmiş olan 
verden eski vaşak yere kıvrar 

Harcırah verilir. 

MADDE 4. — Bütçe eneumeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Bütçe encümeninin besinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

« • *m* 
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S.Sayısi:||2 
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/112) 

T. C. . . . . , " 
Başvcktdet ' 15. VI. 1943 

Kararlar dairesi mihlürliu/ü 
8a.yt : (>/3019 

Büyük M'Uet Meclisi Yüksek Beisliğiae 
ÎÎS34 «ayılı katına bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve ic

ra Vekilleri Heyetince 8 .VI . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
•, , * -. • • " . Ş. Saraçoğlu 

3834 sayılı kanıma bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası gerekçesi 

Orta öğretim okullarrnm her yıl yükselen talebe artımı karşısında okul ve sınıf mevcudu ço
ğalmaktadır. Okulların gelecek yıllarda da aynı gelişmeyi gösterecekleri ve 3834 sayılı kanuna bağ
lı cetveldeki müdür ve muavin kadrolarının ise 'bugünkü ihtiyacı da karşılayamadığı gözönüne alı
narak müdürlük kadrosunun 210 dan 220 ye ve muavin kadrolarının da 494 den 550 ye çıkarıl
masına kesin ihtiyaç vardır. Aynı zaınauda okullarda sınıf şubelerinin çoğalması ve talebe sayısı
nın artması sebepleriyle işleri fazlalaşan 'bazı okul müdür ve muavin ücretlerinin de birer miktar 
arttırılması yerinde görülmüştür. Kanun lâyihası bu sebeplerle teklif edilmiştir. 

Maarif encümeni mazbatası 

7\ B.M.M. 
Maarif encümeni . ' , ' . ' • 30 .VI. 1943 
Esas No. 1/113 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiril
mesine dair olarak Maarif vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8. VI . 1943 ta
rihli toplanışmda Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve taraflarından Encümenimize hava
le buyurulan kamın lâyihası Maarif vekilliği 
Orta öğretim ununu müdürü de hazır olduğu 
halde Encümenimizde tetkik ve müzakere olun
du. 

Lâyihanın; orta öğretim müesseselerinde 
çalışan müdürlerin sayısmm 210 dan 220 ye, 
muavinler sayısının da 494 den 550 ye çıkarıl
masını ve işleri ağırlaşan bazı müdür ve mua
vinlerin ücretlerinin de birer miktar arttırıl
masını istihdaf ettiği anlaşılmıştır. 

Bazı orta öğretim müesseselerimizin başın
da ayrıca bir müdür bulundurulamadığı için 
bunlar civarlanndaki okulların müdürleri ta-
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rafından idare olunmaktadır. Talebesi fazlala-
şan bazı kurumlarda muavin sayısı nispetli şe
kilde arttınlamadığı gibi isleri çok ağırlaşan 
bazı müdür ve muavinlerin ücretlerinin de bi
rer miktar fazlalaştınlmasma imkân bulunama
mıştır. • Bu yıl açılacak bir kaç yeni okul için de 
idare unsurlarına ihtiyaç vardır. Bu sebepler
den dolayı lâyihayı ilişik şekliyle kanunlaştır
manın orta öğretim müesseselerimizdeki idare, 
öğretim ve eğitim işlerini selâmetle yürütmek 
bakımından zaruri bir tedbir olduğa tesbit 
olunmuştur. Havalesi mucibince Bütçe encüme
nine de sevk Duyurulmak ' üzere lâyiha saygıla

rımızla Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Maarif En. Bs, 

Manisa 
R. N. Edf/İUr 

Ankara 
B. Baykan 

Eskişehir 
/ . U, Aykurd 

tzmir 
Ş. Yunus 

Ordu 

M. M. 
Sivas 

R. Ş. Birer 

Bingöl 
'f. Banguoğlu 

istanbul 
/ . A, GrJvm 

Kâtip 
Konya 

İmzada •bulun
madı 
Bolu 

If. R. Öpmen 
izmir 

E. Çınar 
Kastamonu 
T 

S. S, Tarc.au S. 

Taşhtran 
Urfa 

İt. Yetkin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Easas No. î/113 
Karar No. 65 

12 . VII . 1943 

Yüksek Reisliğe 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekaletin 15 . VI . 1943 tarih ve 6/2019 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize tevdi buyurulmak-
la Maarif encümeni mazbatasiyle birlikte ve Ma
arif vekili Hasan Âli Yücel ve Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. . 

Orta öğretim müesseselerinde okuyan tale
be sayısı artmış olduğundan idare kadrolarında 
ona göre değişiklik yapılması lüzumlu görülmüş 
ve bu lâyiha ile müdür sayısının 210 dan 220 ye 
vo başmuavin ve muavin sayısının da 4Î)4 den 
550 ye çıkarılması ve işleri ağırlaşan bîr kısım 
müdür ve muavinler ücretlerinin de birer mik
tar arttırılması sağlanmak istenmiştir. 

Encümenimiz bu kadroların ve ücretlerin 
karşılığı olan 72 000 liranm vaktiyle 1943 yılı 
bütçesine konmuş olduğunu ve mucip sebebin 
yerinde bulunduğunu görmüş olduğundan lâyi

hanın aynen kabulüne ve yalnız yürürlüğe gircu 
tarihte değişiklik yapılmasına karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzoluıımak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 

'£. Coşkan 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 

Bu M. M. 
Zonguldak 
E. Erişirgil 
Antalya 

N. E. Sümer 

Kâtip 
İstanbul 
F, Öymen 

Aydın 
Gl. F. Alpman 

Balıkesir Bitlis Çanakkale Diyarbakır 
S. örgeevren B. 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Hatay 
/ / . Selçuk 

istanbul 
H. Ülkmen 

Konya 
Dr. S. Irmak 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Osma S. T.. 
Giresun 
M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
izmir 

M. Birsel 
Manisa 
F. Kurdoğlıt 

Arsal R, Bekit 
Giresun 
A. Sayar 

İstanbul 
/ / . Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Tokad 
R. A. Sengil 

(S, Sayım : 112) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFt 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyÜıası 

MADDE 1. — 1702 ve 1880 sayılı kanunları 
tadil eden 2517 sayılı kanuna bağlı olan ve 
3043, 3413 ve 3834 sayılı kanunlarla değişti
rilen cetvel kaldınlmış, yerine bn kanuna bağlı 
cetvel konulmuştur, 

•BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DE&İŞTÎRİŞİ 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında, kanun lâyİhast 

MADDE 1, — Hükümetin birinci maddesi 
aynen, 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra-
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

Ba, V. 
ıŞ*. Saraçoğlu 
Da. V. 

II. Uran 
Mf. V. 

Yücel 
S. 1. ML V. 

Dr. İT. Alataş 
Mü. V. 

8/JS/1M3 
Ad. Y. M. M. V. 

A. R. Türel A. R. Arlûııüol 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemeneioğln l'\ Ağrah 
Na. V. îk. V. 

8. Day F, Sİrmen 
G. t V, Zr. V. 

S. II. Ürgühlü Ş. R. Hatİboğlu 
Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

MADDE 2. 
mer'idir. 

MADDE 3. 
aynen. 

— Bu kanun neşri tarihinden 

— Hükümetin üçüncü maddesi 

Hükümetin teklifine hayli 

CETVEI 

Lise, öğretmen ve orta okul müdür, başmuavîn 
ve muavinlerinin idarî vazife ücretlerine ait 

kadro cetveli 

Müdür 
Adedi Ücreti 

3 
3 

20 
18 
20 
10 
40 
80 
2G 

150 
125 
100 
90' 
SO 
70 
00 
50 
40 

220 

B.ışmuavJn ve muavin 
Adedi Ücreti 

3 
5 

ır> 
00 
70 

100 
210 
87 

80 
70 
CO 
50 
40 
35 
30 
25 

550 

ı >a« 
( S. Sayısı ı 112) 





S. Sayısı : ||2 
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/112) 

T. C. • . - . . / . ' _ ' 
Başvekâlet 15, VI. 1943 

Kararlar (hıiresi müdürlüğü • 
Sayı- : G/2019 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3834 sayılı- kanna bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Ic-

ra Vekilleri. Heyetince 8 . VI . 1943 tarihinde Yüksek Meclîse arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
eslıahı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
-, . , Ş. Saraçoğlu 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası gerekçesi 

Orta öğretim okullarının her yıl yükselen talebe artımı karşısında okul ve sınıf mevcudu ço
ğalmaktadır. Okulların gelecek yıllarda da aynı gelişmeyi gösterecekleri ve 3834 sayılı 'kanuna bağ
lı cetveldeki müdür ve muavin kadrolarının ise bugünkü ihtiyacı da karşılıyamadığı gozönüne alı
narak müdürlük kadrosunun 210 dan 220 ye ve muavin kadrolarının da 494 den 550 ye çıkarıl
masına kesin ihtiyaç vardır. Aynı zamanda okullarda sınıf şubelerinin çoğalması ve talebe sayısı
nın artması sebepleriyle işleri fazlalaşan bazı okul müdür ve muavin ücretlerinin de birer miktar 
arttırılması yerinde görülmüştür. Kanun lâyihası bu sebeplerle teklif edilmiştir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Maarif encümeni ' . ' ' ' • 3Ö.VI * 1943 
Esas No. 1/112 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiril
mesine dair olarak Maarif vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 . VI. 1943 ta
rihli toplanışında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve taraflarından ^Encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası Maarif vekilliği 
Orta öğretim uııınm müdürü de hazır olduğu 
halde Encümenimizde tetkik ve müzakere olun-, 
du. 

Lâyihanın; orta Öğretim müesseselerinde 
çalışan müdürlerin sayısının 210 dan 220 ye, 
muavinler sayısının da 494 den 550 ye çıkarıl
masını ve işleri ağırlaşan bazı müdür ve mua
vinlerin ücretlerinin de birflf miktar arttırıl
masını istihdaf ettiği anlaşılmıştır. 

Bazı orta öğretim müesseselerimizin başın
da ayrıca bir müdür bulundurulamadığı için 
bunlar civarlanndaki okulların müdürleri ta-
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rafından idare olunmaktadır. Talebesi fazlala
rım bazı kuramlarda muavin sayısı nispetli şe
kilde arttırılamadığı gibi işleri çok ağırlaşan 
bazı müdür ve muavinlerin ücretlerinin de bi
rer miktar fazlalaştırılmasma imkân bulunama
mıştır. Bu yıl açılacak bir kaç yeni okul için de 
idare unsurlarına ihtiyaç vardır. Bu sebepler
den dolayı lâyihayı ilişik şekliyle kanunlaştır
manın orta öğretim müeaseselerimizdeki idare, 
öğretim ve eğitim işlerini selâmetle yürütmek 
bakımından zaruri bir tedbir olduğu tesbit 
olunmuştur. Havalesi mucibince Bütçe encüme
nine de sevk buyurulmak üzere lâyiha saygıla-

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekaletin 15 . VI . 1943 tarih ve 6/2019 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize tevdi buyurulmak-
la Maarif encümeni mazbatasiyle birlikte ve Mla-
arii vekili Kasan Âli Yücel ve Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. .. 

Orta Öğretim müesseselerinde okuyan tale
be sayısı artmış olduğundan idare kadsolarmda 
ona göre değişiklik yaprlmast lüzumlu görülmüş 
ve bu lâyiha ile müdür sayısının 210 dan 220 ye 
ve başmuavin ve muavin sayısının da 494 den 
550 ye çıkarılması ve işleri ağırlaşan bir kısım 
müdür ve muavinler ücretlerinin de birer mik
tar arttırılması sağlanmak istenmiştir. 

Encümenimiz bu kadroların ve ücretlerin 
karşılığı olan 72 000 liranın vaktiyle 1943 yılı 
bütçesine konmuş olduğunu ve mucip sebebin 
yerinde bulunduğunu görmüş olduğundan Jâyi-

rımızla Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Maarif En. lîs. M. M. Kâtip 

Manisa Sivas Konya '' 
lî. N. Edf/ücr it. Ş. Sirer İmzada bulun

madı 
Ankara Bingöl. Bolu 

B. Baykan T. Banguoğlu J{. R. Öymen 
Eskişehî r istanbul İzmir 

1 17. Aykurd 1. A. Gİİvsa E. Çınar 
Jzmir Kastamonu 

Ş. Yunus T. Taşkıran 
Ordu ürfa 

.S'. S. Tatvan S. K. Yetkin 

hanın aynen kabulüne ve yalnız yürürlüğe giren 
tarihte değişiklik yapılmasına karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzohmmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Bu M. M. Kâtip 
Kastamonu Zonguldak İstanbul 

T. Coşkan E. Erişirgü E. Öymon 
Amasya Antalya Aydm 

A. K. Yiğitoğlu, N. E. Sümer Gl. E. Atpman 
Balıkesir Bitlis Çanakkale Diyarbakır 

S. örgcevren B. Osma 8. T. Arsal B: Bekit 
Edirne Giresun Giresun 

M. N. Gündüzalp M.Akkaya A., Sayar 
Hatay İsparta İstanbul 

İZ. Selçuk M. Karaağaç ][. Koriel 
İstanbul izmir Kayseri 

/ / . Dikmen M. Birsel E, Bayıal 
Konya Manisa Mardin 

Dr. S. Irmak F. Kurdoğln it. Erten 
Tokad Tokad 

II. N. Keşmir B. A. Sengil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 , yn ,1943 
Easas No. 1/112 
Karar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

XS. Sayıst: 112) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

$834 sayih kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1702 ve 1880 sayılı kanunları 
tadil eden 2517 sayılı kanuna bağlı olan ve 
3048, 3413 ve 3834 sayılı kanunlarla değişti
rilen cetvel kaldınlmif, yerine bu kanuna bağlı 
cetvel konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

8/6/1943 
AcL T. M. M. V. 

A. R. Türel A. R. Artuukal 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Na. V. 

8. Bay 
a. t v. 

S. fi. Vrgublü 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 
"Da. V. 

II. Uran 
Mf. V. 

Yücel 
S. t M. V. 

Dr. H, Alataş 
Mü. V. 

A. Fi Cebesoy 

. îk . V. 
F. Sİrmen 

Zr.V. 
8. R. Hatıl>oğlu 

Ti. V. 
C. 8. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎlŞTlRİŞİ 

3834 say-di kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında,kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. 
aynen. 

— Hükümetin üçüncü maddesi 

Hükümetin teMifine bağlı 

CETVEL 

Lise, öğretmen ve orta okul müdür, başmuavin 
ve muavinlerinin idarî vazife ücretlerine ait 

kadro cetveli 

Aded 

3 
3 

20 
18 
20 
10 
40 
80 
26 

Müdür 
i Ücreti 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

220 

(S . Sayısı: 112), 

Başmuavin 
Adedi 

3 
5 

15 
00 
70 

100 
210 
87 

ve muavin 
Ücreti 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

550 





S. Sayısı: ||3 
Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünselin, Dahilî nizâm
nâmenin 22 ve 126 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
ve muvakkat bir madde konmasına dair nizam teklifi 

ve Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası (2/15) 

• • 8 - VI.1943 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Dahilî Nizamnamesinin yirmi ikinci ve yüz yirmi altıncı madde
lerinin, ImğJr metin şeklinde değiştirilmesini lüzumlu görerek aşağıda bunun sebeplerini gösteri
yorum; 

tşbıı değişiklikler .başlıca iki nokta üzerinde hulâsa olunur: A) Münakalât ve Ticaret encü
menleri teşkili, B) Bütçe ve Maliye encümen vazifelerinin birleştirilmesi. 

A) Münakalât ve Tiearet encümenleri: 
Adı geçen yirmi ikinci maddede her içtimain başlangıcında (17) encümen teşkil edileceği ve 

bu encümenlerden beşinin Meclis vazifeleriyle, birinin (Bütçe encümeni) bütün Hükümet hizmet
leriyle ve kalan on birinin de vekâletlerle mütenazır bulundukları ve her encümenin adlariyle âza 
ve muvazzaf kâtip adedi yazılı bulunmaktadır. Vekâletlerle mütenazır encümen olarak Adliye, 
Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Hariciye, iktisat, Maarif, Maliye, Millî Müdafaa, Nafia, Sıh
hat ve içtimai muavenet ve Ziraat encümenleri gösterilmektedir. Bunların arasında, Münakalât ve-
Ticaret vekâletlerine karşılık encümenler yazılı değildir. Bunun, maddenin tanzimi sırasında Mü
nakalât ve Ticaret vekâletlerinin kurulmamış olmasından ileri geldiği" şüphesizdir. Altıncı Dev
renin başında teşkil olunan işbu iki vekâleti ilgilendiren işlerin tetkiki için birer encümen kurul
ması, Dahilî Nizamnamenin her vekâlete mütenazır bir Meclis encümeni teşkili yolunda koyduğu 
esasın icabından olduğu meydandadır. Kaldı ki mezkûr yirmi ikinci maddenin son fıkrasında 
(Encümenlere tenazuru bulunmıyan dairelere mütaallik lâyiha ve teklifler Maliye umuruna ait ise
ler Bütçe ve Malîye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler. Dahiliye encümenin
de müzakere olunur) denmekte bulunmasına göre bu fıkra hükmünün sıkı tatbiki halinde Müna
kalât ve Ticaret vekâletlerine ait işlerin malî olmıyan kısımlarının Dahiliye encümeninde tetkiki 
gerekiyor. Böyle bir vaziyet, Nizamnamenin koyduğu vekâletle mütenazır encümen esasına uya-
maz. Bundan başka Meclis azasının bu suretle adedi artacak olan encümenlerde daha geniş öl
çüde yer bulabilmeleri imkânı da teinin edilmiş olacaktır. Bütün bu hususlar gözönündc tutula
rak Münakalât ve Ticaret vekâletleri için birer encümen ilâvesinin münasip olacağı mülâhaza 
edilmiştir, - -

tşbu encümenler âza adedinin tesbiti sırasında tekmil encümenler adedi yeniden gözden geçi
rilerek bu yeni kurulacak encümenlerin de (20) şer âzalı olması ve bu arada îktiüat encümeni
nin bir kısım meşguliyeti Ticaret encümenine geçeceği cihetle artık onun da otuz âzalı olmasına 
lüzum kalımyarak bunun da (25) e indirilmesini ve hu sırada Dahiliye encümeni azasının da (25) e 
indirilmesi vekâletlerle mütenazır encümenlerin bîr kısmının (25) ve diğer kısmının da (20) ol
ması yüzünden daha uygun düşeceği mütalâa edilmiştir. Meclis azasının adedi artması ve .sair se
beplerle Umumî Heyetçe münasip jrörüldüğü halinde (20) kişilik encümen azasının yirmi heşere 
iblâğına imkân verilmek hususunun Nizamnameye dercinde Meclis çalışmalarını kolaylaştırmak 
yönünden fayda görülmüştür. 

Bu maddenin Dahiliye encümenine ait kısmında (iskân işlerine) mütaallik bulunan fıkra, bu 
işler ahiren Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine bağlı bir umum müdürlüğe verildiğinden 



Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine mütenazır encümende kalmaları tabii olduğu düşünülerek, 
kaldırümıştır. 

B) Maliye encümeni : Bugün mevcut encümenler teşkilâtına göre Bütçe encümeni ile Maliye 
encümeninin vazifeleri çok defa birbirine tedahül etmekte olduğuna göre bu vaziyeti ortadan 
kaldırmak için her iki encümenin vazifeleri birleştirilmiş ve bu işlere bakacak olan encümene Ma
lîye encümeni adı verilmesi muvafık görülmüştür. Bu encümenin âzası (35) kişi olacaktır. 

Değişme neticesi Nizamnamenin 126 ncı maddesinin dahi Maliye encümeni vazifeleri babına 
(Malî kanunlar) ibaresinin İlâvesi suretiyle değiştirilmesi lâzımlı görülmüştür. Mezkûr 126 ncı 
madde de bu maksadı temin edeeek şekilde değiştirilmiştir. 

Bundan maada teklif olunan muvakkat bir madde ile Dahilî Nizamnamede (Bütçe encümeni) 
kelimelerinin yerine (Maliye encümeni) kelimelerinin konması yolundaki zaruret temin edilmek is
tenmiştir, 

Dahilî Nizamnamede işbu değişmelerin kabulünü arz ve teklif eylerim. 
Bingöl mebusu 
F. F, Düşünsel 

Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Tş. E. Encümeni ' 13. VII. 1343 
Esas No.-3/lS 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye^ Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam
namesinin 22 neİ ve 126 ncı maddelerinin metin 
şekillerinin değiştirilmesine ve Nizamnameye 
muvakkat bir madde konulmasına dair Bingöl 
mebusa Feridun Fikri Düşünsel tarafından Yük
sek Reisliğe sunulup Encümenimize havale buyu-
rulan takrir ile nizam teklifi okunduktan ve da
vet edilen Maliye vekili Puad Ağralı'nın serdet-
tiği mütalâa ve izahlar dinlendikten sonra mese
lenin müzakeresine geçildi. 

Bu hususta Feridun Fikri Düşünsel'in yaptı
ğı teklif başlıca şu noktalara inhisar etmekledir: 

I. Münakalât ve Ticaret Encümenleri teşkili, 

I I . Bütçe ve Maliye Encümenleri vazifeleri
nin birleştirilmesi ve bu suretle teşekkül edecek 
encümene Maliye Encümeni namı verilmesi, 

I I I . Yeniden teşkil edilecek iki encümene tev
zi edilmek üzere Dahiliye, İktisat ve Ziraat encü
menleri mevcudundan beşer âza alınması. 

Dahilî Nizamnamemiz tanzim edildiği zaman 
mevcut olmıyan ve görülen lüzum üzerine altıncı 
Devrenin başmda ihdas edilen Münakalât ve Ti

caret vekaletleriyle de teııazurlu iki encümen 
teşkili Jıtaıı Nizamnamemizin mit ve müîKİei'eealnıa 
uygun, hem de bu vekâletlere ait işlerin daha 
salim bir sureti» w rey anını temin bakımından za
ruri bulunmasına mebni takrir sahibinin bir ih
tiyaç icabı olarak vâki olan bu teklifine ve buna 
dair serdettiği mütalâaya Encümenimiz de aynen 
iştirak eylemiştir, 

Bütçe ve Maliye Encümenlerinin birleştiril
mesi hakkındaki teklife gelince: Gerek teklif sa
hibinin gösterdiği sebebin gerek Maliye vekilinin 
izah ve mütalâalarının şu esaslara dayandığı an
laşılmaktadır: 

a) Dahilî Nizamnamemizin 126 ncı madde
sine göre Devlet varidatının veyahut masarifinin 
arttırılmasına veya eksilülmesine dair olan kanun 
lâyiha ve tekliflerin ve bunlarla Muvazene! 
umumiye iuınununa müteallik tefsir taleplerinin 
tetkiki vazifesi Bütçe Encümenine verildiği halde 
Maliye encümeninin halen tetkik ile mükellef 
olduğu işlerin hemen hepsi de aynr meselelere 
taallûk etmekte ve binaenaleyh bir işin tetkiki 
için iki encümen mükellef tutulmaktadır. 

( S. Sayısı : 113 ) 
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b) Başka memleketlerdeki parlâmentolarda 

bütün malî işler bir encümende görülmekte olduğu 
gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Nizamnamesi
nin tanzimi için Örnek ittihaz edilen Fransa Par
lâmentosu Dahilî nizamnamesi de sonradan Mali
ye ye Bütçe encümenleri birleştirihnek suretiyle 
tadil olunmuş ve bu itibarla bütün malî kanun 
lâyiha ve tekliflerle tefsirlerin de bir encümende 
tetkiki kabul edilmiştir, 

Binaenaleyh gerek teşriî sahada bir tekâmül 
icabı olan Fransa'da da yapılan bu tadil tarzı, 
gerek aynı meselenin iki cneümende tetkiki işlerin 
tedahülüne sebep olmakta ve bundan amelî bir 
istifade görülmemekte bulunması gözönünc geti
rilerek bugünkü teşekkül bünyesinin değiştirilme
si. 

Encümenimiz bu mütalâa ve mucip sebepleri 
tetkik ettikten sonra şu kanaata varmıştır: 

1. Maliye encümeninin tetkik ile mükellef 
olduğu işlerin kamilen "Devlet varidatının veya 
masraflarının arttırılması ve eksi İttiril m esini 
tazammun eden kanun lâyiha ve tekliflerine ve 
İm kanunların tefsirine münhasır olduğu kabul 
edilse' bile, malî işler Devletin en önemli mese
lelerinden bulurun asma ve bu işlere müteallik 
kanun biyiha ve teklifleriyle tefsir taleplerinin 
bîr encümende tetkiki ile iktifa edilmesinden 
ise, yine malî işlerle alâkalı ve bilgili zatîerdeıı 
teşekkül eden ikinci encümen tarafından ayrı
ca incelenmesinde bariz bir isabet görülmekte
dir. 

2," Bıı işlerin iki encümende tetkik edil
mesi bazı vakit tedahülü reabetınckte olduğu 
ileri süsülmektc ise de tedahül kelimesinde 
mündemiç maksat ve mânayı her iki encümen 
noktaİ nazarlarının birbirine karışarak ta-
halüf husule gelmesinin veya işlerde melhuz 
(»lan bir gecikmenin ifadesi olarak telâkki eden 
encümen, esasen bütün mesailin en son müza
kere ve münakaşa mercii yüksek heyet nlmasına 

göre bu ikî encümen arasında bir fikir ihtilâfı vu-
kubulsa bile bir çok cmsalîyle sabit olduğu 
üzere Umumî Heyette meselenin yapılacak mü
zakere neticesinde hangi nokta daha isabetli 
görülürse onun kabulü cihetine gidileceğini ve 
meselenin daha salim ve daha müfit bir şekilde 
hallolunacağım nazara alarak bu husustaki 
mütalâayı, ve binaenaleyh işlerin iki encümen
den geçmesinin bir tedahülü icabedeceği hak-

(S. Say 

kında gösterilen sebebi varit görmemiştir. 
'd. Gerçi Dahilî nizamnamemizin tesisinde 

örnek ittihaz ettiği Fransa Meclisi mebnsanm-
da, evvelce Dütçe ve Maliye encümenleri na-
ıtıiyle iki encümen mevcut iken sonradan Da
hilî nizamnamesinde yapılan tadilât ile bu iki 
encümen birleştirilerek bütün malî işlerin tet
kiki hususu münhasıran bir encümene tevdi 
kılındığı gibi diğer Parlâmentolarda da bu 
gibi işler tek encümende görülmekte İse de ge
rek Fransa'da gerek sair bazı memleketlerde 
bütün kanunların bir ikinci teşrii teşekkül ta-
fmdam da aynea tetkik edilmekte olduğunu 
ve bizim siyasî bünyemize göre bütün bunların 
tetkiki husunuıvun yalnız bir teşekküle inhisar 
etmekte bulunduğunu gözönüne getiren encü
menimiz buna dair olan mütalâanın da yerinde 
olmadığı ve çünkü Devletin en mühim mesaili
ne taallûk eden malî işlerimize ait bütün ka
nun lâyiha ve teklifleriyle tefsir ve kararların 
iki encümenden geçmesi işin daha etraflı ve 
daha İlmî bir surette tetkik edilmesini ve bi
naenaleyh bu husıısta mahzur değil bilâkis fay
da ve isabet olacağı noktasında ittifak etmiş 
ve binaenaleyh her iki encümenin birleştiril
mesi hakkındaki teklife iştirak eylememi ştir. 

i ler iki encümenin teşkili halinde bazı en
cümenlerde bulunan âza adedinin azaltılmasını 
da takrir sahibi teklif etmiş ise de bu günkü 
mebus adedinin yeniden teşkil edilecek iki en
cümen için lüzumu elan azayı temine müsait 
obuası itibariyle diğer üç encümen azasının 
azaltılmasına ve buna dair maddede değişiklik 
yapmağa encümenimiz mahal görmemiştir. 

Evvelce Dahiliye vekâletince idare edilmek-
to olan iskân idaresinin sonradan Unumu mü-
dirİycte kalbedilerek Sıhhat ve içtimai muavenet. 
vekâletine ve yine evvelce Nafıa vekâletine bağ
lı bulunan posta, telgraf ve telefon işlerinin de 
yine bir umum müdürlük ihdası suretiyle Mü
nakalât vekâletine verilmiş .olmasına ve bu 
iki umumî müdürlüğe ait olacak mesele
lerin de bu gün bağlı oldukları vekâletlerle te-
nazurhı encümenlerde görüleceğine göre mad
delerdeki bu fıkraların kaldırılmasını encüme
nimiz de muvafık bulmuştur. 

Her ne kadar takrir sahibi 22 nci ve 126 ııeı 
maddelerin tadiline ait olan teklifinde madde
lerdeki « Heyeti umumiye » nin (Umumî heyet), 
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« Intihab » in (Seçim), « Mütenazır » kelime
sinin (Teııazurlu) ve « Muhavvel » kelimesinin 
(Uörülür) suretinde yazılmasınr muvafık gör
müş ise de bu gibi kelimeler yalnız bu iki mad
dede değil, Teşkilâtı esasiye kanuniyle Dahilî 
nizamnamemizin diğer maddelerinde de aynen 
mevcut olmasına ve bu gibi kelimeler diğer 
maddelerle ana kanunumuzda aynen bırakıla
rak yalnız Dahilî nizamnamenin bir veya iki 
maddesinde bu yolda kelime değişikliği yapıl
masında isabet olamıyacagı gibi esasen bu gibi 
kelimeler, dilimizin alacağı katı şekil dairesinde 
yeniden kaleme alınması mukarrer olan Teşki
lâtı Esasiye kanuniyle Dahilî nizamnamemizde 
yapılacak umumî değişiklik meyanmda nazara 
alınacağı tabii bulunmasına binaen bu ciheti de 
gozönüne getiren Encümenimiz, dil inkılâbımı
zın kesbedeceği istikrara göre yapılacak umumî 
tashiha talikan şimdilik o kelimelerin aynen ip
kasını muvafık bulmuştur, 

Teklif sahibi « yirmi kişilik encümenlerin 
âzası Umumî heyetçe yirmi beş olarak seçile
bilir » tarzında nizam teklifine ilâveten bir fık
ra koymuş İse de encümenimiz esasında muvafık 
gördüğü bu fıkrayı tahdit şeklinden çıkarıp da
ha etraflı bir surette tesis etmiş olmak üzere 
(İcabında encümenlerin âza adedi Umumî he

yetçe daha çok veya daha az olarak «seçilir» tar
zında yazmağı münasip görmüş ve maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve eylemiştir. 

Maliye ve Bütçe Encümenlerinin birleştiril
mesini teklif eden Feridun Fikri Düşünsel bu 
teklifler icabına uyarak Dahilî Nizamnamemi
zin 126 ner maddesinin dahi kısmen tadili cihe
tine gitmiş ise de yukarıda da arzedilen sebep
lere binaon bu iki encümenin birleştirilmesini doğ
ru bulmıyan Encümenimiz bu maddede bir deği
şiklik yapılmasını icabedccek bir cihet görmemiş 
ve tadil teklifini yalnız 22 nci maddeye hasret
miştir. 

Encümeni mi zce tam bir ittifakla verilen ka
rara göre Dahilî Nizamnamemizin 22 nci madde
sinin aldığı yeni şekli gösterir surette hazırlanan 
tadil tekl'îfî Umumî Heyete arzoluıımak üzere bu 
mazbatamızla birlikte Yüfcsek Reisliğe sunulur, 
Teş. Es. En. Rs. M. M. Kâtip 

Ankara istanbul Tokad 
M. Öh 

Bursa. İstanbul İstanbul 
Dr. Ti. Gurım K. Karabehir Dr, G. Ataç 

îzmir Mardin Muğla 
M. E. liozhurd 11. Menemcncioğlu 1. Çalışlar 

Tekirdağ. 
7*T. İhtrak 

( S. Sayısı ; 113 ) 



BİNGÖL MEBUSU FERİDUN FİKRİ DÜŞÜN
SELİN TJEKLİFÎ 

Dahili nizamnamenin 22 ve 126 net maddele
rinin değiştirilmesi ve muvakkat bir madde kon-

ma-nna dair nizam teklifi 

MADDE 1. — Dahili nizamnamenin 22 ye 
126 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir; 

Yirmi ikinci madde — Her içtimaim 
başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar 
sürmek ve azalan Umumî .Heyetçe İzafi reyle. 
seçilmek üzere on sekiz encümen kurulur. 

Meclis vazifeleriyle tenazurla encümenler: 
1 - Arzuhal encümeni (26 âza, 2 muvazzaf 

katip); 
2 - Divanı muhasebat encümeni (20 âza, 1 

muvazzaf kâtip); 
3 - Meclis hesaplananı tetkiki encümeni 

(10 âza, 1 muvazzaf kâtip); 
4 - Meclis kütüphanesi encümeni (0 asa, 

bunlardan birini, Riyaset divanı, idare âmir
leri arasından ayırır. Bu encümene kütüphane 
müdürü kâtiplik eder); 

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (20 âza, 1 
muvazzaf kâtip); 

Dahili ntaamname isleri bu encümende gö
rülür. 

Vekâletlerle tenazurlu encümenler : 
6 • Adliye encümeni (25 âsa, 1 muvazzaf 

kâtip); 
7 - Dahiliye encümeni (25 âza, 1 muvazzaf 

kâtip); 
Bu encümen lüzum görüldükçe bir reisveMH 

de seçer. 
8" • Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 âza, 

1 muvazzaf kâtip); 
0 - Hariciye encümeni (20 âza, 1 muvazzaf 

kâtip); 
10 • İktisat encümeni (26 âza, 1 muvazzaf 

kâtip); 
11 - Maarif encümeni (20 âza, 1 muvazzaf 

kâtip); 
12 - Maliye encümeni (35 âza, 1 müdür, 1 

müdür muavini, Mr Büro şefi, 1 şef muavini 
1 kâtip daktilo); Bu encümen kendine bir de 
reisveldli seçer. 

Umumî bütçe mazbatasmm yazthnası ve 
müdafaasiyle mükellef bir mazbata muharririn-

(S. Saj 

5 -
| TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRÎŞİ 

Dahilî Nizamnamenin 22 nci maddesinin tadili 
hakkında TeskÜâiı esasiye encümenince kwrarlaş-

ttnlan şekü 

Madde 22 — Her içtimain başlangıcında va
zifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve 
âzası heyeti umutniyeoe izafî reyle intihap olun
mak üzere on dokuz encümen teşkil olunur. 

Meclis vazif eleriyle mütenazır encümenler: 
1. Arzuhal encümeni (26 âza, 2 müvazsaf 

kâtip); 
2. Divanı muhasebat encümeni (20 âza, 1 

muvazzaf kâtip); 
3. Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 

(10 âza, bir muvazzaf kâtip); 
4. Meclis kütüphanesi jenoümeni (6 âza, bun

lardan birini Kiyaset divanı idare âmirleri 
arasından ayırır; Bu encümene kütüphane mü
dürü kâtiplik «der; 

6. Teşkilatı esasiye encümeni (20 âza, bir 
muvazzaf kâtip), dahilî nizamname İşleri bu 
encümene muhavveMir; 

Bütün Hükümet hizmetleriyle mütenazır en
cümenler; 

6. Bütçe enenmeni (35 âza, bir büro şefi, 
bir şef muavini ve üç memur) bu encümen ken
dine bîr de reis vekili intihal) eder; 

Umumî bütçe mazbatasmm yazılması ve mü
dafaası ile mükellef bir mazbata muharririn
den- başka bu encümen bir veya muhtelif dai
relerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa 
etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri 
dahi intihab edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece 
harfleri tertibiyle): 

7. Adliye encümeni (25 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

8. Dahiliye encümeni (30 âza, bir muvazzaf 
kâtip); 
Bu encümen lüzum görüldükçe bir reigvekUi 

de seçer; 
9. Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 âza, 

bir muvazzaf kâtip); 
10. Hariciye encümeni (20 âza, bir muvaz-
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— 6 
F, F, Düşünsel'in teklifi 

den başka bu encümen bîr veya muhtelif daire
lerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa et
mekle mükellef hususi mazbata muharrirleri 
dahi intihap edebilir. 

13 - Millî Müdafaa encümeni (25 âza, 1 mu
vazzaf kâtip); 

14 • Münakalât encümeni (20 âza, 1 mu
vazzaf kâtip); 

15 - Nafıa encümeni (20 âza, 1 muvazzaf kâ
tip) ; 

16 - Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 âza, 1 muvazzaf katip); 

17 - Ticaret encümeni (20 âza, 1 muvazzaf 
kât ip) ; • 

18. - Ziraat encümeni (20 âza, 1 muvazzaf 
kâtip); 

icabında (20) kişilik encümenlerin âzası 
umumî heyetçe yirmi beş olarak seçilebilir. 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulun
mayan daireleri ilgilendiren lâyiha ve teklif
ler, Maliye işlerine dokunuyorsa Maliye encü-' 
meninde, bundan başka bütün lâyiha ve teklif-
ler, Dahiliye encümeninde görüşülür. 

Yüz yirmi altıncı madde — Maliye encümeni
nin tsdkik edeceği işler şunlardır: 

1 - Malî kanunlar; 
2 - Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam 

tahsisatı hakkında kanun lâyihaları; 
3 - Muvazeni umumiye 'kanunu; 
4 - Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve 

fasıllar arasmda münakale talebini havi ka
nun layihaları; 

5 - Devlet varidatının veyahut masanfatı-
nm arttırılması veya eksiltilmesin! intaç edecek 
her nevi kanun lâyiha ve teklifleri; 

6 • Muvazenei umumiye kanunlarına ve 4 ncü 
fıkradaki kanunlara mütaallük bütün tefsir ta-
leblerinin. tedkjkı. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu Dahilî ni
zamnamenin her hangi bir; maddesinde yazdı 
(Bütçe encümeni) 'kelimelerinin yerine (Mâ
liye encümeni) kelimeleri konulur. 

MADDE 2 — Bu nizamnamenin hükmünü 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi yürütür. 

T. E. E. :, ; 

zaf kâtip ; 
11. İktisat encümeni (30 âza, bir muvazzaf 

katip); 
12. Maarif encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
İS. Maliye encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
14. Millî Müdafaa encümeni (25 âza, bir mu

vazzaf kâtip); 
15. Münakalât encümeni (20 âza, bir mu

vazzaf kâtip); 
16. Nafıa encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
17. Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 

( 20 âza, bir muvazzaf kâtip); 
18. Ticaret encümeni (20 âza, bir muvazzaf 

kâtip); 
19. Ziraat encümeni (25 âza, bir muvazzaf 

kâtip). 
icabında encümenlerin âza adedi Umumî He

yetçe daha çok veya daha az olarak seçilir. 
Yukarıdaki encümenlerle tenazurlu bulttnmı-

yan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Ma
liye umuruna ait ise Bütçe ve Maliye encümen
lerinde, bundan başka gelen lâyiha ve teklifler 
Dahiliye encümeninde müzakere olunur, 
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S. Sayısı: ||4 
Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının 
büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/111) 

T. 0. 
Başvekâlet 15.VI. 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2018 

Büyük MUIet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı kanu
na ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9. VI . 1943 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabr mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
• • - • • . • - • • • • _ Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

4304 Sayılı kanuna göre Vekilliğimizce on yıl içinde kurulacak meslekî ve teknik öğretim okul 
ve kurumlarının eksiltmeye konulan yapı işleri, bugünkü durum dolayısiyle fiyatların mütemadi
yen değişmesi, güçlükle işçi bulunabilmesi, malzemenin vaktinde temin edilememesi, tasım Ve 
ulaşım işlerinin bir çok güçlı&ler göstermesi gibi önemli ve haklı sebepler yüzünden 2490 sayılı 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 'hükümlerine göre istekli bulamamakta ve netice itibarîyle bu 
işler yaptırrlamamaktadır. 

Bu kurumlar için gerekli olan her türlü alât, makine ve malzeme ile maksada uygun ve isti
fadeye elverişli binaların satın alınması da aynı sebepler altında temin olunamıyor. 

Memleketin meslekî ve teknik öğretim kurumlarına olan büyük ihtiyacını gözönünde tutan 
Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki kesin kararlarına ve Büyük Millet Meclisince kabul bu-
yurulan esaslı kanunlara dayanılarak hazırlanan meslekî ve teknik Öğretim programını tatbika 
başlamış olan Vekilliğimiz, bugünkü dünya buhranı karşısında memleketin yüksek nıenfaatleriy-
le her zamankinden daha çok ilgili bulunan bu programın biran evvel gerçekleştirilebilmesi için, 
programın tatbîkma bugün engel olan kayıtlan kaldırmaya ve bu maksatla yaptırılacak yapı, bü
yük tamir ve istimlâklere ait ihalelerle her türlü makine, alât ve malzeme satmalına işlerinin 2490 
sayılı kanun hükümlerinden istisnasına zaruret görmektedir, 

Bu zaruret karşısında 4304 sayılı kanun hükümlerinin yerine getirilebilmesi ancak yukarıda 
belirtilen şekilde bir önemle sağlanabileceğinden ilişik kanun lâyihası teklif olunmuştur. 



_ 2 — 
Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
E$w No, 1/111 
Karar No. 7 

1 : I 
30 .VI . İS>43 

Yüksek Reisliğe 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mev
cutlarının büyütülmesi hakkındaki 430i sayılı 
kanuna ek olmak üzere Maarif vekilliğince ha
zırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 9 . VI . 1943 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan ve tarafll armdan encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Maarif vekilliği Mes
leki -ve Teknik öğretim Müsteşarı hazır olduğa 
halde encümenimizde tetkik ve müzakere olun
muştur. 

İlişik kanun lâyihasının Teknik öğretim mü
esseselerimizin süratle kurularak faaliyete ge
çebilmeleri için bu müesseselere ait inşa» tesis, 
vasıta ve İvazım tedariki işlerinin 2490 sayılı 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümle
riyle bağlanmamasını İstihdaf eylediği anlaşıl
mıştır. 2490 sayılı kanun normal zamanların 
şartlarnıa uygun hükümleri ihtiva etmektedir, 
Bugünün şartları içinde büyük süratle başarıl
ması gereken işleri bu kanunun hükümleriyle 
telif etmek daima mümkün olamıyor. Bundan 
dolayı son yıllarda kurulan köy enstitülerinin 
inşa ve tesisi işleri de bahsi geçen kanunun 
hükümleri dışında bırakılmış, bu sayede ensti
tülerin kısa zaman içinde kurulup işlemeleri 
mümkün olabilmiştir. 

Teknik öğretim müesseselerimizin de süratle 
kurulması hayatı bir zarurettir. Bunun içindir 

ki Büyük Millet Meclisi Teknik öğretimin geliş
tirilmesi işine memleketin büyük ölçüde feda-
kâıfoklarda bulunmasını gerektirecek surette 
mühim meblâğlar tahsis etmiş ve hususî kanuni 
mevzuat meydana getirilmiştir. Bu fedakârlık
lar ye gayretlerle gözetilen gayelerin kısa za
manda elde edilebilmesi için ilişik lâyihanın 
kanunlaşmasına lüzum olduğu enctimenimizee 
teshit edilmiştir. Encümenimiz kanun teklifine 
saik olan maksatların daha fazla vuzuh ile ifa
desini temin için birinci ve ikinci maddelere 
bir kaç kelime ilâve etmiştir. İlişik şekliyle 
kanunlaşmasını muvafık bulduğumuz lâyihayı 
havalesi mucibince Bütçe encümenine de sevk 
buyurulnıak üzere saygılarımızla yüksek Reis
liğe sunarız. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâtip 
Manisa Sivas Konya 

R. N. Edgüer B. Ş. Sirer İmzada bulunmadı 
Ankara Bingöl Bolu 

Jt. Baykan T. Banffuoğlu H. R. öymen 
Eskişehir 

1, V. Aykurd 
İzmir 

Ş. Yunus 
Urfa 

8. K. Yetkin 

İstanbul 
1. A. Gövsa 

Kastamonu 
T. Taskıran • 

İzmir 
E. Çmw 
Ordu 

8. 8, Tarcm 
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BÜts» encümeni mazbatası 

*«. St Mt M* 
Bütç* enenmem İS.V11.1U3 
Esat No. 1/iîl 
Karar N. 64 

Yüksek Reisliğe 
Meslekî ye teknik okullar açılması ve mev-

eutlarinm büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanana ek olarak Maarif vekilliğince hazırla
nan re Başvekâletin 16 . VI . 1943 tarih ve 
6/2018 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası enenmeğimize tevdi bu-
yurulmakla Maarif enenmeni mazbatasiyle bir
likte ve Maarif vekili Hasan ÂJi Yücel ve Ma
liye vekilliği namına Bttte,e ve malî kontrol 
Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

4304 sayılı kanun gereğince kurulması iea-
beden Teknik Öğretim müesseselerinin inşa, ta
mir ye tesis İşlerinin fevkalade hal dolayısiyle, 
2490 sayılı Arttırma ve eksiltme kanunu çerce* 
ve» dahilinde süratle yapılması kabil olamıya-
eağı gSzönüne aknarak tekli! edilen bu lâyiha 
hakknıda Hükümetin ve Maarif encümeninin 
ortaya koyduğu mucip sebepler Enrflmenımiaee 
de yerinde görülmüş ve lâyiha esaslı bir değişik

lik yapılmaksızın kabul olunmuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
"" Reis V, Bu M. M. Kâtip 
Kastamonu Zonguldak İstanbul 

f.Çoşkm E. Erifkgü F. öymm 
Amasya Antalya Aydın 

A . K. YiğitoğU N. E. Svaner Gl. E. Alptmn 
Balıkesir Bitlis Çanakkale Diyarbakır 

S. Örgeevren B. Osma S. T. Arsal R. Bekit 
Edirne Giresun Giresun 

M. N. Ovmdüzalp M. Aİkaya A . Sayar 
Hatay İsparta İstanbul 

B. Sdçttk M. Karaağaç H. Kortel 
İstanbul İzmir Kayseri 

B. dikmen M. Birsel F. Baytal 
Konya Manisa. Mardin 

Dr. 8. İrmak F. Kvrdoğlu R. Erten 
Tokad Tokad 

B. H. Keşmir E, A . 8evmgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Meslekî ve Teknik okullar açû-
maaı ve mevcutlarının büyütül' 
vıesi hakkındaki 4304 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihan 
MADDE 1. — Meslekî ve Tek

nik okullar açılması ve mev
cutlarının büyütülmesi hakkın
daki 4304 saydı kanunun 1 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
inşa, büyük tamir ve tesis İsle
riyle her türlü alımlar 3490 sa
yılı Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununa tabi değildir, 

MADDE 2. — 1 nci maddede 
yazılı işler için merkezde ve 
lüzum görülecek mahallerde 
mahsus komisyonlar teşkiline 
Maarif vekâleti mezundur. 

Bu komisyonlarda merkezde 
Maarif vekaleti Muhasebe mü
dürü ve taşrada da mahalleri
nin en büyük malmemurları ve
yahut tevkil edecekleri memur
lar âza olarak bulunur. 

MADDE 3. — Bu kanun hük
mü neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe Maliye ve 
Maarif Vekilleri memurdur, 

9 VI, 1943 
B§, V. Ad. V. 

S. Saraçoğlu A, R, Türel 
M. M. V. T)u. V. 

A. R. Artunkal II. Uran 
Ha. V. Ma. V. 

JV. Menemencioğlu F. Ağratı 
Mf. V, Na, V. 
Yücel 8. Vay 
îk. V .. S. î. M. V. 

F. Sİrmen _ Dr. II. Alatas 
a. t V. Zr. V. 

S. II. ÜrgübM Ş. R. Hatipoğht 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Meslekî ve Teknik okullar aç4-
\ ması ve mevcutlarının büyütül

mesi hakkındaki 4304 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Meslekî ve Tek
nik okulları açılması ve raev-

: eutlarntm büyütülmesi hakkın
daki 4304 saydı kanunun 1 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
inşa, büyük tamir ve tesis isleri 

: ve bunlarla İîgüİ her türlü alım
lar 2490 saydr Arttırma, eksilt-

: me ve İhale kanununa tabi de-
; ğildir. 
i MADDE 2. — Birinci madde-
; de yazık islerin başerriması için 
; merkezde ve lüzum görülecek 
; mahallerde hususi komisyonlar 

teşkiline Maarif _ vekâleti me
zundur. 

Bu komisyonlarda merkezde 
Maarif vekâleti Muhasebe mü

dürü ve taşrada da malulleri
nin en büyük malmemurları ve
yahut tevkil edecekleri memur
lar aza olarak bulunur. 

MADDE 3. — Bu kanun hük
mü neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTIBÎŞÎ 

Meslekî ve Teknik okullar agü-
mast ve ınevcutlannw..büyiitül-
•mesi hakkındaki 4304 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1. —- Maarif encü

meninin birinci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Maarif encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE S. — Bu kanun neş
ri tarihinden meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: ||5 
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/110) 

T . G . ' ' •""'" " ' " " ' " " ' ' " " " • 

Başvekâlet iö . VI . 1943 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/2017 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve tem Vekilleri Heyetince 8 . VI . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçeler lâyihası ' 

4304 numaralı kânun gereğince yeniden Meslekî ve Teknik öğretim okulları açılmakta ya 
mevcutları büyütülmekte olduğundan bu okulların 4122 ve 4304 sayılı kanunların dördüneü mad* 
delerinde yazılı 1 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen ücretli öğretmen ve memur kadroları ihtiyacr 
artık karşılayamamaktadır. 1942 - 1943 ders yılı başından itibaren 5 erkek sanat okulu, 2 tica
ret lisesi, 6 orta ticaret okulu ile 10 kız enstitüsü ve akşam kız sanat okulu ve 106 köy kadınları 
gezici kursu ve 40 koy demirciliği ve marangozluğu kursu ile mevcut meslekî ve teknik Öğretim 
okullarında yeniden şubeler açılacağından yukarıda sözü .geçen kanunlara bağlı Ücretli öğretmen 
ve memur kadrolarının da genişletilmesine ihtiyaç yardır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yeniden 
açılacak olan okul ve kurslarla şubelef için lüzumlu olan öğretmen, doktor, müdür, müdür mu-v 
aviııi ve 1-âboratuvar şeflerini de ihtiva eden kadro bu lâyihaya ilişik olarak teklif edilmiş ye. 
gerekli ücret tahsisatı da 1943 malî yılı Maarif vekilliği bütçesine konulmuştur, 

4304 numaralı kanun gereğince Maarif vekilliği tarafından yaptırılacak olan Meslekî ve Tek
nik Öğretim kurumlarının yapı ve genişletme işlerinin daimî bir kontrol altında bulundurulma
sına da şiddetle ihtiyaç vardır. 4122 numaralı kanun ile kabul edilen Maarif vekilliği Meslekî 
ve Teknik öğretim Yapı İşleri müdürlüğü kadrosunda mevcut 8 yüksek mimar ise merkezde bit 
İşlerin ancak projelerini hazırlamağa yenebilmektedir. 

Meslekî ve Teknik öğretim kurumları için yaptırılmasına girişilen büyük ve çeşitli; yapı iş
leri, bugünkü kadroda bulunan mimarlara kontrol ettirildiği takdirde, bunların merkezde devamlı 
bir şekilde hazırlamakta oldukları proje çalışmaları ehemmiyetli surette aksayacak Ve neticö 
itibariyle işler vaktinde. yetişmiyeeektir. Bu sebeple bahsi geçen kadroya yeniden 10 kontrol yük
sek mimarı veya yüksek mühendisi ile (D) cetveline 10 sürveyyan eklenmesine lüzum görülmek
tedir. 

Yaptırılacak olan yapılar muhtelif merkezlerde ve pek çok olduğu halde bunlara* hepsine ay--
rı ayrı birer kontrol mimarı tâyin edilmiyerek muhtelif yapı merkezlerinin on bölgeye ayrılması 
ve yapılan işlerin önemine göre bunların bir kısmı kontrol mimarları tarafından kontrol edilir
ken ikinci derecede önemi olan yapılarm başına da birer sörveyyan verilerek bölge merkezinde 



kî konirttf miraaıiaraam rbakum altonla bu yapı işlerinin idaresi maksada daha elverişli görülmüş
tür. 

Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri müdürlüğü kadrosunda bugün yalnız bir maketçi bulu
nuyor. .Bröveleri yapılmakta «lan yapılann «(»ketlerini tek maketçi ile hazırlamağa imkân olma
dığı tecrübe île anlaşılmış bulunduğundan 140 Ura ücretli ikinci bir maketçiye daha ihtiyaç gö-
rolmöştör. iüafc&öya »«klensaesi teklif edilen -memuriyetlerin ücret -karşılîkları da esasen 4304 sa
yılı kanunun birinci maddestam ikinci fıkrası ile - kabul •edâlmiş bulunmaktadır. 

Memleketin bugün bir çok sahalarında mimar, mühendis vesaire gibi iş adamlarına olan fazla 
ihtiyaca karşılık, bunların miktarları az olduğundan 3656 sayılı kanun gereğince ücret verildiği 
takdirde istekli bulunamadığı da. yine tecrübe île görülmüştür. Bu sebeple kadroya ilâvesini tek
lif ettiğimiz 10 kontrol yüksek mimar veya yüksek mühendis ile bir maketçinin ve esasen evvel
ce kabul edilmiş bulunan 120 lira ücretli bir maketçinin 4122 sayılı kanunun, muvakkat birinci 
maddesine bağlı V sayılı cetvele alınması da gerekli-görülmüştür. İlişik kanun lâyihasının ikin
ci maddesi yukanda arzedilen bu sebeplerle teklif olunmuştur. 

Vekilliğimiz meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı kadroları ancak işler büyüdükçe ve inki
şaf ettikçe kullanılmaktadır. Bu sebeple 4122 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesine bağlı 
.V- numaralı cetveldeki memuriyfetteuden bir kısmı henüz ihtiyaç hâsıl olmadığı için bugün mün-

* hal. tüüdd^ğm, gibi işlerin .gelişmesine göre Tİahafeh- müddet de münhal tutulacaktır. Bu tutumlu 
kullanış aynı zamanda Hazine menfaatini de sağlıyor. Bta sebeple 4122 sayılı kanunun muvakkat 
birinci -maddesi hükmünün 1944 malî yılı sonuna kadar uzatılmasına lüzum görülmüş ve lâyiha-
nın^mKvakfett birinci maddesi bu maksatla tanzim olunmuştur. 

işbu lâyiha ile teklif, edilen ve esası 4304 sayılı kanun gereğince kabul edilmiş olan bir kısım 
kadroların ieanettirdiği ücret karşılıklarının 1943 malî yılı bütçesi fasılları arasında münakalesi 
için de muvakkat ikinci madde teklif olunmuştur, 

Memleketin yüksek menfaatteriyle çek -yakmdaa ilgili bulunan meslekî ve teknik öğretim kurum
larının biran Önce kurulup gelişmesi için 4304 sayılı kanunla Maarif vekilliğinin üstüne aldığı Öde
tin 'T^pitaıasıırr sağlamak -bakımından önemli bulunan İlişik kanun lâyihası teklif edilmiştir. 

Maarif «ncünıeni maibatası 

iMf&rifıımevM$M 30. VI. 1943 
<B*MM<>MflW 

M»» IfûM 
Yüksek Reisliğe 

41Ü2 ve 4804 sayılı «kaauularda değişiklik 
yaptbnası hakkımla Maarif vekilliğince ha-
aırlaa&ssk icra Vekilleri [Heyetinin 8 VI 1043 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka-
üfcrlftştn'iâftn.ve taraflarından encümenimize ha
vale buy«»ala*ıka»un; lâyihası Maarif vekilliği 

üaslekîi'öğpetinı mü*te§arı haaır bulunduğu hal-
4e<-ea«â»enî»d2^e tetkik -ve :imazakere oîua-
jftBStur. 

Lâyiha; Teknik öğretim müesseselerimizde 
"vazife i#öt*en >>̂ ğ»6tnm«ı ve -tila-Feeiksie -Teknik 
;£ğretöm< te$Miât]inızın »kımkiaşKoda türlü hiz

metler ifa edecek ihtisas unsurları sayılarının 
bu sahadaki inkişafın zarurî kıldığı nisbette 
ve. ihtiyacı karşılayacak surette arttırılmasını ve 
•4122 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi 
hükmünün de 1944 malî yılı sonuna kadar yürür
lükte bırakılmasını istihdaf etmektedir. 

Tekmk Öğretim müesseselerimiz; Büyük 
Meclisçe ka-bul olunan hususi kanuni mevzuata ve 
tahsis olunan büyüt meblâğlara dayanılarak ve 
bir program dairesinde Hükümetçe yeryer ku
rulmakta ve mevcutlarının teşkilâtı da genişle
tilmektedir. Bu sebeple bu müesseselerde ve 

£ ;< S, Sayısı : 1X5.) 



-•teknik Öğretimin idarî teşkilâtında türlü vazi
felerle çahgtırılacak insanların sayılarının art
tırılması ve bttna göre ' kadrolarda değişiklik 
yapılması bir zarurettir, ilişik lâyihanın bi
rinci, ikinci ve üçüncü maddeleri bu zarureti 
karşılar mahiyette görülmüştür. 

41-22 sayılı kanunun . muvakkat maddesi 
22 IX 1943 tarihine kadar Teknik öğretim 
tegkilâtma alınacak memurlara 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara göre alabilecekleri maaştan 
gayri bununla işgal ettikleri kadro maaş veya 
ücretinin tutarı arasındaki farkların da tesvi
yesine müsaade etmektedir. Bu imkân iyi ele
manlar " bulmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak 
Teknik öğretim idare teşkilâtı tedricen kurul
makta bulunduğundan bahsi geçen muvakkat 
madde hükmü ile Hükümete verilen salâhiyet ve 
imkânlardan kadronun henüz kullanılmamış kıs
mı için faydalanamamıştır. Kadronun kullanıla
cak kısmında da muvakkat birinci maddenin 

, bahşettiği imkândan istifadeye ihtiyaç vardır. 
Bu sebeple ilişik lâyihanın 4122 sayıh ka

nunun muvakkat birinci maddesi hükmünü 
1944 malî yılı sonuna kadar yürürlükte bırak
mağı istihdaf eden muvakkat birinci mad
desi de muvafık görülmüştür. 

Üzerinde değişiklik yapmağa lüzum gür-
medeu ilişik şekliyle kanunlaşmasını muvafık 
gördüğümüz lâyihayı, havalesi mucibince Bütçe 
encümenine sevk buyuruluıak üzere, saygıları
mızla Yüksek reisliğe sunarız. 

Maarif En. Ks. M. M. Kâtip 
Manisa Sivas • Konya 

R. N. Edfjüer R. 8. Sirer imzada bulun-
'madı 

Ankara Bingöl Bolu 
B. Baykan T. Bantjuogîu II, R. öymcn 
Eskişehir - İstanbul îzmir 

/ . V. AyTiurâ İ. A. Güvsa E, Çınar 
îzmir Kastamonu 

- Ş. Yunus T. Taşkıran 
Ordu Urfa 

8. 8. Tarccm S. K. Yetkin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/110 

Karar No. 66 

18 . VII . 1943 

Yüksek Reisliğe 

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında Maarif vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 15 . VI . 1943 tarih ve 
6/2017 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Maarif encümeni mazbatasiyle bir
likte ve Maarif vekili Hasan Âli Yücel ve Ma
liye vekilliği namına Bütçe ve Malî kontrol 
umum müdürü ha2ir oldukları halde tetkik ve 
müzâkere olundu. 

Meslekî ve teknik öğretim müesseseleri mik-
darlarınm ve talebesinin 4304 sayılı kanun ge
reğince süratle arttırılabilmesi için kadroların
da değişiklik yapılmasını ve bu okulların plân
larını hazırlayacak ve inşalarını kontrol edecek 
mühendis ve mimarların çoğaltılmasını sağla
mak nıakşadiyle teklif edilen bu kanun lâyihası 

esas itibariyle yerinde görülmüştür, 
Maarif vekilliği yeniden beş erkek Sanat 

okulu, iki Ticaret lisesi, altı Orta Ticaret okulu, 
on kız Enstitüsü ve Akşam kız sanat okulu ve 
106 köy kadınları ve 41 köy değirmenciliği ve 
marangozluğu ^gezici kuraları açmağı ve An
kara, izmir ve Konya Sanat okullarında elek
trikçilik ve motorculuk şubeleri kurmağı ve 
mevcut teknik Öğretim müesseselerinden bir 
kısmında da talebe mevcudunu arttırmağı iş 
plânının içine alınış olduğundan müdür, öğret
men, doktor kadrolarının genişletilmesi tabii 
bulunmuş ve bunu karşılayacak tahsisat da 1943 
yıh bütçesine konmuştur. 

Bu duruma göre lâyihanın birinci maddesi
nin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Yapılmasına başlanmış binaların daimî kont-
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rol altında bulundurulması iğin teklif edilen 
mimar ve mühendislerin ve . sürveyyanlarm da 
kadroya ilâvesi Hükümet lâyihasında yazılı mu
cip sebeplere göre uygun görülmüş ve yalnız 
bunlardan birinin şef vaziyetinde bulunacağına 
göre ücretinin kadroda bir miktar arttırılması 
yerinde telâkki edilmiştir. 

Teknik öğretim müesseselerinin artışı fazja 
usta kul lanı İni asını da zaruri kıldığından encü
menimizde verilen izahat gözönüne alınarak 
1943 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetveline usta 
kadrosuna İlâveler yapılması uygun addedilmiş 
ve Hükümet teklifindeki cetvel bu suretle de
ğiştirilmiştir. 

Gerek kabul edilen mimar ve mühendis ve 
sürveyyanlara ve gerek kadroya konan ustalara 
verilecek ücretlerin 1943 yılı bütçesinin 543 ncü 
faslindakî tahsisatla karşılanabileceği anlaşıldı
ğından Hükümet teklifindeki muvakkat mad
de çıkarılmış ve diğer maddeler aynen kabul 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

4122 ve 4304 sayûi kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında konum lâyihası 

MADDE 1. — 4122 saydı kanuna bağlı 
(4) ve 4301 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
vellerde yazık kadrolar kaldırılarak yerine ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuş
tur. \*\% i 

MADtDJB 2. — 4122 saydı kanuna bağlı (S) 
sayılı cetvelde bu kanuna İlişik (2) sayılı cet
veldeki kadrolar ve aynı kanunun muvakkat 
birinci maddesinde yazılı (5) sayılı cetvelin 
meslekî ve teknik öğretim yapı işleri müdürlü
ğü başlığı altındaki kısmına, ilişik (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — İlişik <4) saydı cetvelde 
aded ve ücretleri yazılı kadrolar, 1943 mali yılı 
Mtuvaaenei umumiye kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif vekâleti kısmına ilâve edil-
"iştir. - . - . . . H.l l î ı l l 

MUVAKKAT MADDE 1. — 4122 sayılı ka
nunim muvakkat birinci maddesi nükmü 1944 
malı yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

(S . Sayısı 

edilmiştir, • • ' • • ; • . ; ! ' !İT!^j' 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak Üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Beis V. Bu M. M. Kâtip 

Kastamonu Zonguldak , İstanbul 
T. Çoşkan E. Erişfogü F. öymen 

Amasya Antalya Aydın 
A. K. YiğitoğH S. E. Sümer Gfl. B. Alpman 
Balıkesir Bitlis Çanakkale Diyarbakır 

8. Örgeevren B. Osma 8. T. Arsal R. Bekİt 
Edirne Giresun Giresun 

M. N. Gündüzalp M. Akkaya A. Sayar 
Hatay. İsparta İstanbul 

B, Selçuk M. Karaağaç B,'Kartel 
İstanbul İzmir Kayseri 

B. Ülkmen M. Birsel . V. Baysal 
Konya Manisa Mardin , 

Dr. S. Irmak E. Kvrdoğlu S, Erten 
Tokad Tokad 

B, N, Keşmir B, A. SevengÜ ' 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİgt 

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması hakkında .kanun lâyifıası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 noi maddesi ay
nen 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

: 115$ 
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MUVAKKAT MADDE 2. — 1943 malî yılı 
Muvaaenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maarif vekâleti kısmındaki 576 açı 
(Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcut
ların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı ka
nun gereğince yapılacak hizmetler) faslından 
71 728 lira tenzil edilerek bonon 48 300 liran 
513 ncü ücretler fasimin birinci (memurlar 
ücreti) maddesine ve 23 423 lirası 2 nci (müte
ferrik müstahdemler ücreti) maddesine nakle
dilmiştir. | | 

MADDE 4. — Bu kanun nesri tarihinde yü
rürlüğe girer. ., i • !U * 

MADDE 5. — Bu kanonun hükümlerini yü
rütmeğe tcra Tekilleri Heyeti memurdur. 
<* 8 . VI . 1943 

Ad.V. 
A. B. Türel A 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Na. V. 
8. Doy 
G. t V. 

S. S. tfrgüblü 

Bş.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. T. 
H. Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

MÜ.V. 
A, F, Cebesoy 

M. M. V. 
R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
F, Sirmen 

ZT.Y. 
Ş. B. Hatipoğlu 
Ti. V. . 

C. 8. Siren 

B. E. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[ l . sayılı cetvel aynen ] 

Hukûmetm ieHifine bağtt cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

p. 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
14 
8 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 

Müdür 

Aded 

1 
8 

25 
46 
88 

303 
133 
91 
3 

25 
8 
1 

Ücret 

210 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

100 
75 
50 

210 

D. 

8 
9 

10 
12 
14 
15 
12 
14 
15 
8 
9 
8 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 
* 
» 
» . 
» 
* 
•» muavini 
» » 
» » 

Laboratnvar şefi 
» > 

Ambar müdürü 

Aded 

5 
1 

19 
44 
32 
7 
2 

22. 
103 

1 
1 
1 

Ücret 

140 
120 
100 
75 
50 
40 
75 
50 
40 

140 
120 
140 

( S. Sayısı : 115 ) 



[H] SAYILI CETVEL 

Meslekî ve teknik öğretim yapı İsleri müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 Yüksek mimar veya mühendis 10 300 

D. Memuriyetin nev'i 

9 Maketçi 

Aded üeret 

1 140 

[III] SAYILI CETVEL 
Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri müdürlüğü 

kontrol isleri 

4 Yüksek mimar veya mühendis 10 300 9 Maketçi 
10 » 

1 140 
1 120 

[IV] SAYILI CETVEL 

Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sürv ey yan 10 170 

Hütçe encümeninin değiştiricine bağlı cetvelle? 

[II] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Üeret 

Meslekî ve Teknik öğretim yapı İsleri müdürlüğü 
3 Başmühendis veya haşmimar 1 400 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Yüksek mimar veya mühendis 
9 Maketçi 

Aded üeret 

9 
1 

300 
140 

[IH] SAYILI CETVEL 

Meslekî ve Teknik öğretim yapı i§Uri müdürlüğü 
kontrol isleri 

3 Başmühendis veya haşmimar 1 400 

4 Yüksek mimar veya mühendis fl 300 
9 Maketçi 1 140 

10 » 1 120 

tlV] SAYILI CETVEL 

Meslekî ve Teknik öğretim yapı İsleri müdürlüğü 
Sürveyyan 10 170 

Ticaret, Kts sanat okuUan ve enstitüleri ve boîge 
ûanat okuUan meslek ve bilûmum akşam okulları 

Usta 5 210 

Usta 

» 9 - « 

15 
15 
10 

170 
140 
120 

( S. Sayısı : 115 ) 



S. Sayts#:M6 
Ordu motorlu silâh va vasıtalarında kuUamJacak üc
retli sivil makinist ve şoförlere er melbusatt ve teçhi
zatı verilmesine dair kamın lâyihası ve MIUÎ Müdafaa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/10?) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . VI. 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü T , ' ' ; ; ' t ' ^ i ' 
Sayt : 6/1962 , u -} • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu motorlu silâh ve vasıtalarında kullanılacak üoretli sivil makinist ve şofönlefce «T a»fim-
aatı ve teçhizatı verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Icr» Vekilim Hey
etince 5 . VI . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil j 
" , . • ; • , , . ••••:">•<: • 9- Suracoğlv, 

Ordu metprlü silâh ve vasıtalarında kullanılacak ücretli sivil makinist ve şoförlere er melbuaa-
tiyle teçhizatı verilmesjıaıe dair kanun projesinin esbabı mueibesi * 

1. — Ordu motorlu silâh ve vasıtalarının acemi şoförler elinde yjprftBaıat&alaçuutt önüne $$&• 
mek ve bu silâh vasıtalarının daim*. İrtdfade edilir ve kullanılır bir halde ImluuduntfıaaaıjtH te
min etmek için 1942 malî yılı fiili kadrosuna 60 - 80 lira ücretli bin şoför dahil edilmİa isede ücje-
tin azlığından talip zuhur etmediği binaenaleyh bunlara bir er tayanı ile melbusat yerilmesi lü
zumu genel kurmay başkanlığının 27 . VIII . 1942 tarih. 37*51 sayılı yazıları; ile teklif gluttmfikfcadır. 

2. — Bu şoförlere gerekli melbusat ve teçsizatm veriknesi yalnız b» ise tif&ft celbi ile kalmaya
rak ordu disiplini ve yeknesaklığı bakımından İİnemÜ lüaum görülmüştür. Bu sebeple ordu %Q-
törlü ve zırhlı silâh .ve vasıtalarında çalıştırılacak ücretli sivil makinist ve şoförlere er melbu
sat ve teçhizatının verilmesine dair işbu kanun projesi sunakta. 

StÜÜ Kttidaİaa. encümeni masbatMl 

£ A. İt. Jk 
Miüt Müdafaa encümeni tâ . Vt. İU3 

Esas No. ±1107 " ' . ' ' . 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Ordl motorlu silâh ve Vasıtalarında kullanıla
cak ücretli sivil makinist ve şoförlere er melbtt-
satı ve teçhizatı verilmesi hakkmda Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanıp Encümenimize havale 

edilen kantin lâyihftsi Ve mucip sebepleri Encü
menimizde okunarak incelendi. 

Mueip sebeplerde zikredüdiği vöçhile 
bu vazifelere talebi teşvik eylemek ve; 



orduda kıyafet birliği ve disiplini sağlamak 
maksadiyle yapılan bu teklif Encümenimizce 
muvaafık görülmüş, ve ayniyle kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
11 M. Eü. Reisi M. M. Kâtip 

Sinob Tekirdağ Konya 
O. K. încedayt R. Apak V. Bilgin 

Ağrı Bursa Bursa 
B. Tugag A. Atlt N. Tmaz 

Ordn motorlu silâh ve vasıtalarında kullanı
lacak ücretli sivil makinist ve şoförlere er mel-
busat ve teçhizatı verilmesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
10 haziran 1943 tarih ve 6/1962 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî Mü
dafaa encümeni mazbatasiyle birlikte ve Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilliklerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Modern teknik vasıta ve silâhlarla teçhiz edil
mekte olan ordumuzda hâlen ihtiyaca kâfi er 
şoför ve sanatkâr bulunmamakta ve bu hizmet
ler kısmen de sivil sanatkârlara ücretle gördü-
rülnîektedir. Bu şahısların askerî birlikler için
de ve garnizonlarda sivil kıyafetle dolaşması 
mahzurlu görülmüş ve yeknasaklığı temin ba
kımından ve bir taraftan da rağbeti arttırmak 
maksadıyle, bu gibi sanatkârlara, şekli Millî 
Müdafaa vekilliğince tesbit olunacak elbise ve 
teçhizat verilmesi düşünülmüş ve bu mülâhaza 

Çankırı Çorum - Edirne 
Dr. A. Arkan M. S. Akgöl M. E. AğaoğuUan 

Elâzığ Erzincan Erzurum 
H. Kisoğlu Ş, Sö'kmensüer A. Akyürek 

Gazianteb Kars Kayseri 
Dr. M. Canbolat B. Durudöğan N. Toker 
Kırklareli Kırşehir Mardin 
K, Doğan F. Selen Dr. A. Uras 

Muğla Sürd Tokad 
S. Güney B. Turkay S. Çelikkol 

ile hazırlanan lâyiha Encümenimizce de yerin
de görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker i 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Konya 

Dr. 8. Irmak 
Tokad 

R. A. Sevengil 

Bu M. M . 
Aydın 

jl. R. Alpman 
Antalya 

N. E. Sümer 
Diyarbakır 

R. Sekti 
Hatay 

B. Selçuk 
tzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yozgad 
S. îçöz 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bitlis 

B. Osmd 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
istanbul 

B. Koriel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R, Erten 
Yozgad 

A, Sungur 
Zonguldak Zonguldak 
E, Erişirgİl H. A, Kuyucak 

Bütçe encümeni ımasbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe e«piww»i 13. VII. 1943 
Esas No. 1/İ0T > 
Karar No. 68 

Yüksek Reisliğe 

(S . Sayısı: 1İ6) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
ördü motorlu silâh ve vasıtalarında kullanılacak' 
ücretli sivÜ makinist ve şoförlere er melbumtı ve 

teçhizat* verilmesine İaİr kanun lâyihası 
MADDE 1. — Ordu motorlu silâh re vasıta

larında kullanılacak ücretli sivil makinist ve 
şoförlere Millî Müdafaa vekaletince tayin ve tes-
trit edilecek şekil ve kıyafette, bu birlikler era
tına verilen melbusat ve teçhizat parasız olarak 
verilir. , 

MADDE 2. — Bu kanun 
meridir. 

neşri talihinden 

MADDE S. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Mîllî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur; 
5 . VI . 1948 

Bş. V. Ad, V. 
Ş. Saraçoğlu A. Rı Türel 
I>a. V. Ha. V. 

H. Uran N. Menemencioğlu 
M*. V. Na. V. 
Yücel S. 2>ay 

S. I. M. V. G. t. V. 
Dr. H. Alataş S. H. Ürgüblü 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy C 

M. M. V. 
A. R. Artunkaİ 

-Ma. V. 
F> Ağraît 

Üt. V. 
F. Sirmen 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

T. V. 
, 8. Siren 

(S, Sayısı: 116) 





S. Sayısı: 117 
Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve adliye daire
lerinde zıyaa uğrıyan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni 

mazbatası (1/62) 

T. c. - ' - ' : : ' . : - - ' • ' ; ' - • • 

Başvekâlet ' ' ' 3.5 . IV . 1040 
Kararlar daire.it müdürlüğü . - " . . ' • ' " -;•••••• 

Sayı : G/1844 ' 
.*" Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve adliye dairelerinde zıyaa uğrıyan dosyalar hakkında 
yaprlacak muamelelere dair Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 . IV 
1940 tarihinde yüksek Meclise» arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

' • . t ' . • • B a ş v e k i l 

• " • # ; : . , , ; Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Van^m, yersarsıntısı ve sair âfetler sebebiyle dâva ve icra dosyalarının zıyaa uğramaları ha
linde vaziyetin ieabettb'dıiği istisnai wuanıelelere dair mevzuatımızda hususî hükümler mevcut 
olmadığından alâkalıların haklarmı sıyanet edebilecek tedbirler alınamamaktadır. 

deret Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 294 ncü maddesinde; mücbir bir sebep ile sene
din zayi olması halinde dâvanın şahîtjle iubatınii müsaade, olunmak suretiyle vesikaya bağlı hak
lar umumî bir şekilde sıyanet edilmiştir. Ancak usul kanununun bu hükmü, muhtelif safhalarda 
bulunan veya hükme iktiran eylemiş olan dâvalarla icra takiplerine ait dosyaların,.bulundukları 
safhalarda yenilenmelerine müsait bulunmadığı cihetle hakkın eıyaneti bakımından kâfi bir te
minat. sayılamaz. Diğer taraftan bu mevzuata taallûk eden 2367 sayılı kanun hükümleri de, İstan
bul Adliye Binasının yanması dolayısüyle almmış olan tedbirlere münhasır bulunduğundan emsali 
hâdiselere teşmil, ve-tatbik edilememektedir. Halbuki bahis mevzuu hâdiselerin her yerde ve her 
zaman vukuu melhuz olduğundan müebir sebeplerle mahkeme ve adliye dairelerinde zıyaa uğrıyan 
dosyaların, yenilenmesi imkânlarını temin ve takip olunacak usulleri tesbit eden bir kanunun 
mevzuatımızda yer alııiası zaruri görübnüş ve ilişik lâyiha bu mülâhazalar altında tanzim olun
muştur. 

İstanbul adliye binasının yanması üzerine alman tedbirler hakkındaki 2367 «ayılı kanunun 
tathikımlaıı faydalı neticeler elde edilmiş olduğu (.-îhetle İşbu lâyihanın ihzarında, mezkûr kanun 
esas ittihaz edilmiş ve yalnız İstanbul'un adlî teşkilâtlı itibariyle mevzu hükümlerde bazı de
ğişiklikler yapılmıştır. Ezcümle 2367 numaralı kanunda, ticaret ve asliye hukuk mahkemele
rine ait dosyaların yenilenmesi bürolara mevdu bulunduğu halde lâyihada bu salâhiyet, icabı ha
linde teşkil olunacak bürolara ve buna imkân olmazsa , iş« vazıyed etmiş olan mahkemelere ve
rilmiş ve mahallî teşkilât ve icaplara göre ayrıca büro teşkiline lüzum ve imkân olup olmadığının 
takdiri vekâlete bırakılmıştır.' Bundan başka âfetin vüsat ve şümulü bakımından lâyihanın der
piş ettiği istisnai tedbirlerin tatbikma mahal bulunup bulunmadığının vekâletle takdir edilmesi 
münasip görülmüş ve 5 nci madde bu maksatla sevkedilraistir. . 

İler yerde fotoğraf tedarikine imkân olmadığından yenileme işlerinde dinlenecek şaliitlerin 
fotoğraflı hüviyet cüüdaıu İbraz etmeleri mecburiyeti de kaldırılmıştır. 

http://daire.it
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Adliye encün 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/62 

• Karar No. 26 
' Yüksek 

Yangın vesair sebeplerle mahkeme ve adili
ye dairelerinde zıyaa uğrıyan dosyalar hakkın
da yapılacak muamelelere dair^ Adliye vekâle
tince hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 
•19 . IV . 1940 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası seçimin 
yenilenmesi neticesinde hükümsüz kalması üze
rine bu defa yenilenerek 3 . VI . 1943 tarihînde 
encümenimize havale ve tevdi buyurulmakla 
ihtiva eylediği hükümler Adliye müsteşarı 
Bedri Köker hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Mahkeme ve icra dairelerindeki dosyaların 
yangm ve yersarsmtısı gibi sebeplerle zıyaa 
uğraması halinde bunların yenilenmesi hakkın
da mevzuatımızda umumî mahiyette hükümler 
mevcut olmadığından böyle bir halin vukuun
da alâkalıların haklanın sıyanet iyin her hâ
disede ayrı bir kanun h azı H anın ası mecburiyeti 
hâsıl olmaktadır, Bu cümleden olmak üzere Is-
taubul Adliye binası yangını dolayısiyle alın
mış olan tedbirler hakkındaki 2367 sayılı ka
nun ancak İm yangına münhasır kalmakta ve 
emsali hâdiselere teşmil ve tatbik edilememek
tedir. İşte mevzuatımızdaki bu boşluğu dol
durmak maksadiyle hazırlanmış olan lâyiha 
heyeti mumiyesi itibariyle encümenimizce de 
muvafık görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Kanunun mevzuu Hükümet teklifinin bi
rinci maddesinde yangm, yevsarsmtjsı ve su 
baskrnı gibi sebeplerle mahkeme ve adliye da
irelerinde ziy&a uğrayan dosyalatın yenilen
mesi şeklinde tâyin ve tesbit edihniştir. Mev
cut usul kanunları muvacehesinde istisnai ma
hiyette hükümleri ihtiva eden kanunun hudut 
ve şümulünü vuzuhla tâyin zaruri görülmüş ve 
birinci madde lâyihanm şevkinde âmil olan mü
lâhazalar nazara alınmak suretiyle yeni baştan 

mazbatası 

14 . VII . 1943 

Reisliğe 

kaleme alınmıştır. Kanun haslığının değişme
sinin sebebi budur. Birinci madde de yazılı 
hallerde kanunun tatbik edilebilmesi Adliye vekâ
letinin kararma bağlıdır: Esasa taalluk eden bu 
hükmün ayrı bir madde halinde tesbiti ve yenile
me talebinde bulunmağa salahiyetli kimseler me-
yanına lâyihada sayılanlarla beraber bunların 
yerine kaim olanların da ilâvesi muvafık görül
müştür. Lâyihanm diğer maddelerinde yapılan 
değişiklerde İstanbul Adliyesi binasının yanması 
üzerine alman tedbirler hakkındaki 2367 sayılı 
kanunun tatbikatından elde edilen neticeler göz-
önünde tutulmakla beraber yenilemenin zaruri' 
kıldığı istisnalar harieinde umumî hükümlerden 
ayrılmağa bilhassa itina edilmiştir. Ezcümle 
konkordatonun ta«dikma müteallik muhakeme
nin icrası için tâyin olunan güne kadar konkorda
toya iltihakm eaiz olaeağmı tazammun eden 30 
ncu madde umumî hükümlerden ayrı ve istisnaî 
mahiyette bir telakkiye meydan vermemesi tnü-
lâhazasiyle tayyedilmigtir, 

Lâyihanm biı-an evvel kanuniye! iktisabı için 
nmstacelen müzakeresi rieasiyle Umumî Heyetin 
tasvibine nradilmek üzere Yüksek Reisliğe .su
nulur. 

Adliye En. Hs, 
Çorum 

M. Çağıl 
Ankara 

Z. Yörük 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Rize 
Dr. 8. A. Düemre 

M. M. 
Zonguldak 
8. Devrin 
Denizli 

/ / . Günver 
Eskişehir 

Y. Abadan 
Kocaeli 

8. Artel 
Sinob 
G. At ay 
Urfa 

K, Berker 

Kâtip 
Manisa 
F. Vsht, 
Denizli 

N. KüçMka 
İzmir 

E. Oran 
Kocaeli 

8. Yargı 
Trabzon 

F. A, Barutçu 

( S. Sayısı : 117 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

Yangın ve sair sebeplerU mahkeme ve Adliye 
dairelerinde zıyaa uğryym dosyalar hakkında 
yapûacdk muamelelere dair kanun lâyihası 

Umumî hüküm 
MADDE 1. — Yangın, yersarsıntısı, su bas

kını gibi sebeplerle mahkeme ve Adliye daire* 
lerinde zıyaa uğnyan dosyaların yenilenmesi 
aşağıdaki hükümler dairesinde yapıhr. 

BİRİNCİ FASIL 
Bv,k\ık ve ticaret dosyalan 

MADDE 2. — Taraflardan birinin veya dâ
vaya dahil olan yahut İhbar üzerine üçüncü şa
hıs sıfatdyle davaya iltihak etmiş bulunan veya 
herhangi bir surette daranın neticesi kendi hak
larına müessir bulunanın talebiyle dosyaların 
yenilenme muamelesi yapılır. 

MADDE 3. — Yenileme talepleri, Adliye ve
kaletince hakim sınıfından ayrılacak kimseler
den teşkil olunacak bürolara ve böyle büro teş
kil edilmediği surette işe vazıyed etmiş veya bu 
işle tavsif edilmiş olan mahkemelere araediür. 
ve dosyalar bu bürolar veya mahkemeler tara
fından yenilenir. 

ADLÎTE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRİŞÎ 
Yangın, yersarsıntm, seylâp veya heyelan se
bebiyle mahkeme ve.aâlİye dairelerinde zıyaa uğ
nyan dosyalar hakkında yapüacak muamelelere 

dair kanun lâyihası 

Umumî hükümler 
MADDE 1. — Yangın, yersarsmtreı, seylap 

veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dai
relerinde zıyaa uğnyan dosyaların yenilenmesi 
bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazdan hal
lerde bu kanunun tatbik edilebilmesi Adliye 
vekâletinin kararına bağlıdır. Karar Resmî Ga
zete ve ayrıca mahallinde mutad vasıtalarla ne
şir ve ilân olunur. 

B) 
0) 

olanm 
D) 
E) 

MADDE 3. — Yenileme muamelesi: 
A) Taraflardan birinin; 

Dâvaya dahil olanın; 
İhbar üzerine dâvaya iltihak etmiç 

İcrada takip talebi yapanm; 
Cezada şahsî şikâyette bulunan veya 

müdahil olanm; 
F) Veya bunlarm yerine kaim olanların;. 

talebiyle yapılır. 

BİRİNCİ FASIL 
Hukuk ve ticaret dosyaları 

MADDE 4. — Yenileme talepleri işe bak
mış olan mahkeme tarafından tetkik olunur. 
Lüzumuna -göre bu vazife Adliye vekaletince 
hâkim sınıfından ayrılacak kimselerden mahal
linde teşkil edilecek bürolara veya mevcut 
mahkemelerden birine tevdi olunabilir, 
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MADDE 4. — Talep imzalı bir beyanname 
ile yapılır. 

Beyanname : 
A) Tarafların ve mevcutsa dâvaya dahil 

olanlarla ihbar üzerine iltihak etmiş bulunan 
üçüncü şahısların ve dâvanm neticesi kendi hak
larına müessir bulunanların ad ve soyadlarını 
ve ikamet mahallerini ve vekilleri varsa isim ve 
adreslerini;. 

B) Dâvanın mevzuunu; 
C) Dâvanın ikame tarihi; 
D) Dosya numarasını; 
E) İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını; 
F) Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri; 
G) Âlet tarihine kadar ittihaz olunan ka

rarlan ve yapılan muameleleri; 
H) Hüküm verilmişse tarihini; mahiyet ve 

esbabı mucibesini ihtiva eder. 
Beyannamedeki imzanm veren kimseye ait 

olduğu hakim veya büro âzasından birisi tara
fından tasdik edilir. Beyannamede lüzumlu 
noktalardan eksik kalmış, olanlar varsa hâkim 
veya büronun münasip göreceği bir müddet 
içinde mümkün olanı ikmal ettirilir. 

Beyanname verene bedava bir vesika veri
lir. 

MADDE 5. — Yenileme talebi, bu kanunun 
mahallinde tatbiki lâzmıgeldiğine dair Adliye 
vekâletince ittihaz edilecek kararın Resmî ga
zetede neşri tarihinden itibaren altı ay isin
de yapılır. Bu müddet geçtikten sonra vâki 
olacak müracaatlar kabul olunmayıp umumî 
hükümlere tabi olur. 

MADDE 6. — Beyannameyi verenin talebi 
üzerine alâkalılara davetiye gönderilir. Bu da
vetiyede davetin sebebi hulasaten dercedilir ve 
yenileme muamelesi için tâyin olunan gün ve 
saatte gelmesi lüzumu bildirilir. Gelmediği tak
dirde kendisine gönderilecek ikinci davetiyede 
muayyen günde yine gelmezse kendisinin ye
nileme beyannamesi yahut hasmıma defileriyle 
ilzam olunacağı dercolunur. O günde gelme
diği takdirde hiçbir gıyap koran tebliğine lü
zum olmaksızın yenileme muamelesi gıyabında 
ikmâl olunur. 

.(S. 8a 

MADDE 5. — Talep, imzalı bir beyanname 
ile yapılır. 

Beyanname : 
A) Yenileme talebinde bulunanların ad 

ve soyadlarını ikametgâhlarım ve veldllerinin 
ad ve soyadlarını ve ikametgâhlarını; 

B) Dâvanm mevzuunu; 
C) Dâvanın ikame tarihini; 
D) Dosya numarasını; 
E) İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, 

mahiyetini ve muhtevasını; 
F) Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahke

mede ikame edilmiş olan diğer delilleri; 
G) Âfet tarihine kadar ittihaz olunan ka

rarları ve yapılan muameleleri; 
H) Hüküm verilmişse tarih, mahiyet ve 

mucip sebeplerini ihtiva eder. 
Beyannamedeki imzanın, sahibine ait olduğu 

hâkim veya büro âzasından biri tarafından tas
dik edilir. Beyannamede eksik kalmış nokta
lardan mümkün olanı ikmâl ettirilir, 

Beyanname sahibine bedava bir vesika ve
rilir, 

MADDE 6. —Yenileme talepleri ikinci 
madde gereğince vâki neşir ve ilân tarihinden 
itibaren altı ay içinde yaprtır Bu müddet geç
tikten sonra yapılacak müracaatlar umumî 
hükümlere tabidir. * 

MADDE 7. — Beyannameyi verenin talebi 
üzerine alâkalılara davetiye gönderilir. Bu da
vetiyede davetin sebebi hulasaten dercedilir. Ve 
yenileme muamelesi için tâyin olunan gün ve 
saatte gelmesi lüzumu bildirilir. Gelmediği tak
dirde kendisine İkinci bir davetiye gönderilir. 
Ve bunda, yine gelmediği surette gıyap kara
rı tebliğine lüzum olmaksızın yenileme muame
lesinin gıyabında bitirileceği ihtar olunur. An
cak gehniyen taraf veya vekilinin itirazı ha
linde makbul bir mazaret sebebiyle gelemediği 
sabit olursa yenileme muamelesine huzurunda 
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MADDE 7. — Yukarıki madde mucibince 
talep vukuunda zayi olan dosyanın yenilen
mesi için hâkim veya büro icap eden tedbir-
leri alır. 

MADDE S, — Dâva henüz lâyiha teatisi saf
hasında ise! afet tarihine kadar verilmiş lâ
yiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek 
dosyaya konulur ve mütaaldp muamelelerin 
ifası işin dosya ait olduğu mahkemeye tevdi 
olunur, 

Yenileme mahkemece yapılmış iae umumî 
hükümler dairesinde muameleye devam edilir, 

MADDE 9. — Dâva tahkikat veya mahke
me safhasına intikal etmişse taraflardan yan
gın tarihine kadar teati olunan lâyihaların ve 
ibraz olunan vesikaların suretleri talebedilir. 

Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek âfet 
tarihine kadar cereyan eden muameleler ve it
tihaz olunan kararlar Üzerinde tarafların ifa
deleri birleçirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur ve 
taraflara imza ettirilerek mahkemesine verilir. 

MADDE 10. — Âfetten evvel ibraz edildi
ğinde veya muhtevasında ihtilâf edilen vesika
ların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü de-
lil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş ol
duğuna kanaat hasıl olursa muhtevası hak
kında şahit dinlenir. 

Bir vesikanın ibraz edilmişken herhangi 
âfet sebebiyle mahkeme ve adliye binalarında 
zıyaa uğramış olduğu hakkında bu kanuna göre 
verilmiş olan karara itiraz olunamaz. 

MADDE 11. — Dâvaya dair hüküm ve
rilmiş olduğu hususunda tarafların ifadeleri bir-

• leşim hâkim veya büro hükmün mahiyeti, 
delilleri, mahkeme safhaları, hükmün tarihi 
hakkmda malûmat ve vesikaları ve ilâmın. 
tebliğ edilip edilmediği hakkmda tarafların 
beyanlarını toplıyarak dosyayı mahkemeye 
verir. 

Dri tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiselerde 
mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme 

Ad. E. - • 

devam olunur. 
Aynı tarafm birden ziyade itiraz talebi ka

bul olunmaz. 
MADDE 8, — Yenileme talebi vukuunda 

zayi olan dosyanın yenilenmesi için mahkeme 
veya büro icabeden tedbirleri alır. 

MADDE 9. — Dava, henüz lâyiha teatisi 
safhasında ise âfet tarihine kadar verilmiş lâ
yiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek 
dosyaya konulur. Ve müteakip muamelelerin 
ifası için dosya ait olduğu mahkemeye tevdi 
olunur. Yenileme mahkemece yapılmış ise 
umumî hükümler dairesinde muameleye devam 
edilir, 

MADDE 10, — Dâva, tahkikat veya mu
hakeme safhasına intikal etmişse taraflardan 
âfet tarihine kadar taaü olunan lâyihaların ve 
ibraz olunan vesikaların suretleri istenir. Ge
rek ibraz olunan vesikalar ve gerek âfet tarihi
ne kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz 
olunan kararlar üzerinde taraflarm ifadeleri 
birleşirae kefiye* zabıtla tesbit olunur. Ve ta
raflara imza ettirilerek ait olduğu mahkemeye 
verilir. 

MADDE 11. — Âfetten evvel ibraz edildi
ğinde veya muhtevasında İhtilâf edilen vesika
ların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü de
lil ve karine tetkik edilir. Ve ibraz edilmiş ol
duğuna kanaat hasıl olursa muhtevası hak
kında şahit dinlenir. Bir vesikanın ibraz edil
miş iken mahkeme veya adliye binalarında ziyaa 
uğramış olduğu hakkında bu kanuna göre ve
rilmiş, olan karara itiraz olunamaz. 

MADDE 12. — Dâvaya dair hüküm veril
miş olduğu hususunda tarafların ifadeleri bir
leşim mahkeme veya büro hükmün mahiyeti, 
delilleri, muhakeme safhaları, hüküm tarihi 
hakkmda malûmat ve vesikaları ve ilâmın 
tebliğ edilip edilmediği hakkmda tarafların 
beyanlarını toplayarak dosyayı mahkemeye ve
rir, 

İki tarafın birleşmesi kâfi olan hadiselerde 
mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme 
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suretiyle yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda id
dia ve (müdafaa, sebeplerile hükmün istinat et
tiği delil ve sebepler tekrar edilmek suretiyle 
yazılır. 

Alâkalılar hükmün müddeti içinde tem
yiz edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve 
kabul ettikleri takdirde tanzim «ditecek ilâmın 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik 
olunur. 

îlâmm tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
diğerinin talebiyle hâkim veya büro yemin verir. 

MADDE 12. — Şahitler herhalde davetiye 
İle çağırdır. Davetnamede şahitlerin davetiyeyi ve 
hüviyet cüzdanını hâmil olarak gelmeleri lüzu
mu yazdır. Yenileme bürosu veya mahkeme şa
hitlerin hüviyetini hüviyet cüzdanlarına göre 
tâyin eder ve bu varakanın sureti alınıp dos
yaya konur ve lüzum görülürse şahit hakkında 
zabıtaca tahkikat yaptırılır. 

MADDE 13. — Afet tarihînden önce veril
miş ve redde uğramamış olan bir keşif raporunun 
mevsuk bir sureti bulunur veya mündereoatmda 
üki tarafm ifadeleri birleçirge muteberdir. Ak
si takdirde mümkün oldukça yeniden keşif ya
pılır. Buna imkân görülmezse ehlivukuf ye
minle dinlenir. DeMUerinin tesbitine, imza hak
kında yapılan tahkikata ve muhasebe niyetine 
müteallik olan raporlar hakkında da ayni hü
küm tatbik olunur. 

MADDE 14. — Âfet tarihinden Önce karar 
verilmiş olan haczin gayri ihtiyatî tedbirler ka
nunun o mahalde tatbik sahasına girdiği ta»-
rihten itibaren bir ay müddetle ve yenileme 
için müracaat edilmişse yenileme muamelesi ne-
ticeleninceye kadar olduğu gibi kalır. Bu ted
birin uzatılması veya bu müddetten evvel kal
dırılması mahkeme kararına bağlıdır. 

MADDE 16. — yenilenerek salahiyetli mah
kemeye tevdi olunan dâvaların mahkemesi sı
rasında, bir hususun yenilenmediği anlaşılırsa 
işe vazıyed eden mahkeme noksan kalan kısmı 
bu kanun hükümleri dairesinde yeniler, 

Ad. R 

suretiyle yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda id
dia ve-müdafaa sebepleriyle hükmün istinat 
ettiği delil ve sebepler tekrar edilmek sure
tiyle yazdır. 

Alâkalılar, hükmün müddeti içinde temyiz 
edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve ka
bul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilâmın 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olu
nur. îlâmm tebliğ edildiğini inkâr eden tarafa 
diğerinin talebile mahkeme veya büro yemin 
verir, 

MADDE 13. — Şahitler her halde davetiye 
ile çağrılır. Davetnamede şahitlerin davetiyeyi 
ve hüviyet cüzdanını veya hüviyetini isbat 
edebilecek bir vesikayı hamil olarak gelmeleri 
lüzumu yazılır. Mahkeme veya büro şahitlerin 
hüviyetini, hüviyet cüzdanlarını veya vesikala
ra göre tâyin eder. Ve bu varakanın sureti alı
nıp dosyaya konur. Ve lüzum görürse şahit 
hakkında zabıtaca tahkikat yapılır. 

MADDE 14. — Âfet tarihinden önce veril
miş ve redde uğramamı; olan bir keşif rapo
runun mevsuk bir sureti bulunur veya mündere
catmda iki tarafın ifadeleri birleşirse mute
berdir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden 
keşif yapılır. Buna imkân görülemezse ehlifukuf 
yeminle dinlenir. 

Delillerin tespitine, imza hakkında yapılan 
tahkikata ve muhasebe rüyetine müteallik olan 
raporlar hakkında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

MADDE 15. — Âfet tarihinden önce karar 
verilmiş olan hacizden maada, ihtiyatî tedbir
ler kanunun o mahalde tatbik sahasına gir
diği tarihten bir ay müddetle ve yenileme için 
müracaat edilmiş ise yenileme muamelesi neti-
celeninciye kadar oluğu gibi kalır. Bu ted
birin uzatılması veya bu müddetten evvel kal
dırılması mahkeme kararma bağlıdır. 

MADDE 16.:— Yenilenerek salahiyetli mah
kemeye tevdi olunan dâvalarm muhakemesi 
sırasında, bir hususun yenilenmediği anlaşdırsa 
ise el koyan mahkeme noksan kalan kısmı bu 
kanun hükümleri dairesinde yeniler. 
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MADDE 16. — Adliye Harç tarifesi kanu
nunun celse harçlarına müteallik 14 ncü mad

desi hükmü, bu fasılda yazdı yenileme muame
lelerinde de tatbik olunur. 

İKÎNCİ FASIL 

icra ve iflâs dosyaları 

Birinci kısıra 

İcra dosyaları 

MADDE 17. — tera dosyalarından yangın 
ve sair âfet sebebiyle zayi olanların yenileme 
muamelesi yanlı deliller ve vesikalar üzerine 
İcra ve İflâs tetkik mercii vazifesini gören icra 
hâkimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii ica
bında zayi olan delilleri tesbit için şahit de din
leyebilir. 

MADDE 18. — înfazı katileşmesine müte
vakkıf olmıyan bir ilâm hükmünün müddeti 
içinde temyiz edildiği, ancak dosyası birinci 
maddede yazılı sebeplerle zayi olduğundan dolayı 
temyiz mahkemesine gönderilemediği ve henüz 
yenileme muamelesi yapılıp intaç edilmediği tak
dirde alâkalının talebiyle ait olduğu büro veya 
mahkemeden ilâmın müstenit olduğu dosyanın 
yenilenmekte olduğunu mübeyyin bedava bir 
vesika verilir. Bu vesikanın ibrazı halinde icra 
memuru ilâmın icrasını neticeye kadar geri bi
ralar. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 19. — Bir mal veya alacak üzerine 
İhtiyati haciz konulmuş olduğu vesika ile sabit 
olup da borçlu talebederse haciz koyana bu hu
susta mahkemeye müracaatla dâvasını açmak 
ve haczin devamı. hakkında bir karar istihsal 
etmek üzere icra memuru tarafından bir ay müh
let verilir, 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilme
den bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafın
dan temdidi hakkında bir karar verilmediği tak
dirde haciz kendiliğinden kalkar. 

MADDE 20. — îcraî haciz mahkeme ilâmına 
veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müd
detinin geçmesiyle katilesen takibe müsteniden 

(S. Sayu 
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MADDE 17. '— Adliye Harç tarifesi kanu
nunun celse harçlarına müteallik 14 ncü mad
desi hükmü, bu fasılda yazılı yenileme mua
melelerinde de tathik olunur. 

İKİNCİ FASIL 

îcra vo iflâs dosyaları 

Birinci kısım 

İcra dosyalan 

MADDE 18. — İcra dosyalarının yenileme 
muamelesi yazdı deliller ve vesikalar üzerine 
icra ve iflâs tetkik mercii vazifesini gören ic
ra hâkimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii 
icabında zayi olan delilleri tesbit iğin şahit de 
dinliyebilir. 

MADDE 19. — İnfazı kafile?, meşine bağlı 
olmıyan bir ilam hükmünün müddeti içinde 
temyiz edildiği, ancak dosyası birinci maddede 
yazdı sebeplerle zayi olduğundan dolayı Tem
yiz mahkemesine gönderilemediği ve henüz ye
nileme muamelesi yapılıp intaç edilmediği 
takdirde alâkalının talebiyle ait olduğu mah
keme veya bürodan ilâmm müstenid olduğu 
dosyanın yenilenmekte olduğunu mübeyyin be
dava bir vesika verilir, Bu vesikanın ibrazı ha
linde icra memuru ilâmın icrasını yenileme ne
ticesine kadar geri bırakır. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 20. — Bir mâl veya alacak üzerine 
ihtiyati haciz konmuş olduğu vesika ile sabit 
ohıpta borçlu talep ederse haciz koyana bu hu
susta mahkemeye müracaatla dâvasını açmak 
re haczin devamı hakkmda bir karar istihsal et
mek üzere icra memuru tarafından bir ay müh
let verilir. 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden 
bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafından 
temdidi hakkında bir karar verilmediği tak
dirde haciz kendiliğinden kalkar. 

MADDE 21. — İcrai haciz mahkeme ilâmma 
veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müd
detinin geçmesiyle katilesen takibe müsteniden 
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konulmuş; ise, ref 'ine dair borçlu tarafından bîr 
mahkeme kararı getirilmedikçe bu haciz devam 
eder. 

MADDE 21. — Haciz dereceleri bir vesika 
ile tesbit edilmezse haciz kovanlar aynı derecede 
sayılırlar. 

MADDE 22. — icra dairelerinde tutulan mu
hasebe, vezne, kasa, hesabı cari, esas ve takip 
defterleri yenileme muamelesi İçin resmî vesika 
muteber esaslardandır. 

MADDE 23. — Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti dördüncü ve 
beşinci maddeler hükümlerine tabidir. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika 
verilir. 

MADDE 24. — Elinde haczedilmiş malı veya 
zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hük
mi ve hakikî şahıslar ayrıca 35 nci madde muci
bince istenîlmemişse, bu kanunun mahallinde tat

biki lâzımgeldiğine dair Adliye vekâletince ittihaz 
edilecek kararuı resmî gazetede neşri tarihinden 
itibaren iki ay içinde keyfiyeti ait olduğu icra 
dairesine yası ile veya şifahen bildirmeğe mec
burdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava vesi
ka verilir, 

Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hak
kında 35 nci madde hükmü tatbik olunur. 

ikinci kısım 

t fim dusıjıüan 

MADDE 25. — İflâs idaresi yanileme mua
melesinde; tapu daireleri, bankalar, ticaret oda
ları, gibi alâkalı müesseselerle gazete ilânların
dan ve sair menbalardan istifade eder ve bu 
husus için lüzumlu gördüğü bütün tetbirleri 
alır. 

MADDE 26. — Henüz katUeşmemiş olan if
lâs hükümlerini mutazanımın ilamların yeni
lenmesi 11 nci madde hükmüne tabidir. 

MADDE 27. — Tasdiki katileşmiş konkor
datolara müteallik muamelelerin dosyası kon
kordato komiseri veya iflâs idaresi tarafmdan, 
henüz katil«şmenü§ olan konkordatolara mü-

Ad. E. 

konulmuş ise, tefine dair borçlu tarafından bir 
mahkeme karan getirilmedikçe bu haciz devam 
eder. 

MADDE 22. — Haciz dereceleri bir vesika 
ile tesbit edilemezse haciz koyanlar aynı derece
de sayılırlar, 

MADDE 23. — İcra dairesinde tutulan mu
hasebe, vezne, kasa, hesabı cari, esas ve takip 
defterleri yenileme muamelesi için resmî vesika 
muteber esaslardandır. 

MADDE 24. —Eski dosyaların yenilenmesi 
için müracaat şekli ve müddeti beşinci ve al
tıncı maddeler hükümlerine tabidir. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika ve
rilir. 

MADDE 25. — Elinde haczedilmiş mal veya 
zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hakikî 
ve hükmi şahıslar, ayrıca 35 nci madde muci
bince istenilmemiş ise, bu kanunun mahallinde 
tatbikına başlandığı tarihten iki ay içinde key
fiyeti ait olduğu icra dairesine yazı ile veya 
şifahen bildirmeğe mecburdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedava bir 
vesika verilir. 

Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hak
kında 35 nci madde hükmü tatbik olunur. 

İkinci kısmı 

İflas dosyalan 

MADDE 26. — Yenileme muamelelerinde if
lâs idaresi; tapu daireleri, bankalar, ticaret 
odaları gibi alakalı müesseselerle gazete ilânların
dan vesair menbalardan istifade eder. Ve bu 
husus için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri 
alır. 

MADDE 27. — Henüz katileşmemiş olan if
lâs hükümlerini mutazammm ilâmların yenilen
mesi 12 nci madde hükmüne tabidir. 

MADDE 28. — Tasdiki ketileşmiş konkor-
datulara müteallik muamelelerin dosyası kon-
kortatu komiseri veya iflâs idaresi tarafından, 
henüz katileşmemiş olan konkordatolara müte-
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tealHk hüküm, karar ve muameleler hangi saf -
hada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli ma
kam .tarafından yenilenir. 

MADDE 28. — Evvelce yapılmış olan ala
caklılar toplanmasına ait zabıt ve vesikalar ye
nilenmediği takdirde alacaklılar yeniden top
lanmağa davet olunur. 

MADDE 29. — Konkordatonun tasdikine 
müteallik muhakemenin icrası İçin tâyin olu
nan güne kadar konkordatoya iltihak caizdir, 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Geçen fasıllara ait müşterek hükümler 

MADDE 30. — Âfet tarihinden evvel ibraz 
edilmiş olup mahkeme ve adlîye dairelerinde 
zayi olduğu ve bu kanuna göre teabit olunan ve 
resmi yahut tasdikli bulunmayan vesikaların 
taalluk ettiği dâvalarda gerek vesikanın yazısı, 
tarih ve imzası ve gerek vesikanın muhtevi bu
lunduğu akit ve muamelenin vücudu hakkında 
mahkeme veya büro şahit dinleyebilir. 

Mahkeme bu gibi şahitlerin kabul veya red
di hususunda, kendisine arzedilen diğer delil ve 
emarelere istinat suretiyle, geniş takdir hak
kına maliktir. 

MADDE 31. — Dosyaların yenilenmesi için 
müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: taraf
larca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şa
hıslardan ve mercilerden alman varakalar ve 
senetler (asıl veya suretler) ve delillerin tes-
biti hakkındaki kayıtlar, hâkimin, kâtibin not
ları, sicillerdeki kayıtlar, keza hakimin veya 
memur veya kâtibin hatırası, tahkikat veya 
muamelelerde hazır bulunmuş kimselerin ifa
deleri, taraflar vekillerinin notlan ve dosyala
rın yenilenmesine yanyacak sair malûmat. 

MADDE 32. — Yenileme için vâki olan mü
racaat üzerine son muamele tarihinden itibaren 
alâkalısı tarafından İş altı ay takip edilmezse 
yenileme hakkı sakıt olur ve umumî hükümler 
dairesinde muamele yapılır. 

9 — 
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aHik hüküm, karar ve muameleler hangi saf
hada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli ma
kam tarafından yenilenir. 

MADDE 29. — Evvelce yapılmış olan ala
caklılar toplantısına ait zabıt ve vesikalar ye-
nilenemediği takdirde alacaklılar yeniden top
lanmağa davet olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 
Gecen fasıllara ait müşterek hükümler 

MADDE 30. — Afet tarihinden evvel ibraz 
edilmiş olup zayi olduğu bu kanuna göre tesbit 
olunan ve resmî yahut tasdikli bulunmryan 
vesikaların taallûk ettiği dâvalarda gerek vesi
kanın yazısı, tarih ve imzası ve gerek vesikanın 
muhtevi bulunduğu akit ve muamelenin vücu
du hakkında mahkeme veya büro şahit dinleye
bilir. 

Mahkeme veya büro bu gibi şahitlerin kabul 
veya reddî hususunda, kendisine arzedilen di
ğer delil ve emarelere istinat suretiyle, geniş 
takdir hakkına maliktir. 

MADDE 31. — Dosyaların yenilenmesi için 
müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: 

Taraflarca ibraz edilen veya bunlardan ve 
diğer şahıslardan ve mercilerden alman vara
kalar ve senetler (asıl veya suretler) ve delil
lerin tesbiti hakkındaki kayıtlar, bakimin, kâ
tibin notları, sicülerdeki kayıtlar, keza hâki
min veya memur veya kâtibin hatırası, tahki
kat veya muamelelerde hazır bulunmuş kimse-' 
lerin ifadeleri taraflar vekillerinin notları ve 
dosyaların yenilenmesine yarayacak sair malû
mat. 

MADDE 32. — Yenileme için vâki olan 
müracaat üzerine Bon muamele tarihinden iti
baren alâkalısı tarafından iş altı ay takip edil
mezse yenileme hakkı sakıt olur ve umumî hü
kümler dairesinde muamele yapılır. 
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MADDE 33. -~ Yenilenme muamelesi asra-
smda kananların ve bikinilerle salahiyetli me
murların tâyin ettikleri maddelerin âfet .tari
hinden önce katedilmiş olduğuna mtttallik id
dialar iki tarafın ifade birliği veya vesika ile sa
bit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler kâfi 
kanaat vermezse müddetin kanun hükümlerine 
uygun surette muhafaza edilmiş olduğuna dair 
hâkim tarafından resen yemin ettirilebilir. 

MADDE 34. — Son günü âfet tarihine tesa
düf eden yukarki maddede yazık müddetler bu 
kanunun mahallinde tatbiki lâznngeldiğine dair 
Adliye vekaletince ittihaz edilecek kararın resmî 
gazetede neşri tarihinden, itibaren bir ay uzatılır. 

. MADDE 35. — Bİr işe ait vesika Trimjn 
elinde ise büronun veya bu işle muvazzaf mah
keme veya tetkik merciinin emriyle bu vesi
kayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca veaika 
«TTUTIWWI' aükonulmasma lüzum görülmezse 
suretleri alınarak aslı iade edilir. Astflan ahko-
konulan vesikaların suretleri bedava tasdik 
olunur. Büro veya yenileme işiyle muvazzaf mah
keme veya icra ve iflâs tetkik mercii tetkik et
tiği maddeye müteallik olarak lüzum gördüğü 
hakikî ve hükmi her şahsa sual sorabilir. Bu 
suallere doğru olarak ve tâyin' edilen müddette 
cevap vermek mecburidir. Bu müddet beş gün
den aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz. 

Yukarda zikredilen makamlardan verilen 
emri, mazereti olmaksızın yerine getirmiyen 
şahıs hakkında yukarda beyan olunan makam
lar tarafından 10 liradan aşağı olmamak üzere^ 
ağır para cezası hükmolunup tefhim veya tebliğ 
olunur. Tefhim veya tebliğinden itibaren bir 
hafta iğinde itiraz vokubulursa ağır ceza mah
kemesince kati olarak karara bağlanır. 

Yeniden tayin edilen müddet içinde vesika 
veya cevabı vermekten imtina edenlerle hakikate 
muhalif beyanda bulunanlar hakkında zikredi
len makamlardan Verilecek müzekkereler üze
rine sulh ceza mahkemelerince duruşma yapıla
tarak 50 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası veya bir haftdan üç aya kadar hapis 
cezası hükmolunur. • 

Bn maddede yazık suçlar bir avukat tara
fından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yu
karda zikri geçen makamlardan verilecek mü-

(S. Say 
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MADDE 33. — Yenileme muamelesi sıra
sında kanunların ve hâkimlerle salahiyetli me
murların tâyin ettikleri- müddetlerin âfet tari
hinden önce katedilmiş olduğuna müteallik İd
dialar iki tarafm ifade birliği veya vesika İle 
sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler kâfi 
kanaat vermezse müddetin kanun hükümlerine 
uygun surette muhafaza edilmiş olduğuna dair 
hâkim tarafından resen yemin ettirilebilir. 

MADDE 34. — Son günü âfet tarihine te
sadüf eden yukarıdaki maddede yazık müddet
ler bu kanunun mahallinde tatbikına başlan
dığı tarihten itibaren bir ay uzatılır. 

MADDE 35. — Bir işe ait vesika kimin elin
de ise o kimee yenilemeyi yapan merciin emri 
ile bu vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makam
larca vesika asdlannm alıkonulmasına lüzum 
görülmezse suretleri alınarak aslı iade edilir. 
Asılları -alıkonulan vesikaların suretleri beda
va tasdik olunur. Mahkeme veya büro veya 
tetkik mercü tetkik ettiği maddeye müteallik 
olarak hakikî ve hükmi her şâhıstaU lüzum 
gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru 
olarak ve tâyin edilen müddette, cevap vermek 
mecburidir. Bu müddet beş günden aşağı ve 
yirmi beş günden yukarı olamaz. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen 
emri, mazereti olmaksızın yerine getirmiyen 
şahıs hakkında mahkeme, büro veya tetkik 
mercii tarafından ve muameleyi isteyen komi
ser icra ve İflâs- daire ve memuru ise tetkik 
mercii tarafından on liradan aşağı olmamak 
iisere ağır para'cezası hükmolunup tefhim veya 
tebliğ olunur. Yeniden tâyin edilen müddet 
içinde vesika veya cevabı vermekten imlâna 
edenlerle hakikata muhalif beyanda bulunan
lar hakkında zikredilen makamlardan verile
cek müzekkereler üzerine Sulh Ceza mahkemele
rince duruşma yapdarak elli liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası veya bir hafta
dan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazdı suçlar bir avukat tara
fından yapılmışsa doğrudan doğruya veya ya
kanda zikri geç6n makamlardan verilecek mü
zekkere üzerine hakkında baro tarafından ay
rıca disiplin cezası dahi tâyin olunur. 
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sekkere (üzerine hakkında baro tarafından ayrıca 
disiplin cezası dahi tâyin olunur, 

Baro, disiplin cezası tâyini hususunda, mah
kemece verilecek beraet karariyUi mukayyet de-

- ğsldir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Ceza dosyaları 

MADDE 9$. — Mevkuf olan ve olmıyan suç
lulara «ii olnp ilk tahkikat safhasına girmemiş 
veya ilk tahkikata tâbi tutulmasına kanunen 
lüzum buharmanın? olan islere müteallik hazırlık 
tahkikatı umumî hükümler dairesinde yenilenir. 

Şikâyete bağlı islerde davacıların yerecekleri 
şikâyetname üzerine yeniden âmme dâvası aşı
lır, Yenileme işinde zabıta kayıt ve dosyalarında 
ve suçtan zarar görenlerin şikâyet ve beyanla-
rından istifade olunur. 

MADDE 37. — tik tahkikat safhasındaki 
dâvalardan mevcut evraka göre tahkikatın de
vamına imkân olmıyan isler hakkında 34 ncü 
madde dairesinde hazırhk tahkikatı tekrar ya
pılır. 

MADDE 38, — Son tahkikata veya âmme dâ
vası asılarak mahkemeye intikal etmiş olan iç
lere müteallik dosyaların noksanı mahkemece 
ikmal edilir. 

Dosya yok ise veya mevcudu duruşma yapıl
masına imkan vermiyecek derecede ise yuka
rda maddelere göre hazırhk tahkikatı ve ilk 
tahkikat yeniden yapılır. 

MADDE 39. — Mahkemece hüküm yerilmiş 
olanlardan: 

A) Hüküm gıyabında verilip ilama tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında, 

B) Bu suretle hüküm verilip de ilâmı teb
liğ edilmiş ise eski hale getirme talebi vuku
unda dosya mevcuduna göre, 

C) Hüküm vicahlarında verilip de kati'leş -
mis bulunduğu' halde ilâmı müddeiumumiliğe 
verilmemiş olanlar hakkında, 36 ncı madde hük
mü tatbik olunur, 

Ad. E. 

Baro, dijâplm cezası tâyini hususunda mah
kemece verilecek beraat karariyle mukayyet 
değildir, 

DÖRDÜNCÜ FASIL ! " 

Ceza dosyaları '"; 
MADDE 36. — Mevkuf olan ve olmryan suç

lulara ait ohıp ilk tahkikat safhasına girmemiş 
veya ilk tahkikata tabi tutulmasına kanunen 
lüzum bulunmamış olan işlere müteallik hazır
hk tahkikatı umumî hükümler dairesinde yeni
lenir. 

Şikâyete bağlı işlerde davacıların verecekleri 
şikâyetname üzerine yeniden âmme dâvası açı
lır, Yenileme işinde zabıta kayıt ve dosyaların
dan ve suçtan zarar görenlerin şikâyet ve be
yanlarından istifade olunur. 

MADDE 37. — tik tahkikat safhasındaki dâ
valardan' mevcut evraka göre tahkikatın deva
mına imkân olmıyan işler hakkında 36 ncı mad
de dairesinde hazırhk tahkikatı tekrar yapılır. 

MADDE 38. — Son tahkikat veya âmme dâ
vası açılarak mahkemeye intikal etmiş olaü İş
lere müteallik dosyaların noksanı mahkemece 
ikmal edilir; 

Dosya yok işe veya mevcudu duruşma yapıl
masına imkân vermiyecek derecede ise yukarıki 
maddelere göre hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat 
yeniden yapılır. 

MADDE 39. — Mahkemece hüküm verilmiş' 
olanlardan: 

A) Hüküm gıyabmda verilip ilâmı tebliğ 
edilmemiş olanlar hakkında; 

B) Bu suretle hüküm verilipte ilâmı tebliğ 
edilmiş ise eski hale getirme talebi vukuunda 
dosya mevcuduna göre; 

0) Hüküm vicahlarmdft verilip te kati-
leşmiş bulunduğu halde ilâmı müddeiumumiliğe 
verilmemiş olanlar hakkmda, (38) nci madde 
hükmü tatbik olunur. 
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MADDE 40. — Hakkında hüküm hulâsası 
verilmiş olan suçlulara ait hüküm, katlleşînce 
bn hülâsalar ilâm mahiyetine telâkki edilerek 
inf aa olunur. 

Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından 
beyan edilirse bu gibiler hakkında 36 ncı mad
de hükmü dairesinde muamele yapılır, 

Bu takdirde hükmolunan ceza miktan bir 
seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 
tahliye karan verebilir. 

MADDE 41, — Yenileme sırasında o işe dair 
eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du-

• rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten son
ra hükmü havi eski dosya bulunursa mahkâımın 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

MADDE 42. — Yenileme muameleleri için 
istenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini 
söylemekten çekinenler hakkında 33 ncü mad
dedeki ceza hükümleri, 36 ncı maddedeki halde 
mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata ait. iş
lerde müddeiumumilerin talebi üzerine Sulh 
ceza mahkemelerince tatbik olunur. 

MADDE 43.:— Takip müruruzamaniyle umu
mî ve hususî kanunarda şikâyet ve şahsi dâva 
için muayyen olan müruruzaman müddetleri 
ve diğer kanuni müddet ve mehiller bu kanu
nun mahallinde' tatbiki lâzhn geldiğine dair 
Adliye vekâletince ittihaş edilecek kararın 
Resmî gazetede neşri tarihinden bir ay sonrası
na kadar olan müddet içinde İşlemez. 

MADDE 44. — Bu kanunun ceza işlerine mü
teallik hükümleri askerlik adliyesine de şâ
mildir. 

Bu takdirde Adliye vekaletine verilen salâ
hiyetler Millî Müdafaa vekiline, 

Müddeiumumilere ait vazife ve salâhiyetler 
adli âmirlere, 

Hâkini ve mahkemelere ait vazife ve salâ
hiyetler de askerî mahkemelere ait olur, 

BEŞİNCİ FASIL 
MADDE 45. — Bu kanunda tarif edilen ye

nileme muamelesi, mahkeme ve Adliye binaları 
içinde iken birinci maddede yazüı hâdiselerden 

ıı MADDE 40. — Hakkında hüküm hülâsası 
e verilmiş olan suçlara ait hüküm, katileşince bu 
fe hülâsalar ilâm mahiyetinde telâkki edilerek in

faz olunur. 
a Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından be

yan edilirse bu gibiler hakkında (38) nci madde 
hükmü dairesinde muamele yapılır. 

r Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir se-
e neden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme 

tahliye karan verebilir. 
r MADDE 41. — Yenileme sırasında o İşe dair 

eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi du
rur. Yenileme işi hükümle neticelendikten sonra 

1 hükmü havi eski dosya bulunursa mahkûmun 
lehindeki hüküm infaz olunur. 

1 MADDE 42. — Yenileme muameleleri için 
1 istenilen vesikaları vermekten ve bildiklerini 

söylemekten çekinenler hakkında (35) nci mad-
' dedeki ceza hükümleri, (39) ncu maddedeki hal

de mahkemece ve hazırlık ve ilk tahkikata alt 
1 işlerde müddeiumumilerin talebi üzerine sulh 

-mahkemelerince tatbik olunur. 
• MADDE 43. — Takip müruruzamaniyle umu
mi ve hususi kanunlarda şikâyet ve şahsi dâva 
için muayyen olan müruruzaman müddetleri ve 
diğer kanuni müddet ve mehiller bu kanunun 
mahallinde tatbikına başlandığı tarihten itiba
ren bir ay işlemez. 

: MADDE 44. — Bu kannnun ceza İşlerine mü-
- teallik hükümleri askerlik adliyesine de şâmildir. 

Bu takdirde Adliye vekâletine verilen salâ
hiyetler Millî Müdafaa vekâletine, 

Müddeiumumilere ait vazife ve salâhiyetler 
adlî âmirlere; 

Hâkim ve mahekemlere ait vazife ve. salâhi-
' yetler de askerî mahkemelere ait olur. 

BEŞİNCİ FASIL 
MADDE 45. — Bu kanunda tarif edilen ye

nileme muamelesi, mahkeme ve adliye binalan 
içinde iken birinci maddede yazılı hâdiselerden 
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dolayı zayi olmuş veya olnmamryacak dereceye 
gelmiş olan bütün evraka şâmildir. 

MADDE 46. — Yenileme İsine müteallik 
bilcümle evrak, kayıtlar ve bunların suretleri 
ve bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve 
harçtan muaftır. Yenileme büroları veya mah
kemeler tarafından verilecek vesikalarm ibrazı 
üzerine noterlerde, suretlerini çıkaracakları ev
rak için yazı ücretinden başka biç bir resim ve 
hare ve ücret isteyemezler. 

Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği 
diğer masraflar mahkeme masraflarına dahil 
edilmek üzere yenileme isteyenden alınır. 

'-"5» 
HADDE 47. — Bu kanun nesri tarihinden 

itibaren mer'idir. 
MADDE- 48. — Bu kanunun hükümlerini İc

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bs. V. 
19. 

Ad.V. 
Dr. R. Saydam F. Ohyar 

Da. V. 
F. Oztrak 

Mı. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
2>r, E. Alata$ 

Mü, V. 

Ha. V. 
Ş* Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F, Cebesoy 

0. t V. 
B. Karadeniz, 

A, Çetİnhaya N. 

IV .1940 
M. M. V. 

8. Arikan 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

S. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

Topcuoğlu 

23.E ; -'-- < 

dolayı zayi olmuş veya okunamryacak dereceye 
gelmiş olan bütün evraka şâmildir. 

MADDE 46Y— Yenileme işine müteallik bil
cümle evrak, kayıtlar ve bunların suretleri ve 
bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve 
harstan muaftır. Yenileme büroları veya mah
kemeler tarafından verilecek vesikaların ibrazı 
üzerine noterler de, suretlerini çıkaracakları ev
rak i$in yan ücretinden başka hiçbir resim ve 
hars ve ücret istiyemezler. 

Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği 
diğer masraflar mahkeme masraflarına dahil 
edilmek üzere yenileme isttyenden alınır. 

MADDE 47. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. • i * 

MADDE 48. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı: Üt)! 





S.Sayısı: ||8 
1943 malî yılı Muvazeni umumîye kanununa bağlı Â 

işaretli cetvelin Maarif vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/132) 

Başvekâlet . . ' . ' 
Muamelât umum müdürlüğü -',*'-

Kararlar müdürlüğü 
Sayı ; 6/2353 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

1943 malî yılı Müvazenei umumiye kanununa bağlı (A) İşaretli cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Jera Vekilleri Heyetinee 
12'. VII . 1943 tarihinde Yüksek Meclise areı kararlaştırılan kanun lâyihasr esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur,. . ' • . 

Başvekil 
• • . Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Meslekî ve Teknik Öğrettim programının biranevvel gerçekleştirilerek memleketimizin büyük 
ve zaruri ihtiyaçlarından' olan Teknik elemanların mümkün olduğu kadar süratle yetiştirilmesi 
ic&betmekte olduğu cihetle Meslekî ve Teknik okullarımızın açılması ve mevcutlarıma büyütülme
sine muktazi makine ve malzemenin önümüzdeki sene tedarikine imkân olamıyacağı düşüncesiyle 
mezkûr proğramm taciline zaruret hâsıl olduğu ve bunu teminen varidat fazlasından karşılan
mak üzere Maarif vekâleti bütçesine 6 milyon lira munzam tahsisat ve,ralmesn lüzumlu görül
müş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. S. M. M. ' 
Bütçe encümeni - .. ' İS. VII.1943 
Esas No. 1/132 ' . ; . - . : *v . " ' 
Karar No. 67 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekilliğince hazırlanarak tera Vekil
leri Heyetinin 12 . VII . 1943 tarihli toplantısın
da verilen karar üzerine Yüksek Meclise arze-
dilmiş ve tetkiki Encümenimize havale buyu-
rulmuş olan 1943 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı A işaretli cetvelin Maarif 

vekilliği kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihası ve mucip sebepleri, Maliye 
vekili sayın Elâzığ mebusu Fuad Ağrah, Maa
rif vekili sayın izmir mebusu Hasan Âli Yücel 
hazır bulundukları halde okundu. 

Mucip sebepler lâyihası muhteviyatım te-
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yideıı Maliye ve Maarif vekilleri tarafından veri
len izahlar dinlendi. 

Bu izanlara nazaran «Meslekî ve teknik okul
lar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkın
daki kanun» a müsteniden 1943 Muvazenei umu
miye kanumma bağlı A işaretli cetvelin Maarif 
vekilliği kısmında 576 sayılı fasılda 7 milyon 
lira tahsisat kabul edilmiş olmakla beraber, bu 
okulların açılması ve genişletilmesi, bilhassa te
sisler, malzeme ve makine bakımından âna ih
tiyaçlarının temini için elde edilmiş imkânlar
dan İstifade de görülmüş ulusal fayda yüzün
den, aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 
hemen tamamen bu tahsisatı bel eden bir du
rumla karşılaşıldığı anlaşılmıştır. 

Lira 

4 510 409 Yeniden inşaat olarak: 
1. Antalya kız enstitüsü binasına 
2. İsparta kız enstitüsü binasma 
Yeniden yapdacak atelyeler: 

, 1. Ankara erkek sanat enstitüsü; 
2. Çorum erkek sanat okulu 
3. Eskişehir sanat okulu 
4. Adana sanat okulu • 
5. Sivas sanat okulu 
6. Kayseri sanat okulu 
7. Malatya sanat okulu için; 

2 ,214 !)77 Makine ve avadanlık: 
(Matkap, taşlama makinesi, de
mir, kömür, 6 marangoz tezgâhı, 
14 elektrik motoru, bir revolver 
tezgâhı, 46 torna, 20 freze, 2 mat
kap, 2 testere, 3 bileme, 4 şeyping 
tezgâhı tav fırını, 4 grup elekto-
jen) 

20 000 İstimlâk bedeli : (Erzurum erkek 
orta sanat okulu için) 

53 244 Mütehassıs ücreti 
5 000 Masraf 

1% 370 Yeni açılacak okullar için yaptın-' 
lan egya bedeli. 

7 000 000 Yekûn 
Bn mevzu île ilgili olup, mazbataya dercinde 

fayda görülen diğer malûmat şunlardır: 
a) 1941/42 ders yılmdan evvel mevcut kın 

ve erkek teknik okul sayısı: - 56 
(Erkek okulları : Ankara, Aydın, 

Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Konya, Sivas, Edirne. 
Kız Enstitüleri ; Ankara, Adana, 
Afyon, Bursa, Edirne, Elâzığ, İs
tanbul - Kadıköy, Selçuk, Üsküdar, 
İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, 
Sivas, Trabzon. 
Tiearet mektepleri: İstanbul Yük
sek İktisat, Adana, Ankara, Bursa, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayse
ri, Trabzon, Samsun liseleri, Kula 
Orta Ticaret okulu. 
Yüksek: İstanbul Yüksek Mühen
dis okulu. 
Diğeri : İstanbul Teknik okulu, 
Ankara Kız - Erkek Meslek öğret
men okulları, Ankara, îzmir, İstan
bul Akşam Ticaret mektepleri, An
kara Yapı Usta okulu, İstanbul 
Terzilik okulu. 
Akşam Kız Sanat okulları: Adana, 
Afyon, Ankara, Dursa, Edirne, Elâ
zığ, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, 
İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, 
Trabzon, Sivas, Antakya, Antalya, 
Dahkesir, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, İstanbul, İzmit, İsparta, 
Kars, Kastamonu, Konya, Samsun, 
Uşak). 

b) 1941/42 ders yılından sonra açıl
mış olanlar: 54 
(Erkek Sanat okulları: Eskişehir, 
Malatya, Kayseri, Edirne, Samsun, 
Balıkesir, Denizli, Unzianteb, Trab
zon. 
Kız Enstitüleri; Bolu, Nişantaşı, 
Antakya, İzmit, Denizli, Maraş, 
İsparta, Urfa, Tokad, Zonguldak, 
Balıkesir, Samsun. 
Akşam Kız Sanat okulları: Adapa
zarı, Denizli, Zonguldak, Giresun, 
Dolu, Gazİanteb, Mersin, ödemiş, 
Niğde, Burdur, Akhisar, Amasya, 
Çorum, İzmir - Göztepe, Urfa, Ma
raş, Tokad, Selçuk - İstanbul. 
Ticaret okulları: Bursa, Eskişehir, 
Kayseri liseleri, Antakya, Gazian
tep, Kula, Zonguldak Orta okul
ları). 

( S. Sayısı : 118) 



c) 1943/44 der» yılı içinde ağılacak olanlar: 
Ticaret lisesi . 2 
Orta Ticaret okulu 6 
Kız Enstitüsü 10 
Akşam Kız Sanat 5 
Erkek gezici kurslar 33 
Gezici köy kadınları kursu 100 , 
(Bunların yerleri derdesti teabittir.) 

d) Genişletilmesine ve istimlâkine lüzum 
görülmüş olanlar : 

1. Ankara, Aydın, Bursa, Kastamonu, Si* 
vas, Çorum Erkek sanat okullarının büyütül
mesi için gerekli plânlar hazırlanmış ve bir kıs
mının inşaatı başlamış; 

2. Eskişehir, Adana, Gazianteb, Malatya, 
Kayseri, Elâzığ, Konya, Trabzon Niğde, Çan
kırı'da yaptırılacak erkek sanat okulları bina
larının plânlan hazırlanmış ve bir ksna inşaatı 
münakaşaya konmuştur. 

3. Manisa, Kütahya, Antalya, Trabzon, Kü
tahya Kız enstitüleri binaları istimlâk edilmiş
tir. 

Encümenimizde cereyan eden konuşmalar
da bu çeşit okulların imkânm âzami hudutların
dan istifade suretiyle biran evvel arasız kuru
lup arttırılmasında re bilhassa makina, malzeme, 
vasıta bakımından keza imkânm en yüksek de
recelerinden istifade edilerek en çeşitli, en uy
gun en bol ve en teknik şekilde cihazlandınl-
malanndaki isabet ve ulusal fayda hususunda 
ittifak edilerek teklif ve elde edilmiş imkânlar 
takdirle kararlanmış ve 3404 sayılı kanunun 1 
nei maddesinde bu maksatla kabul edilmiş 75 
milyon liraya kadar mezuniyetin yıllık tediye 
miktarı için 8 milyon lira kaydı konmuşsa da, 
aynı kanunun muvakkat 1 nei maddesiyle 1942 

araü yılı için bu rakam 3 milyon ve 1943 Muva-
zenei umumiye kanunu ile 1943 malî yılı için İse 
7 milyon kabul edUmiş olmasına ve yıllık tedi
ye miktarı hakkında konmuş olan kaydin ana 
sebebinin, mucip sebepler lâyihası muhteviyatı
na ve Maarif vekilinin Encümenimizde bu hu
susta verdiği tamamlayıcı izahlara ve Maliye 
velrfttain teklif edilmekte olan 6 milyon lira 
munzam tahsisatın karşılanabileceğini gösteren 
beyanatına nazaran, bu vaziyette varit olamıya-
cağı anlaşılmış ve geleeek yıl için verilmesi ge
rekecek ve verilecek tahsisatla ilgilendirümiye-
rek, Hükümet teklifinin aynen kabulünde ve 
her türlü imkânlardan istifade edilerek bu isti* 
kametteki çalışma ve basanların inkişafının te
mennisinde ittifak edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Beisi Bu M. M. Kâtip 
Çorum Manisa İstanbul 
/. Eker F. Kurdoğlu F, öymtn 

Amasya Antalya Aydm 
A. K. Tiğitoğlu N. E. Sümer Gl. S. Alpman 

Bitlia Çanakkale Diyarbakır 
R. Osma 8. T, Arsal B. Sekit 
Diyarbakır Edirne . Hatay 
S. Wağ Jtf. N. Günâüzalp H. Selçuk 
İstanbul İstanbul İzmir 

B. Korta ' t. H. Ülkmen M. Birsel 
Konya Mjardin Tokad 

Dr. 8, Irmak B. Erten B, A. Sevengü 
Yozgad Yozgad Zonguldak 
8. İçi» A. Sungur E. Erişirgü 

Zonguldak 
B. A. Kuyucuk j j 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1943 Malî yüi Muvazenei umumiye kanuna bağlı 
A. işaretli cetvelin Maarif vekaleti kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasi 
MADDE 1. — 1043 mali yılı Muvazene! 

umumiye kanununa bagh A. işaretli eefcretfn 
Maarif vekaleti kreminin 576 n«ı (tfteslekî ve 
teknik okullar açılması ve mevcutların toüyu-
tulması hakkındaki 4304 sayılı kanun gereğince 
yapılacak hizmetler) faslına (6 000 000) lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 3. — Bu kannnun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
Saraçoğlu 
Da. V. 

Hr Ur m 
m. v. 
Yücel 

. î. M. V. 
Mü. V. 

A. F. Cebesoy 

12. m 1043 
Ad.V. 

A. R. Türel 
Ha. V. 

Na. V. 

G. I. V. 

M.M.V. 
R. Aftvnkal 

Ma. V. 
F. Ağral\ 

tk. V. 
F. Sirmen 

Zr.Y. 
S. W. Ürgüblü Ş. R. ffatipoğlu 

Tİ V. 
C. 8. Sirm 

' « W » 
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S.Sayısı: 119 
Açık maaşı alan veya vekâlet emrine alınmış bulunan 
memurların memuriyet sıfatlarının hudut ve şümulü
nün tefsiren halli hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Muvakkat encümen mazbatası (3/26) 

9. III. 1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Açtk maaşı alan veya vekâlet- emrine alınmış bulunan memurların memuriyet sıfatlârmm hudut 

ve şümulü hususunda tereddüt hâsıl olduğundan bu hususun tefsirine dair Maliye vekilliğinden 
yazılan 1 . I I I . 1943 tarihli ve 13220/92/862 sayılı tezkere sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyetin tefsir yoliyle halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

. ' . ' . • ' . , • , , Ş. Saraçoğlu 

1. UI . 1943 tarihli ve Maliye vekâleti Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü şube 2. 13220/92/862 
sayılı tezkere suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

788 sayılı Memurin kanununun 8 nei maddesinde (Memurlar ticaret ve sanatla iştigal edemez
ler. Kendi emlâk ye arazilerini bizzat ve bilvasıta işletebilirler. Şirektlerde, ticaret ve sanayi mües
seselerinde vazife deruhte edemezler. 

Ancak kooperatif şirketlerinde meclisi idare âzalığı ve hesap müfettişliği edebilirler,) denil
mekte ve İt. M. Meclisince ittihaz buyurulan 845 sayılı kararda da (Vekâlet emrine alınmış olanla
rın Devlet bütçesinden maaş almaları sicil ve kadroda kayıtlı bulunmaları ve bakanlık teşkilâtına 
bağlılıkları devam etmekte olması, meanuriyeüe alâkası kesilmiş olmadığını göstermekte ve muvak
kat bir müddet için hizmetten menedilmiş olmalarr da ancak bir tedbir mahiyetinde bulunmakta ol
duğundan..) bakanlık emrine alınmış olanların memur sayılacağı yazılı buluntnaktadır. 

Gerek bu kararda ve gerek kadro yüzünden açıkta kalanların maaş ve tedavi ücretleri hakkın
daki hükümlere göre bunları memur telâkki etmek icabedeceğİ düşünülebilirce de Memurin kanunu
nun tarifine nazaran memur (Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicili malısusunda mukayyet 
olarak umumî veya hususi bütçelerden maaş alan kimse) dir, 

Şu halde bir kimsenin memur addedilmesi için 
1. Bir umumî hizmet ifa etmeai; 
2. Sicilli mahsusunda memur olarak kayıtlı bulunması; 
3. Bütçeden maaş alması lâzımdır. Bu üç Unsurun memurun sıfatında birleşmiş olması zaruridir. 
Memurun en karakterstîb vasfı umumî bir hizmet ifa etmesi, hizmete kendisini hasreylemesidir. 
Bu hizmeti ifa etmek üzere memur kadrosuna dahil olması ve hizmete mahsus maaşı alması' birinci 

şartın tabii neticeleridir. 
Bir kimse hizmet ifa etmek üzere bir vazifeye tâyin edilmekle jmemur sıfatım İhraz eder ve 

tâyin ile birlikte memur hukukuna memur statüsüne, dahil olur. 

T. C. . 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Say*:'6/760 



Memurun vazifesi, tekaüt, istifa, vekâlet emrine alınma, kadro yüzünden açıkta kalma veya İşten 
el çektirme gibi bir sebeple nihayet bulunca fiilimemur olmak sıfatı zail olur, 

Vazifesi ile alakası kesilen memurlar hususi bir vaziyeti kanuniye ve hukukiye içinde bulunur
lar. Bu vaziyeti kanuniye fiili memurun hukuki ve kanuni vaziyetinin aynı değildir. 

Bu kabil kimselere ne nispetle ve nekadar müddetle anaaş verileceği hangi ahvalde istihkak
larının kesileceği ve ne gibi vaziyetlerde tekaüde hak kazanabilecekleri, hastalık halinde kendücrine 
temin edilecek menfaatler hususi kanunlarla tesbit edilmiştir. 

Esasen tekaüt olan, istifa eden, vekâlet emrine alınan bir memurun yerine o hizmeti ifa etmek 
üzere başka bir memur alınacağından hukukan aynı hizmeti gören iki memurun mevcudiyetini 
kabul ve farzetmeğe de imkân yoktur. ,'' *-

Bir memur için aslolan kendisine tevdi edilen Devlet hizmetini ifa etmek olduğuna nazaran 
ticaret ve sanatla iştigal etmelerinin kanunen menedilmesi sebebi aşikârdır. 

Bir idarî kararla vazifesi elinden alman memur fiili bir memur olmaktan çıkacağı cihetle tica
retle iştigal etmesi halinde memurlar hakkmda kabili tatbik olan Memurin kanununun 8 nei 
maddesinin bunlar hakkmda tatbiki doğru olamaz. 

Tukarı'da da arzolunduğu veçhile, Büyük Millet Meclisinin 845 sayılı kararında vekâlet omriııo 
alınmış olanların Devlet bütçesinden maaş almaları, sicil ve kadroda kayıtlı bulunmaları ve ba
kanlık teşkilâtına bağlılıkları devam etmekte olması' hasebiyle memuriyetle alâkalarının kesilmiş 
olmadığı tebarüz ettirilmiş ise de; bununla fiili hizmetin değil, hususi bir vaziyeti kammiycde 
bulunan, gayri faal memuriyetin kastedilmiş olduğunu kabul etmek icabeder. 'Zira bu nevi me
murlar Devlet hizmeti ifa etmekten menedilmiş bulunmaktadır. 

Böyle bir kimsede memur tarifinin en mühim bir vasfı alan (Devlet hizmeti ifn etmek) unsuru 
eksik bulunması itibariyle bu kabil vaziyette bulunanları fiili memur addetmeğe imkân bııimıa-
mıyacağı da mütalâa edilmektedir. 

Böyle olunca Memurin kanunu hükümlerinin ve bilhassa inzibati «ezalara ait bükümlerin an
cak fiili memurlar hakkında kabili tatbik olacağı neticesine varılmış olmakla beraber; mevzuun 
ehemmiyetine, binaen bu gibilerin ne gibi ahvalde memur telâkki edilerek haklarında, memur hak
kındaki - hükümlerin tatbik edilebileceği ve ne gibi hallerde de memur addedilemiyecelderî yani 
bunların memuriyet sıfatlarının hudut ve şümulü hususunda Devlet Şûrasından mtişari rnütalSa 
alınmasına lüzum görülmüştü. 

Bu hususta Şûrayı müşarünüeyha Umumî Heyetince 28 . IX . 1942 tanlıiaıde (Sureti ilişik olarak. 
sunulan kararla) keyfiyetin tefsir yoluyla halli icabedeceğwıe karav verilmiştir. 

Vekâletimce de tatbikattaki tereddütlerin katı olarak izalesi bakımından keyfiyetin Yükack 
Meclis tarafından tefsir suretiyle bir karara raptına ihtiyaç görüldüğünden gereğinin yakılmasına 
müsaadelerini en derin saygılarımla dilerim. 

Maliye vekili 
• i F. Agrafı 

Masbata 
T. O. 

Devlet Şûrası 
Birinci daire 
Esas No. 30 
Karar No. 30 

Açıkta veya vekâlet emrinde olup maaş almakta bulunan memurların ticaretle iştigal edip edo 
miyecekleri hakkmda tereddüt hâsıl olduğundan istişarİ mütalâa talebini mutazammın Maliye ve
kâletinin 8. IX . 1942 tarihli ve Bütçe ve malî kontrol uınum müdürlüğü 11 13220/92/4801 sayılı 
tezkeresi Yüksek Başvekâletten Devlet Şûrasına havale ve dairemize tevdi buyurulmakla tetkik 
olundu: 
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İşbu tezkerede : 845 sayılı teşrîî kararda «vekalet emrine alınmış olanlar Devlet bütçesinden 

maaş almaları sicil ve kadroda kayıtlı bulunmaları ve bakanlık teşkilâtına bağlılıkları devam et
mekte olması, memuriyetle alâkası kesilmiş olmadığını göstermekte ve muvakkat bir müddet için 
hizmetten menedilmiş olmaları da ancak inzibati bir tedbir mahiyetinde, bulunmakta olduğundan» 
yazılı bulunmasına ve kadro yüzünden açıkta kalanların maaş ve tedavi ücretleri hakkındaki hü
kümlere göre bunları memur telâkki etmek ieabeder. 

Fakat, ilmî ve kanuni yollarla yapılan memur tarifine ve memurluk salâhiyet ve kudreti memu
ra sırf âmme hizmetinin ifası zımnmda verilmiş olmasına göre: 

Tekaüt, istifa, vekalet emrine alınma, kadro yüzünden açıkta kalma veya işten el çektirme 
gibi bir sebeple hizmetle alâkası kesilenlerin memur sıfatını haiz olmamaları ve memurlar nizamına 
tabi bulunmamaları ve teşriî kararla tanılan memurluk sıfatının da, hususi bir kanuni vaziyet de 
bulunan gayri faal memurluk sıfatının kastedilmiş olduğuna hamli iktiza eder. 

Mütalâaları yazıldıktan sonra «mevzuun ehemmiyetine binaen ' bu gibilerin ne gibi' ahvalde 
memur telâkki edilerek haklarında memur hakkındaki hükümleri» tatbik edilebileceği ve ne gibi 
hallerde memur addedilmiyecekleri hususunda, yani bunların memuriyet sıfatlarının hudut ve 
şümulü üzerinde Devlet Şûrasından istişari mütalâa,» alınmasına lüzum gösterilmektedir. 

Meselenin icabı müzakere olundu: 
IleİM vekili ibrahim Akçam, azadan Süreyya Özek : İktisadi faaliyetlerin lüzumuna ve bilhas

sa, .sanat ve ticaret gibi- teşvika lâyık ve ancak faaliyet halinde bulunan memurların vaziyetiyle 
imtizacı gayri kabil olduğundan memnu olan teşebbüslere, memurluk şerefine dokunmamak kay-
diyle, müsaade etmek Maliye vekâletinin tezkeresinde yazdı hukuki sebeplerle beraber kanunun 
ruhuna uygun düşeceği mütalâamda bulunmuşlarsa da; ekseriyetçe : Vekâlet emrindeki memurla
rın hukuki vaziyeti yukarıda yazılı teşriî kararla açık ve katı bir surette belirtildiğine ve ihtiyati 
tedbirlerin esasa dokunmaması aslolduğuna göre: Memuriyetle alâkaları kesilmedikçe, yani memur 
sıfatını taşıdıkça vekâlet emrinde bulunanların, memurlar hakkında umumî ve gayri şahsi olarak 
kurulmuş bulunan nizama dahil olmaları ve bütün memurluk vecibeleriyle mükellef tutulmaları 
icabeder. *_' _ _^ 

Esasen, bütün inzibati tedbir ve cezaların gayesi, âmme hizmetinin iyi ve muvaffak işlemesi 
için hizmet kusurunda bulunan veya hizmet kabiliyetini kıymetten düşüren hareketleri irtikâp 
eden memuru ıslah veya memuriyetten İhraçtır. 

Memur cezai ve ihtiyari bir suretle memurluk sıfatını kaybetmedikçe bir memuriyete tâyini 
muhtemel bulundukça hizmet kıymet ve kabiliyetini muhafazaya itina etmesi kendisi için bir ve
cibe ve bu hususta nizama aykırı hareketle, vecibelerini ihlâl ve inzibati memnualan irtikâp eden
lere karsı kanuni müeyyideleri tatbik ettirmek idare İçin bir vazifedir. 

Kadro yüzünden açıkta kalan memurlar inzibati bîr tedbire bile mâruz kalmadıklarına bakı
lırsa bunların hukuki vaziyeti herhalde, vekâlet emrindekilerden aşağı olamaz. Bunun üzerine 
bunların da memur hak ve vecibelerini tanımak zaruridir. 

Bu sebeple, iktisabı kanuni olan memurluk sıfatı yine kanuni bir hükümle nezedilmedikçe me
murların umumî ve nizami olan hak ve vecibelerinin değişemiyeeeği ve bunların tadil ve tahdidi 
için kanuni bir metne ihtiyaç bulunduğu mütalâa olunmuştur. 

Muktazası tâyin buyurulmak üzere dosyanm Yüksek Reisliğe sunulmasına 14 . IX . 1942 tari
hinde karar verildi. ' • • • 

Devlet Şûrası Umumî Heyetinin 28 . IX . 1942 tarihli ve 229/208 sayılı kararı suretidir. 
Açık maaşı alan veya vekâlet emrine alınan memurların ticaretle iştigal edip etaniyecekleri 

hakkında Yüksek Başvekâletten havale buyurulan Maliye vekâletinin 8 . IX . 1942 tarihli ve 30/32 
sayılı mazbata okundu. • • 

Bu mazbatada keyfiyet izah edildikten sonra; Reis vekili İbrahim Akça; azadan Süreyya Özek: 
İktisadi faaliyetlerin lüzumuna ve bilhassa, sanat, ticaret gibi teşvika lâyık ve ancak faaliyet; ha
linde bulunan memurlarrıı vaziiyetile imtizacı gayri kabil olduğundan memnu olan teşebbüslere, me
murluk şerefine dokunmamak kaydiyle, müsaade etmek Maliye vekâletinin tezkeresinde yazılı hu-
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kukî sebeplerle beraber kanunun ruhuna uygun düşeceği mütalâasında bulunmuşlarsa da; Ekse
riyetçe ; Vekâlet emrindeki memurların hukuki vaziyeti yukarıda yazılı teşriî kararla açık ve katı 
bir surette belirtildiğini ve nhtjîyati tedbirlerin esasa dokunmaması asıl olduğuna göre: Memu
riyetle alâkaları kesilmedikçe, yani memur sıfatını taşıdıkça vekâlet enirinde bulunanların me
murlar hakkında, ve gayri şahsi olarak kurulmuş bulunan nizama dahil olmaları ve bütün memur
luk vecibeleriyle. mükellef tutulmaları ieabeder. Esasen, bütün inzibati tedbir ve cezaların gn 
yesi, âmme hizmetini iyi ve muvaffak işlemesi için hizmet kusurunda bulunan veya hizmet ka
biliyetini kıymet[ten düşüren hareketleri irtikâp eden memuru ıslah veya memuriyetten ihraçtır, 

Memur cezai ve ihtiyara bir suretle memurluk sıfatını kaybetmedikçe bir memuriyete tâyini 
muhtemel bulundukça hizmet kıymet ve kabiliyetini muhafazaya itina etmesi kendisi için bir ve
cibe ve bu hususta nizama aykırı hareketjle, vecibelerini ihlâl ve inzibati memnuaları irtikâp eden
lere karşı kanuna müeyyideleri tatbik ettirmek idare için bir vazifedir, 

Kadro yüzünden açıkta kalan memurlar inzibati bir tedbire bile mâruz kalmalarına bakılırsa 
bunların hukuki vaziyeti» herhaldej vekâlet emrindekilerden aşağı olamaz. Bunun üzerine bun
ların da memur hak ve vecibelerini tanımak zaruridir. 

Bu sebeple, iktisabı kanuni olan memurluk sıfatı yine kanuni bir hükümle nezedilıuedikçe 
memurların umumî ve nizami olan hak ve vecibelerinin değişmiyeceği ve bunların tadil ve tahdi
di için kanuni bir metne ihtiyaç bulunduğu mütalâa olunduğunun yazıldığı anlaşrlmakla gereği 
düşünüldü: 

Mazbatada yazılı mucip sebeplere dayanarak kadro sebebiyle açık maaşı alan veya vekâlet em
rinde bulunan memurların ticaretle iştigal edemiyecekleri hakkındaki kanaatlerini muhafaza eden 
Cudi özal, Faruk Uluğ ve Avni Türel'in mütalâalarına 3 neü daire reisi Asım Yeğin ve azadan 
Muammer As, Hazım Türegün, Necati Akbey, Talât Balkır. Kemal Arara, Fazıl özelçi, Feyzi 
Ercin iştirak etmişler ise de 845 numaralı teşriî kararın tetkik edilen mucip sebepler yazılarına 
göre talep dairesine hasrı zaruri olup hükmünün tevsii suretiyle teşmiline imkân görülmediği gi
bi Memurin kanununun bazı maddelerini tadil eden 2919 sayılı kanunun 3 ııcü maddesi vekâlet 
emrine ahnaıi memurlar için hizmet müddetlerine göre muayyen nispet dahilinde iki veya ilç sene 
maaş itası esasını kabul etmekle beraber bu kabîl memurların. vekâlet emrinde dört veya altı se
ne kalabileceklerini ve bu müddetlerin hitamında mecburi tekaüde sevkedilebileceklerini âmir olup 
şu hâlde vekâlet emrine alınan bir memurun bir kısmı maaşlı, bir kısmı maassız olmak üzere vekâ
let emrinde kalması tecviz edilmiş olduğuna göre bilhassa maassız geçecek müddet zarfında kendi
sinin ve- ailesinin hayatını idame edebilmek için diğer maişet vasıtaları arasında ticareti de ihti
yar edebilmesi mantıkî bir zaruret olarak tecelli edeceği gibi memurların ticaretle iştigallerini 
menetmek üzere Memurin kanununa konulan hükmün teyit kuvveti olmak üzere 1496 sayılı kanu
nun ikinci maddesiyle kabul olunan hüküm inzibati cezalar cümîesinden bulunan sınıf tenzili ol
duğuna ve bilfiil hizmet başında bulunmıyan bu kabîl memurlar için inzibati ceza tatbiki keyfi
yeti düşünmeğe değer bir mahiyette olmasına ve {(erci Ticaret kanununda da memurların ticaret
le iştigali memnu bulunduğu hükmü mevcut ise de başkaca bir teyit kuvveti bulunmadığı gibi 
bu kabîl memurların bazı noktadan memurlukla bir nevi bağlılıkları mevcut olmakla beraber tam 
uıâıtasiyle memur sıfatını taşıdıkları iddia olunamayacağına ve hattâ Memurin kanununda memur 
tarif edilirken kendisine Devlet hizmetinin mevdu bulunması ilk şart olarak yazılı bulunduğu 
halde bunlar için o vaziyet de bulunmamasına göre Memurin kanununun 8 nci maddesinde me
murlar ticaret ve sanatla iştigal edemezler denilirken kastülunan memur kelimesinin şümulü içi
ne kadro sebebiyle açıkta kalanlarla vekâlet emrinde bulunanların da dahil bulunup bulunma
dıkları. tefsir yoluyla halli icabedeeeği 28 . IX. 1942 tarihinde ekseriyetçe kararlaştırılmıştır. 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Mu. Encümen 
Esas No. 3/2f> 
Karar Nö. 2 

13 . VII. 1543 

Yüksek Reisliğe 

Açık maaşı alan veya vekâlet enirine alın
mış bulunan memurların memuriyet sıfatları
nın hudut ve şümulü hususunda tereddüt hâsıl 
olması üzerine bu hususun tefsirine dair Mali
ye vekilliğinden yazılan tezkerenin ilişik olarak 
sunulduğundan keyfiyetin tefsir yoluyla halli 
isteğini havi Başvekâletin 9 . I I I . 1943 tarih ve 
6/760 sayılı tezkeresi ve ilişikleri teşkil olunan 
Küçümenimize tevdi edilmekle Maliye vekâleti 
Bütçe ve kontrol umum müdürü huzuriyle me
sele ineelenerek gereği düşünüldü. 

Başvekâlet tezkeresine İlişik Malîye vekilli
ğinin 1. I I I . 1943 tarihli ve 13220/5)2/862 sayılı 
tezkeresinin bir fıkrasında; mevzuun ehemmi
yetine binaen açık maaşı alan veya vekâlet em
rine alınmış bulunan memurların ne gibi hal
lerde memur sayılarak haklarında memurlara 
ait hükümlerin tatbik edilehileceği ve ne gibi 
hallerde de memur sayılamayacakları.yani bun
ların memuriyet sıfatlarının hudut ve şümulü 
hususunda Devlet şûrasından istişarî mütalâa 
alınmasına lüzum, görülmüş olduğu yolunda 
umumî bir ibare yazılı ise de; Devlet şûrası 
Umumî heyetince verilen kararda, Memurin 
kanununun 8 nei maddesinde, memurlar tica
ret ve sanatla' iştigal edemezler, denilirken 
kastolunan memur kelimesinin şümulü içine 
kadro sebebiyle açıkta kalanlarla vekâlet emrin
de bulunanların da dahil bulunup bulunmadık
larının tefsir yoluyla halli icabedeeeği göste
rilmesine ve tatbikatta tereddüdü mucip olmuş 
meselelerin teşriî tefsir yoluyla halli yerinde 
olacağına ve hâdisede şüpheyi uyandıran cihe
tin zikrolunan kanunun 8 nei maddesinin bu 
gibilere de şâmil olup olmadığı meselesinden 
ibaret bulunmasına binaen Encümenimiz yal
nız ibu noktayı ele alarak incelemeyi uygun bul
muştur. 

788 numaralı Memurin kanununun 1 uci 
maddesinde memur «kendisine Devlet hizmeti 
tevdi olunan ve mahsus sicillinde kayıtlı olarak 
umumî veya hususi bütçelerden maaş alan kim

se...» dîye tarif edilmekte ve 8 nei maddesinde 
de; memurların ticaret ve sanatla iştigal edemi-
yeeekleri, ancak kooperatif şirketlerinde idare 
meclisi âzalığı ve hesap müfettişliği yapabile
cekleri... yazık bulunmaktadır. 

Memurin kanununun 59 ncu maddesinde de 
idareten azlin mülga olduğu ve 60 nei mad
desinde de; her derece ve sınıftaki memurun 
lüzumu sabit olduğu takdirde tâyinindeki usu
le göre mensup olduğu vekâlet veya umum 
müdürlüklerin emrine alınabilecekleri ve bu 
gibi memurlara vekâlet emrine alındıkları ta
rihten itibaren hizmet müddetlerine göre iki 
seneden üç seneye kadar ve dörtte birden ya
rıma kadar maaş verileceği ve bunlardan dört 
veya altı sene içinde bulundukları dereceye mu
adil veya bir derece aşağısmdaki bir memuriye
te tâyin edilmiyenlerle tâyin olundukları halde 
o memuriyeti kabul etmiyenler haklarında Te
kaüt kanununun 13 ncü maddesi hükümlerinin 
mecburi olarak tatbik edileceği tasrih olun
muştur. 

idareten azil ilga edilmiş olduğu cihetle bu
günkü mevzuata göre ancak sabit olacak lü
zum ve zaruret üzerine tâyinindeki formalite
ye göre bir memurun vekâlet veya umum mü
dürlük emrine alınması mümkündür. Böyle 
emre amade bir durumda bulundurulan bir 
memurun mensup olduğu vekâletle bağlılığının 
devam ettiği münakaşa kabul edemiyecek de
recede açık ve bariz bir maddî vakıadır. 

Bir memurun vekâlet emrine alınması onun 
memuriyetle .alâkasını büsbütün kesmek demek 
olmayıp vekâlet emrine alındığı zaman gördü
ğü vazifeden uzaklaştırılması gibi bir tedbir ma
hiyetindedir. Zikrolunan 60 nei maddede bu gi
bilerin bulundukları dereceye muadil memuri
yetlere tâyin edilebileceklerinin beyan edilme
si de ittihaz olunan muamelenin bir tedbir ol
duğunu teyit eylemektedir. Sicilde kayıtlı kal
maları ve Devlet bütçesinden miktarı 60 acı 
maddede tâyin olunan maaşı almaları da Me-
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mürin kanununun birinci maddesinde aranı
lan iki unsuru cami olduklarını göstermektedir. 
Memurluk sıfatı kanunda aneak tasrih edilen 
İmllerde nezedilebilir. Vekâlet veya umum mü
dürlük cimrine, alınanlarla kadro yüzünden 
açıkla kalanların memurluk sıfatlarım kayhet-
l liderine dair kanunda bir' hüküm bulunmak 
şöyle dursun bilâkis ilgili mevzuatta memur di
ye vasıflandırmaktadırlar. 

Bu gibilere memur namı verildiğine göre, 
memuru, vekâlet emrine alınan veya kadro yü
zünden açıkta kalan memurlar işbaşında bulu
nun memur diye iki sınıfa ayırmak ve Memu
rin kanununun 8 nei maddesini bunlardan bî
rine tatbik edip diğerine tatbik etmemek ka
nunun rulı ve maksadına uygun görülmemiştir. 
Memurluk sıfatı devanı ettiği eilıetle, im sı
fatın bir icabı olan 8 nei maddedeki yasaklara 
tabi olmaları tabiidir. 

Adliye .vekâletinin isteği üzerine 1777 sayılı 
kanunun 3 nen maddesine göre açık maaşı al
makta olanların memur sayılıp sayılmıyacağı-
nm tefsir yoluyla halli hususuna dair Başve
kâletin 17 . I I . 1934 tarih ve 6/4506 sayılı tez
keresi üzerine Büyük Millet Meclisinin 845 nu
maralı ve tefsir mahiyetini haiz olan kararın
da da «vekâlet emrine alınmış olanların, Dev
let bütçesinden maaş almaları sietl ve kadroda 
kayrth bnlunmaları ve bakanlık teşkilâtına bağ
lılıklarının devam etmekte olması memuriyetle 
alâkalarının kesilmiş olmadığını göstermekte ve 
muvakkat bir müddet için hizmetten menedil-
mîş olmaları da aneak inzibati bir tedbir mahi
yetinde bulunmakta olduğundan bakanlık em
rine alınmış Adliye memur ve kâtiplerinin me
mur sayılarak haklarında Hâkimler kanunu
nun 7 nei babı hükümlerinin tatbik edilmesi 788 
ve .1778 sayılı kanunların özüne ve sözüne uy
gun düşeceği görülmüştür» denilmektedir. 

Yukarıda beyan ve izah olunan kanuni se
beplerden dolayı vekâlet emrine alınan veya 
kadro yüzünden açıkta kalan memurların sicil
de kayıtlı kalmaları ve kendilerine hizmet tev
dii imkânlarının meveut olması ve Devlet büt
çesinden açık maaşı almaları mensup oldukları 
vekâletin bağlılıklarının devamım göstermekte 
olduğundan bunların Memurin kanununun 8 
nei maddesi hükümlerine tabi olduklarına ço
ğunlukla. karar verilmiş ve ancak vekâlet emrin
de bulunan veya kadro yüzünden açıkta kaUn 
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memurların uzun müddet bu vaziyette kalma
ları maişet zorluklarına sebebiyet vereceğinden 
vekâlet emrinde veya kadro yüzünden açıkta 
kalma müddetlerini kısaltmak için Hükümetçe 
bir kanun teklifi yapdınasrujıı muvafık olaca
ğı da ayrıca teemmül edilerek aşağıda yazılı tef
sir fıkrası hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Mu. Eri. Reisi 

K ramım 
A, Akyüvr-b 
v Ağrı 
R, R. Pasİn 

Bolu 
ÎJ. H. Öyınen 

E rzincan 
*Şf. .HöfaMmüvr 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevil 

Siird 
A. R: Esen 

M. M. 
TTrfa 

K. ne.rk.tr 
A ııkara 

M. Kayaayhı 
Erzincan 

A. Fimi 
Oiresuıt 

N, Osi en 
Konya 

M. A, liinal 
Tokad 

0. Fekel 

Kâtip 
Konya 

»S. Çutnvah 
Balıkesir 

Y. H. Uzay 
E m m i m 

P. Demirlimi, 
İstanbul 

Dr. H. Diker 
Malatya 

II. Sağıroğht 
Gazİanteb 

0. S. BarUs 

Vekâlet enirine alınan veya kadro sebe
biyle açıkta bulunan memurların ' memurluk 
sıfatları her ne kadar baki kalmakta ise de 
bnndan 8 nei madde hükmünün bunlara da 
şâmil olduğu neticesi çıkmaz. 

Mevzuatımıza nazaran muhtelif nevi me
mur bulunduğu, bunların hepsinin ayni hü
kümlere tabi olmadığr malumdur. Sözü geçen 
memurlar da vazifeli memurlara nazaran hu
kukî durumca bir hususiyet' arzetmektedir. 
Nitekim kendilerine maaşlarının aneak bir 
kısmı verilmekte ve vekâlet emrine alınan
ların bu kısmı maaşları bile hizmet müd
detlerine göre nihayet iki veya üç sene gibi 
bir müddet sonunda kesilmektedir, 1683 sa
yılı Tekaüt kanununa göre ise bu gibüeıjin 
durumları vazifeli memurların kinden çok 
farklı bulunmakta, filhakika kanunun 23 ııeü 
maddesinin son fıkrası hükmüne göre «ma
luliyet veya açık maaşı almak suretiyle ge
çirilen müddetin nısfı yalnız tekaüt maaşının 
hesabında itibara» alınmaktadır. Malî hak
ları şu suretle tahdide uğrayan bu gibilere 
terettüp edecek mükellefiyet ve memnuiyet-
lerin de vazifeli memurlardan farklı olması 
tabiidir. Memurin kanununun memurlar 
hakkında, koyduğu ınemnuiyet ve mükellefi-
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yellerin her şeyden evvel kamımın birinci 
maddesindeki şartları haiz olan vazifeli .me
murlar hakkında câri old.uğu esasından ha
reket edilerek bunların vekâlet emrinde veya 
açıkta bulunan memurlara, bir taraftan hu
susi durumları, diğer taraftan bu memuriyet 
ve mükellefiyetlerin konmasındaki maksat 
gözonündc bulundurulmak suretiyle teşmil 
olunabileceği meydandadır. Nitekim ekseri
yetle kanunun ruh ve maksadını ileri sürmek
te, fakat bunun ne olduğunu göstermemek
tedir. Eğer Memurin kanununun 8 nci mad
desi, ticaret ve sanatla iştigalin veya ticarî 
ve srnai bir müessesede çalışmanın memuri
yet meslekine aykırı olduğu mülâhazasına 
dayansa idi hükmün vekâlet emrindeki veya 
açıktaki memurlara da şâmil olması tabii idi. 
Böyle bir maksat güdülmediği açıktır. Zira 
Devlet memurlarına Devletin tedvir eylediği ti
cari ve smai işler de tevdi edilegelmekte, ticari 
ve sınai müesseselerle Devlet teşkilâtı birbirle
rinden karşılıklı olarak memur olagelmekte 
ve bu sebeple 3659 sayılı kanunun 11 nci mad
desi mezkûr kanuna tabi müesseselerden Dev
let teşkilâtına, Devlet teşkilâtından bu mü
esseselere geçecek olanların teadül dereceleri 
hakkında büküm bile koymaktadır. 8 nci 
maddedeki memuriyetler için hatıra gelebi
len maksatlardan hiç biri bahis mevzua me
murlar için varit bulunmamaktadır. Filhaki
ka böyle .bir maksat olarak hatıra, Devlet 
memurlarının mesailerini kendilerine verilen 
vazifeye hasretmeleri düşüncesi gelmektedir. 
Nitekim mesailerini memuriyet vazifelerine 
hasretmek mecburiyetinde olmıyanların aynı 
zamanda başka bir iş yapmalarına cevaz ve
rilmektedir. 

Bu bakımdan uhdelerinde Devlet hizme
ti bulunmıyan vekâlet emrindeki veya açık
taki memurlara 8 nci maddenin şâmil olma
ması icabeder. 

Hatıra gelebilen diğer bir maksat da bir 
kısım memurların, memuriyet mevkileri iti
bariyle maddede sözü geçen işlerle iştigal 
etmelerinin doğru olmamasıdır. Vekâlet em
rinde veya açıkta bulunan memurların uh
delerinde bir vazife bulunmadığına göre bu 
bakımdan da 8 nci madde, bahis mevzuu me
murlara şâmil olmamak lâzımdır. Hususiyle 

kendilerine^ noksan maaş verildiği ve vekâlet 
cınrİndekilere bir müddet sonra hiç maaş ve
rilmediği düşünülürse 8 ncî maddedeki mem-
nuiyetlcrin bunlara da teşmili suretiyle ça
lışma imkânlarını ehemmiyetli surette azalt
mak doğru ve yerinde olmaz. Gerçi hu gibi
lerin memuriyet meslekine uymıyacak bîr 
meşgaleye sülük etmeleri muhtemel ise de 
bu takdirde kendilerine tekrar vazife yerme
mek tâyin mercii için "mümkün olduğundan 
bu cihet bir mahzur teşkil edemez. Bilâkis 
8 nci maddenin , tatbiki suretiyle meşru şe
kilde çalışmalarına mümanaat edildiği tak
dirde malî sıkıntının kendilerini memuriyet 
şerefine uymıyan daha kötü yollara sürük
lemesi ihtimali do gözönünde tutulmak icabe
der, 

Diğer taraftan bir memurun vekâlet em
rine alınması esas itibariyle onu kıymetin
den istifade edilememesinden, kadro yüzün
den açıkta bırakılması hizmetine lüzum 
kalmamasının bir neticesi olmak gerektir, 
Şu halde bu gibilerin 8 nci maddedeki mem-
nuiyet hükmüne tabi tutulmamalan, lüzumsun 
veya faydasız memurların başka sahalara in
tikalini kolaylaştırma batınımdan da yerinede 
olur. Nihayet 8 nci madde hükmünün banlar 
hakkında tatbik etmek kendilerini çok kere 
boş oturmağa mecbur eylemek olur kî, bunun 
hem umumî bakımdan hem de çalışma arzu
suna yapacağı menfi tesir bakımından doğ
ru olmıyacağı meydandadır. 

Şurası kaydedilmek icabeder ki, : 2658 
sayılı kanunun 3 neü- maddesi şöyle bir hü
küm ihtiva etmektedir. « kadro yönünden 
açıkta kalmış veya bakanlık emrine alınmış 
olan memurlar ücretli kadrolarda maaşları
nın dengi veya daha çoğu ile teklif edilen 
vazifeyi kabul etmezler, yahut sermayesinin 
en az yansı Devletin, olan bir müessesede veya 
Devlete, vilâyetlere ve belediyelere ait ücretli 
bir^işte çok ücretli bir vazife almış olurlarsa 
kendilerine verilmekte olan açık maaşları ke
silir », Bu hüküm bahis mevzuu memurların 
ticari ve sınai müessesede iş alabilecekleri, 
yani 8 nci maddenin bunlara şâmil olmadığı 
esasından hareket etmektedir. Zira 8 nci mad
denin ticari ve sınai müessesede vazife almak 

( S. Sayısı : 119 ) 



— 8 — 
Irasusımda koyduğu nıeıunuiyet maddenin 
mutlak müsaadesi hasebiyle müessesenin ser
mayesinin kısmen aidiyeti haline ifa şâmildir. 

Bu sebeple tefsir fıkrasının «memurin ka
nununun 8 ncî maddesi hükmü kadro sebebiy
le açıkta bulunan veya vekâlet emrine alınan 

memurlara şâmil değildir » şeklinde «İması 
fikrindeyiz. 

Rizo • Sivas Sivas 
T. B, Balta A. N. Bemirağ î. II. Başak 

TJrfa 
M. E. Tekeli 

TEFSİR. FIKRASI 

788 numaralı Memurin kanununun 8 nci 
maddesi hükmü vekâlet emrine alman veya 

kadro yüzünden açıkta kalan memurlara da 
sâmilidr. 

(S. 8ıyIMI : .119) 



S. Sayısı: 120 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair 4446 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/123) 

T. C. 
Başvekalet W . VII . 10İ3 

Muavıelût umum müdürlüğü 
Kararlar müdürlüğü 

Sayt : 6/2348 
Büyük MiUet Meclisi Yüksek Reis%inü 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 38SS sayılı kanun
lara bağlı cetvellerin, Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 4446 sayılı kanuna 
ek olarak adı geçen Vekillikçe hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 9 , VII. 1943 tarihinde Yük
sek Meclise ara kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur, , 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayıh ka
nunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair Hükümetçe tek
lif ve Yüksek Meclisçe kabul edilerek 2 .VI I . 1943 tarihinde neşredilen 4-146 sayılı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelde yazılı (100) aded kaza tahrirat kâtip refikinin derecesi 14 ve maaşı da 
15 lira olduğu görülmekte ise de Hükümet; kaza tahrirat• kâtibi refiklerinin maaşını 20 lira ola
rak teklif etmiş olup gerek Dahiliye ve EÜtçe Encümenlerinde ve gerekse Meclis Umumî Heye
tinde bu hususta ne aleyhte bir müzakere cereyan etmiş ve ne de bir karar verilmiş değildir. Ke-
zalik bu 100 aded tahrirat kâtip refikinin yalnız (42) si yeniden ihdas edilmekte olup (58) i esa
sen derecesi 13 ve maaşı 20 lira . olarak ve tahrirat kâtibi unvanı ile mevcut iken bir kazada iki 
tahrîrat kâtibi bulunmasından tevellüt etmekte olan mahzurları kaldırmak üzere unvanları tahri
rat kâtibi refikliğine eeviribnek istenmekte idi. 

Yine bu tahrirat kâtibi refiklerinin maaşı 20 lira üzerinden hesaplanarak 1943 malî senesi 
Dahiliye bütçesine tahsisat konulmuş ve 1943 bütçesi Yüksek Meclisçe de o suretle kabul edil
miştir. 

Yapılan tetkika göre yanlışlığın, Hükümetin teklifine bağlı listede maaşları 20 lira olarak 
yazılmış iken derecelerinin sehven 14 olarak gösterilmesinden ve Dahiliye ve Bütçe Encümenle
rinden de o suretle çıktığı halde Umumî Heyete sevkolunurken cetveller üzerinde görülen ve bir
birine mütenazır ve mütekabil olmıyan bu iki rakamdan dereceye ait (14) rakamının (13) e tashih 
edileceği yerde maaşa ait (20) rakammm (15) rakamına tashih edilmesinden ileri geldiği kanaa-
tma varılmıştır. 

Binaenaleyh vazife basmda bulunanların zararına meydan verilmemek ve kaza muamelâtının 
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ehesjnj^eti ile uıü.tiKB$şip. ehliyette memur bulunabilmesini temin eylemek bakımından kaza tah
rirat kâtip refiklerinin 13 mü derecede 20 lira maaşlı memurlar meyanma almması için sözü 
geçen 4446 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

D&fajl̂ e enc,üna£n| m^ştfotası 

T.B.M. M. 

Esas No. 1/129 
Karar No. 16 

12 , vıı. im 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları nylıkiarınm tevhit ve te-
dülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 4446 sa
yılı kanuna ek olarak adı geçen vekillikçe ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası en
cümenimize tevdi buyuruldûğundan Dahiliye 
vekili huzuriyle okundu. 

Mucip sebepler lâyihasında tafsil edildiği 
üzere 4446 numaralı kanunun müzakeresine 
esas olan lâyihalardan, kaza tahrirat kâtibi re
fiklerinin dereceleri 13 ve maaşları 20 olmak 
I âzını gelirken Bütçe encümeninden Heyeti uinu-
miyeye sevkedilirken basım yanlışı olarak 15 
suretinde yazılmış olduğu anlaşılmış olduğun
dan bu yanlışm düzeltilmesi maksadı istihdaf 
edjlnıekiedi^ 

Eşflp: itibarimle bir yanlışın tashihinden iba
ret olan lâyiha-aynen, kabul edilmiş olduğun-
daıV; hayal esi mucibin.ce Bütçe encümenine tev^ 

di kılınmak üzere Yüksek 'Reisliğe takdim 
olunur. 

Dahiliye En, Reisi 
Tekirdağ 

C. Unbadın 
Kâtip 

Seyhan 
C. Oral 

i t a lya 
T. Sökmen 

Gümüşane 
E. GüreU 
Konya 

S. Ergun 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

G. Pekel i 
Zonguldak 
R, Vtırdyr 

R. Vekili 
Çoruh 

A. 2'üzün 

Afyon K. 
#. Yurdkoru 

Balıkesir 
Y. 8. Uzay 

îcel 
R. Koraltan 
Kütahya 
S. Ertem 

Maraş 
R, Kaplan 
Trabzon 

'• Aianosoğlu 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Ankara 
F. üaldal 
Erzurum 
JV. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Kütahya 
ö. B. Uşakh 

Siird 
S. Tuncay 

Yozgad 
S, Korkmaz 

( S. Sayışı : 120 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/129 
Karar No. 71 

13 . VII, 1H3 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapdmasma dair 4446 sa

yılı kanuna ek kanun lâyihası Başvekâletin 10 tem
muz 1943 tarih ve 6/2348 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulmuş ve Dahiliye encü
meninin mazbatasiyle birlikte encümenimize 
tevdi edilmiş olmakla Dahiliye vekâletinden 
gönerilen alâkalı memur hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Gerek Hükümetin mucip sebepler lâyihasın
da ve gerek Dahiliye encümeninin mazbatasın
da tashih keyfiyeti hakkında mufassalan izah 
olunan mütalâalara encümenimizde de iştirak 
olunarak kanun lâyihası teklif veçhile aynen 

kabul edilmiştir. ~ 
Umum! Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur, 
Beis 

Çorum 
î. Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Edirne 

. Bu M. M. 
Diyarbakır 
Büstü Bekit 
Ayam 

Gl. B. Alpman 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Giresun 

M. N. Gündüaalp A. Sayar 
İstanbul 

S. Ülkmen 
Mardin 
B, Erten 

Konya 
Dr. S. İrmak 

Yozgad 
A. Sungur 

Kâtip 
istanbul 
E. öymen 

Balıkesir 
S. örgeevren 
Çanakkale 
S. T. Arsal 
İstanbul 

• H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

M. A. Kuyucak 

HÜKÜMETIN T E K L Î F Î 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 36S6 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 4446 sayılı kanuna ek 

kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit re teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye 
vekâleti kıammda değişiklik yapılmasına dair 
4446 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
derece, unvan ve maaşı yazılı 100 aded tahrirat 
kâtibi refiklerinin dereceleri 13 ve maaşları da 
20 olarak tashih edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 2 temmuz 1943 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun flbitâwiTT>T icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Ş, Saraçoğlu 

Da. V. 
H. Uran 
Mf. V. 
Tüeel 

S. 1. M. V. 
Dr. S. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
A. B. Türel 

Ha. Y. 

9.VH.1943 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Ma.Y. 

N. Memmencîoğlu F. Ağrah 
Na. V. 

G. t V. 
8. H. Ürgüblü 

A. F, Cebesoy 

îk. V. , 
F. Sirmen 

Zr. V. 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ti. V. 
C, S. Siren 

( S. Sayısı : 120 ) 





S. Sayısı: 121 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3424 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/91) 

T.Ö. 
Başvekâlet " 27. V. 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi : G/1705 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair Münakalât vekilliğince hazırlanan ve tcra 
Vekilleri Heyetince 22 . V . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

. Bagvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifelerine dair olan 3İ24 sayılı kanun 
31 . V . 1938 tarikinde kabul buyurulmuş ve aradan beş sene geçmiştir, idarenin bu müddet zar
fındaki faaliyetinin geniş mikyasta artmış olmasına rağmen; bugüne kadar karşılanması zaruri 
olan yeni'ihtiyaçları'kantini hükümlerle temin edilememiş ve bu yüzden mümasili idarelerdeki 
menini* kadrolariyle teadülü kalmamış olduğundan idare muhtaç bulunduğu elemanları bulmakta 
müşkülâta mâruz kalmaktadır. 

Dit itibarla ilişik kanun projesi hazırlanmış ve bu teşkilâtın istilzam ettiği masraflar 1943 
malî yılı Devlet Havayolları bütçesine konulmuştur. Lâyihanm birinci maddesi 3424 sayılı ka
nuna bağlı olup 3822 numaralı kanunla Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanını esasları dahilinde dereceleri tesbit edilen kadroların mümasili idarelerdeki kadro
lara göre tadilinden ibaret bulunmakta ve bu değişiklik te yine asgari bir kadro gözönünde 
tutulmuş bulunmaktadır. 

Dit arada; hava seferlerinin emniyete alınması ve meslekî vazaifin intizamla cereyanı için tay
yare İstasyonlarını idare edecek elem anlamı nihayet yer hizmetine nakledilmiş hava ıneıut'pla-
rından intihap olunması veya uzun müddet tayyare meydanlarında çalışarak bu alanlarım.mat
lup şekilde hizmetine vukuf peyda etıniş, kimselerden seçilmiş olması iktiza etmekte olduğu 
halde; kanunla mu izin koyduğu takyidafy karşısında bu evsafda bulunan kimselere meslekî eh
liyetleri ve vazifelerinin ehemmiyetİyle mütenasip bir ücret verilmediğinden bunlar idareye inti
sap etmeye rağbet etmemekte veya vazife alanlar bir müddet sonra hariçle daha fazla ücret 
bularak idareden ayrılmaktadırlar. Bu mahzuru bertaraf etmek üzere meydan müdürlükleri kad
rosu müteferrik müstahdemler kadrosuna ilâve olunmuş ve teşkilât kadrosundan çıkarılmıştır. 
Bu maksadı tenıineıt lâyihanın ikinci maddesi tanzim edilmiştir. 

Diğer taraftan; bugünkü dünya hâdiseleri içinde havadan yapılan nakliyattan sulhte ve harp
te temin edilecek menfaatlerin ne derecede mühim olduğu tecrübelerle sabit olmuştur. Bu ka-
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dar ehemmiyet kesbeden hava münakalâtının yurdumuzda da süratle inkişafım temin edebilmek 
için idarenin her şeyden evvel yetişmiş ve bilgili pilot; uçueu telsizci ve uçucu makinist gibi bil
hassa uçucu elemanlara şiddetle ihtiyacı vardır. 

Bu elemanlar hâlen .orduda yetiştirilmekte olduğundan idare; faaliyetini idame ve inkişafımı 
temin edebilmek için gereken uçucu elemanları bizzarur münhasıran ordudan yetişmiş olanlar
dan temin eylemek mecburiyetinde bulunmaktadır. Filvaki; bugün idarenin uçucu personel kad
rosunda bulunanların hemen' kâffesi, uzun müddet orduda hizmet etmiş gediklilerdir. Bunlar or
duda kaldıkları takdirde 3485 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yirnıi senelik hizmet müddetle
rini ikmal ettikten sonra haiz oldukları gedikli veya başgedikli rütbesine göre tekaüde istihkak 
kesbetmektedirler. Halbuki mecburi hizmetlerini ifa ettikten sonra kendi arzulan ve Genelkurmay 
başkanlığının muvafakati ile idareye intisap eden gedikliler 3424 sayılı Devlet Havayolları Teş
kilât kanununun 4 ncü maddesi mucibince Devlet Demiryollarına ait 2454 sayılı kanunla ö kanuna 
ek 2904 sayılı kanun hükümlerine göre tekaüde tabi tutulmakta ve bu itibarla : Orduda tnesbuk 
hizmetleri tekaütlüklerinin hesabında nazarı İtibara alınmamakta olduğundan bu uçucu eşhas; Ordu
da haiz oldukları hak ye salâhiyetlerin idare tarafından da tanınmış olmasını görmedikçe Devlet 
Havayolları hizmetine intisabtan çekinmektedirler. Bu mahzuru izale etmek üzere hava men
suplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı kanunun bir kısım maddelerinden 
istifade edilmesi düşünülmüş ve bu maksatla mevcut hükmü tevsian hazırlanan layihanın üçüncü 
maddesi tasvip büyurulduğu takdirde bu mahzurun da önüne geçilebileceği kanaatma varılmıştır. 

Nakliyat usul ve şartlarını ve işletmeyi alâkadar eden hususların meslekî ve teknik vazifelere 
taallûk etmesi hasebiyle bunların mesuliyet ve salâhiyet bakımından Umum müdürlükçe tesbit 
ve vekâletin tasdikma arzedilmek suretiyle tekemmül ettirilmesi lüzumlu görülmüş ve esasen me
murların tâyin ve terfilerine ait olau cihetlerle nakliyatın tanzimi yekdiğerinden ayrı meseleler 
bulunduğundan: 3424 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ilişik lâyihada ayrı ayrı iki madde olarak ya
zılmıştır. (Madde 4 ve ek madde 2) 

Uçucuların sıhhî sebeplere binaen uçuştan menedilmeleri halinde idarenin orduda olduğu gibi 
yer hizmeti kadroları geniş olmadığından bunların mümkün mertebe mağduriyetlerinin telâfisi 
maksadiyle idarede münhal herhangi bir vazifeye tâyinleri halinde uçuculukta almakta oldukları 
üeertin bazen dörtte birime kadar bir ücretle çalıştırılmaları zarureti hâsıl olmakta ve bu hal ise 
bütçesini evvelki durumuna göre tanzim etmiş olan bu kabîl kimselerin maddî mahrumiyetlere du
çar olmamalarını kısmen olsun telâfi etmek düşüncesiyle ve 3485 sayılı kanunun .4 ucu maddesi 
esaslarına tevfikan bunlara da ayrıca bir tahsisat verilmesi muvafık olacağı mülâhaza edilerek 
lâyihanın birinci ek maddesi bu maksadı teminen hazırlanmıştır. 

Devlet Havayolları kadroları vilâyetlere taksim edilmiş olmaksızın merkeze bağlı olarak top
lu bir halde istihsal olunmakta ve vilâyetlerde peyderpey meydanlar tesis edilerek İşletmeye açıl
dıkça o meydanlara muktazi personel merkez kadrolarında istihdam olunanlardan tefrik ve mahal
lerine izam olunmaktadır, tzam kılındıkları meydanlarda daimî' surette vazife görecek hu me
murlara bir taraftan aile harcırahlarının verilebilmesi ve diğer cihetten şeklen vaziyetlerinin mu
vakkat memuriyet mahiyetinde telâkkisi ile fuzulen ikamet yevmiyesi itasına imkân verilmemesi 
maksadiyle lâyihaya üçüncü ek madde ilâve olunmuştur. 

Teklif edilen projenin 6 ncı maddesi ilga olunan hükümleri 7 ve 8 nei maddeleri İse projenin 
meriyet ve tatbikma memur olanları tesbit etmekte- bulunduğundan bu maddeler ayrıca izah 
edilmemiştir, 
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Nafia enoün 

T, 3. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/91 
Karar No. 7 

Yüksek 
Devlet havayolları umum müdürlüğü teşki

lâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ek-. 
lenmesine dair Münakalât vekilliğince hazır
lanıp Başvekâletin 27 . V . 1943 tarih ve 6/1705 
sayılı tezkeresiyle Meclise arzolunan ve Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Mü
nakalât vekili ve Havayolları umum müdürü 
huzuriyle okunup müzakere edildi. 

Havayolları vazifelerinin gitgide artması 
dolayısiyle 31 . V . 1938 tarihinde kabul edilmiş 
bulunan teşkilât kanununda bazı değişiklik ya
pılması ve diğer deyair kadrolariyle teadül 
edecek Şekilde kadro ve derecelerinin arttırıl
ması zarureti hakkmdakİ Hükümet mucip se-
beplerindeki mütalâalar yerinde görülmüş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde : Umum müdürlük ve umum 
müdürlük kalemindeki memur ve derece ve ma
aşları Hükümet teklifinde olduğu gibi kabul 
edilmiş ve fakat hava nakliyatı işlerinin ehem
miyetini gözönünde tutan Encümenimiz kadro
larda mevcut bütün yirmi liralık memur ve kâ
tip ücretlerinin 25 liraya çıkarılmasını muva
fık bulmuştur. 

Vazife itibariyle birbirlerinden tamamen 
müstakil bulunan meydanların inşa ve tamiratı 
işleriyle meşgul olacak inşaat fen heyeti ile tay
yarelerin tamirat ve bakraıiyle meşgul olacak 
tayyare fen heyetinin umum müdürlüğe bağlı 
müstakil iki fen heyeti halinde teşkili maslahata 
uygun görülmüş ve Hükümet de Encümenin bu 
noktai nazarına iştirak etmiştir. Bunların kad
roları ilişik (1) numaralı eetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu kadroları gözden, geçirirken Meclisin za
man zaman tezahür eden arzusuna uyularak En
cümenimiz bu idarenin esaslı ve daimî bünyesin
de meveut olması lâzmıgelen (2) numaralı cet
veldeki ücretli memurları da maaşlı kadroya ge
çirmek zaruretini duymuş ve bu suretle Hüküme
tin (2) numaralı cetveli ortadan kaldırılmıştır. 

mazbatası 

16 .Yİ > 1943 

Reisliğe 

Şu kadar ki, bu (2) numaralı cetvelde mevcut 
meydan mütehassısının hikmeti vazı anlaşılama
mış ve umum müdürlüğün bu husustaki izahatı da 
Encümenimizi tatmin etmemiş olduğundan kad
rodan çıkarılmıştır. Bn cetveldeki iki fen memu
ru inşaat fen heyeti kadrosuna ilâve edilmiş, fen 
heyetlerinin ayrılmaz bir cüzü olan ve her na
sılsa Hükümet cetvelinde unutulmuş olan bir res
sam da bu kadroya İlâve olunmuştur. 

İşletme müdürlüğü kadrosu aynen kabul edil
miş ve yalnız mümeyyiz unvanı memurluğa tah
vil edilmiştir. 

Zatişleri, levazım, muhasebe ve hasılat ve 
tarife müdürlükleri kadroları aynen kabul edil
miş fazla ve büyük unvanların fiili çalışacaklar 
adedini azaltması dolayısiyle bu kadrolarda mü
dür muavinliği şef, ve mümeyyizliği de memur 
unvarûyle tavsif etmeği Encümenimiz daha mu
vafık bulmuştur. Bunların kadroları ilişik (1) 
numaralı cetvelde görülmektedir. 

İdare hekimliği kadrosu da hasta bakıcı hem
şire maaşı 20 den 25 liraya çıkarılmak suretiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Encümence kanun lâyihasına bağlanan (2) nu
maralı cetvel ihtisas cetvelini göstermekte olup 
bu cetvele tayyare ve telsiz mütehassıslarından 
başka inşaat fen heyetini teşkil eden yüksek mü
hendis ve mimarlarla fen memur ve ressamı da 
ilâve olunmuştur. Kendileri için önlerinde ge
niş bîr İstikbal sahası bulunmıyan mühendis ve 
fen memurlarını ancak Nafia ve buna mümasil 
geniş teşkilâtlı idaredekilerden biraz fazla maaş 
vermekle hizmete almak İmkânı olacağı gözÖ
nünde tutularak bunların da ihtisas cetveline 
ilâvelerini Encümenimiz zaruri görülmüştür. 

ikinci madde — 3822 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde mezkûr pilot, makinist ve telsizci ve 
saire gibi 3636 numaralı kanunun 19 ncu mad
desine tabi tutulan memurlara Hükümetçe gös
terilen ve Encümenimizce kabul edilen zaruret 
dolayısiyle meydan müdür, memur ve kâtipleri
nin de ithalinden ibarettir. 
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Üçüncü madde — Ücretli memurlar maaş kad
rosuna geçirildiğinden madde sadece müstah
demlerin Devlet Demiryolları Tekaüt kanununa 
tabi olacakları maalinde tashih edilmiştir. 

Bundan başka ordudaki emsalleri gibi tayyare 
üzerinde çalışan uçucu personellerin bu hizmet
lerinde geçirdikleri müddetin tekaütlükleri için 
bir buçuk misli sayılması muvafık görülmüş ve 
madde ona göre yazılmıştır. 
Başka bir membaı olmadığına göre ordudaki me-

buri hizmetlerini bitiren gedikli erbaşlardan istifa
de zaruretinde bulunan Devlet Havayolları idare
sine bunların rağbetini temin için orduda geçir
dikleri hizmetlerinin tekaütlüklerinde nazarı iti-
bare alınması yerinde görülmüş ve fakat bunla
rın (Maluliyete duçar olanlar hariç olmak üzere) 
bu haktan istifade edebilmeleri için en aşağı beş 
sene uçuculukta çalışmaları mecburi kılınmıştır. 
Diğer taraftan bir gedikli erbaş orduda 24 se
ne hizmetten sonra 100 liri üzerinden tekaüt 
olduğuna göre ve Havayolları idaresinde te
kaüt hakkını kazanmak için 25 sene hizmet 
zaruri olduğuna göre bu müddetin hitamında 
alacakları tekaüt ve yetim maaşının 100 lira 
ücret üzerinden tahsis esasının konması ordu
daki gedikli erbaşları mecburî hizmetlerini bi
tirir. bitirmez . vazifelerini terke teşvik etme

mek maksadına müstenittir. 
. Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci maddenin birinci -ek maddesinin so
nuna bu suretle verilecek ' mebaliğ yekûnu 
uçuculuktan aldığı miktarı geçemez denmekle 
hayat seviyeleri çok düşmemek için konmuş olan 
bu maddenin maksadı aşmaması temin edilmiştir. 

İkinci ek madde aynen ve üçüncü ek madde 
ifade taslıihatîyle kabul edilmiştir. . 

Altıncı madde ifade tashihatiyle kabul edil
miştir. 

Yedinci madde İni kanun neşri tarihimle» 
itibarı zaruri görülmüştür. 

Sekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mueibince Bütçe encümenine sevk 

edilmek üzere Yüksek reisliğe sunuldu. 
Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip 

Eskişehir Sivas - İsparta 
/. Arukan A. N. Demirağ K. Aydar 

: Afyon K. Ankara Edirne 
A. 'Çetinkaya A. Baytın E. Demiray 

Erzincan Erzincan ' îsmıir 
A.S,İlter . B. K. Çaylar 8. Epikmen 

• Kars Kars Kayseri 
Dr. E. Oktay E. Demire] M. Taner 

Malatya Niğde Sivas 
M. Ş. özpazarba-şı H, Mengi t, Tl, Başak 

Bütoe encümeni mazbatası 

T.B. M> M. 
Bütçe mejimmi 
Esas No. İ/91 
Karar tfo. 69 

Yüksek Reisliğe 

U , VII . 1943 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3424 ve 3822 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılmasına ve bu kanunlara bazı mad
deler eklenmesine dair olup Başvekâletin 27 . 
V . 1943 tarih ve 6/1705 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia encü
meninin mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi edilmiş olmakla Münakalât vekili Ali Fu
at Cebesoy ve Maliye vekâleti namma Bütçe ve 
Malî kontrol Umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hava münakalâtında görülen inkişaflar Dev

let Havayolları teşkilâtında genişlemeler yapıl
masını zaruri kılmış ve bu maksatla hazırlanan 
lâyiha eneümenimizce de esas itibariyle kabule 
şayan görülmüştür. 

Müzakereye esas ittihaz edilen Nafia encü
meni teklifinin birinci maddesine merbut cet
velde ücretli memuriyet kadrolarının maaşa ge
çirilmeleri esası kabul edilmiş olduğundan ba
zı vazifelerin hususiyetleri ve teknik bazı hiz
metlere eleman temininde karşılaşılabilecek 
güçlükler ve maaşa geçirildikleri takdirde hâ
len almakta oldukları ücreti.alamıyaeak olanla-
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rm vaziyetleri müzakere mevzuu olmuş ve bu 
meselenin ücretli memurların maaşa geçirilmesi 
hakkındaki Yüksek Meclise sevkölunan kanunla 
esasından halledileceği düşünülerek şimdilik 
ücretli kadroların Hükümet teklifi veçhile ay
nen muhafazası maslahata daha uygun görül
müş ve Hükümet teklifinin birinci maddesi ya
zılış şekli düzeltilmek suretiyle kabul olunmuş
tur; Kezalik Nafia encümeninin bu cetvellerde 
yaptığı değişiklik bilûmum 20 liralık kadrola
rın 25 liraya çıkarılmasından ve bazı unvan de
ğişikliklerinden ibarettir. 

20 liralık derecelerin barem kanununa göre 
lise mezunlarının bidayeten memuriyete alınır
ken alabilecekleri maaş derecesi olduğu ve ida
renin 20 lirada terfia istihkak kesbetmiş me
murları da bulunduğu nazarı itibare alınarak 
bu memurlara terfi imkânını bahşetmek için 
kademe tesisi mülâhazasiyle Nafıa encümeninin 
kabul eylediği cetveldeki 9 aded 25 liralık kad
rodan bir kısmı Hükümetin teklifi veçhile 20 
lirada bırakılmıştır. 

Unvan değişiklikleri için de baremdeki mua
dil unvanları esas tutan Hükümet teklifi daha 
uygun görülmüştür. 

Devlet havayollarında hizmet eden uçucula^ 
rm tekaütlük hizmet müddetlerinin hesabında 
bu sıfatla vazife gördükleri müddetin bir bu
çuk mislinin nazara almacaği maksadını vuzuh
la ifade edecek şekilde lâyihanın 3 neü madde
si yeniden kaleme alınmıştır. 

Encümenimizce 5 nci madde olarak yazılan 

Nafia encümeninin ek birinci maddesi metnine 
vuzuh vermek maksadîyle (bu suretle verilecek 
tahsisat ile alacakları aylıkları yekûnu uçucu
lukta aldıkları miktarı geçemez) ilâvesi yapıl
mıştır. 

3424 sayılı kanunun tadil olunan maddeleri 
zîkrolunduğu ve zaten iki maddeden ibaret bu
lunan 3822 sayılı kanunun 2 ncİ maddesi de 
değiştirilmiş bulunduğu cihetle Nafia encüme
ni ve Hükümet tekliflerinin 6 ncı maddeleri tek
rardan ibaret görülerek lâyihadan çıkarılmıştır. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan 
lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

' Reis 
Çorum 

/. Eker 
Amasya 

Bu M, M, 
İstanbul 

II, Kortu 
Antalya 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Aydın 

A, K. Yiğitoğlu N. E. Sümer Gl. R, Alpman 
Bitlis Çanakkale Diyarbakır 

.8. Osma S. T. Arsal R. Bekti-
Diyarbakır Edirne Hatay 

Ş. Vluğ • M, tf, Gündüzalp H. Selçuk 
İstanbul İzmir Konya 

/. H. Ülkmen M. Birsel Dr. S. Irmak 
Manisa Mardin Tokad 

F. Eurdoğlu R. Erten R. A< Sevengü 
Yozgad Yozgad 
S. tçöz A. Sungur 

Zonguldak Zonguldak 
E, Erişirgü . H. A. Kwyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ NAPÎA ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRİŞl 

Devlet havayolları, umum müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 myıh kanunda değişiklik yapıl
mamın ve bn kanuna bası- maddeler İlâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE i. — Devlet Havayolları Umum 
müdürlüğü maaşlı memurlarının kadroları ili
şik (1) saydı cetvelde, daimî ücretli memurlar 
rmm kadroları ilişik (2) sayılı cetvelde ve bu 
kadrolardan ihtisas mevkii olanlar da ilişik (3) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2, — Devlet Havayolları Umum 
müdürlüğünün tayyarelerinde müstahdem pilot, 
makinist, telsizci ve saire gibi mürettebatı 
ile meydan müdür, memur ve kâtipleri Devlet 
memurları aylıklarmm tevhit ve teadülüne dair 
ÜĞ56 sayılı kanunun 19 ncu maddesindeki mü
teferrik müstahdemler meyanmda sayılır. Bun
lar hakkında da Devlet demiryolları ve liman
lan İşletme Umumî idaresi memurları Tekaüt 
sandığı kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — 3424 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum müdürlüğü müs
tahdemlerinin ve maaşlı kadrolarda 3656 sayılı 
kanunun muvakkat 10 ncu maddesi mucibince 
ücretle istihdam edilenlerin tekaütlükleri hak
kında Devlet demiryollarına ait Tekaüt ka
nunu hükümleri tatbik olunur. Bu müstahdem
lerin aylıklarından kesilen yüade beşlerle Dev
let havayolları bütçesinden bu paranın bir se
nelik baliğma muadil tahsis edilecek meblâğ 
ve yüzde yarım maluliyet tazminatı karşılığı 
Devlet demiryolları tekaüt sandığına yatırdır. 
Devlet havayolları Umum müdürlüğünün tay
yare üzerinde çalışan uçucu personelimin tay
yare üzerinde geçirdikleri müddet, bir buçuk 
misli fiili hizmet senesine tekabül eder. 

Ordudaki mecburi hizmetlerini bitiren ge
dikli erbaşlardan Devlet havayolları Umum 
müdürlüğüne pilot, uçucu telsizci ve uçucu 
makinist olarak tâyin edilmiş ve edilecek olan
ların ordudaki müktesep haklan mahfuz tutu
lur. Bunlara ve yetimlerine yüz lira ücret üze-

DevUt Havayolları umum müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3424 sayılr kanunun ikinci 
maddesini değiştiren 3822 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü maaşh 
memurlarının kadroları ilişik (1) sayılı cetvelde 
ve bu kadrolardaki ihtisas mevkileri de ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 2. — 3822 sayılı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayollan umum müdürlüğünün 
senelik bütçelerinde aded ve ücretleri gösterile
cek olan pilot, makinist, telsizci ve saire gibi 
mürettebatiyle meydan müdür, memur ve kâ
tipleri Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesindeki müteferrik müstahdemler meya
nmda sayılır. 

Bunlar hakkmda da Devlet Demiryolları ve 
limanlan işletme umumî idaresi memurlan Te
kaüt sandığı kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — 3424 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü müs
tahdemlerinin tekaütlükleri hakkında Devlet De
miryolları memurlarına ait Tekaüt kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

Bu müstahdemlerin aylıklarından kesilen 
yüzde beşlerle Devlet Havayollan bütçesin
den bu paranm bir senelik tutarma muadil tah
sis edilecek meblâğ ve yüzde yarım - maluliyet. 
tazminatı karşılığı Devlet Demiryollan tekaüt 
sandığına yatırılır. Devlet Havayollan umum 
müdürlüğünün tayyare üzerinde çalışan uçucu 
personellerinin geçirdikleri müddet; tekaütlük 
hesabında bir buçuk misli füli hizmet sayılır. 

Ordudaki mecburi hizmetlerini bitiren ge
dikli erbaşlardan; Devlet Havayollan idare
sinde pilot, uçucu telsizci, uçucu makinist ola
rak tâyin edilmiş ve edilecek olanların or
dudaki müktesep haklarından istifade edebil
meleri için Havayollan idaresi emrinde en as 
beş sene müddetle uçuculuk hizmetlerinde ça
lışmaları şarttır. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları urmm müdürlüğü teşki
lât* hakkındaki 3424 ve 3822 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılması, ve bu kanunlara bazı 
hükümler ilâvesi hakktnda kanun lâyifıası 

MADDE 1, — 3822 sayılı kanunun 1 nçi 
maddesine bağlı 1, % ve 3 sayılı cetveller kal
dırılmış ve yerlerine bu kanuna bağlı 1, 2 ve 3 
sayılı cetveller konulmuştur. 

MADDE 2, — 3822 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün 
Tayyarelerinde müstahdem pilot, makinist, tel
sizci ve saire gibi mürettebatı ile meydan mü
dür, memur ve kâtipleri Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesindeki müteferrik müs
tahdemler meyanmda sayılır. 

MADDE 3. — 3424 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün bu 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gösterilen üc
retli kadrolardaki memurları ile bu kanunun 
2 nci maddesinde yazılı müteferrik müstahdem
lerinin tekaütlükleri hakkmda Devlet demiryol-
lan ve limanlan işletme umumî idaresine ait 
Tekaüt sandığı kanunu hükümleri tatbik olu
nur. ve tekaütlükleri bu sandık tarafından ya
pılır. Bu memur ve müstahdemlerin aylıkların
dan kesilen yüzde beşlerle Devlet Havayolları 
bütçesinden bu paranın bir senelik baliğine mu
adil tahsis edilecek meblâğ ve yüzde yarım ma
luliyet tazminatı, karşılığa Devlet Demiryolları 
Tekaüt sandığma yatırılır. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğünün 
tayyare üzerinde çalışan uçucu personeli, yal
nız tekaüt maaşlarının hesaplarında nazarı iti-
bare alınmak üzere uçucu olarak geçen her hiz
met senesi için altı ay uçuculuk yıpranma zam
mı alırlar. 

Ordudaki mecburi hizmetlerini bitiren ge- I 
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rinden tekaüt ve yetim aylığı tahsis olunur ve 
tekaüt aidatı bu miktar üzerinden alınır. 

Bu madde mevzuuna girenlere tanmmış olan 
müktesep hak, bunlarm diğer daire ve müesse
selerde tekaüde tabi hizmetlere nakil ve tâyin
lerinde naran itibara alınmaz 

MADDE 4. — 3424 saydı kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6. — A) Devlet Havayolları 
umum müdürü Münakalât vekilinin inhası ve 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile tâyin ve teb
dil olunur. 

B) Muhasebe müdürü Maliye vekâletince 
tâyin olunur. 

C) Diğer memur ve müstaMemleria tâyin 
ve tebdilleri ile vazife ve salahiyetleri ve idare 
encümeni ile inzibat komisyonunun sureti te
şekkülü ile vazife ve salahiyetleri re idare mu-
amelâtmm sureti tedviri nizamnamelerle tâyin 
olunur. 

MADDE 5. — 3424 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Sıhhi sebeplerle uçuştan 
men edilenler münhal kadro mevcut ise idare 
teşkilatında bir vazifeye tâyin olunurlar. Bu 
takdirde bunlar maaş veya ücretlerinden gayri 
geçen beher hizmet senelerine göre ayrıca pi
lotlar beser lira, uçucu telsizci ve uçucu maki
nistler üçer lira aylık tahsisat alırlar. 

Ek madde 2. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğünün nakliyat usul ve şartları ve iş
letmeyi alâkadar eden hususları Umum müdür
lükçe tesbit ve Münakalât vekâletince tasdik 
olunur. 

Ek madde 3. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü teşkilâtında maaş veya ücretle is
tihdam edilmekte bulunan herhangi bir memur 
veya müstahdem teşkilat bulunup bulunmama-
siyle mukayyet olmaksızın tâyine salâhiyettar 

(S. Say 

Na. E. 

Maluliyet sebebiyle uçuculuktan yer hizme
tine geçirilenler, idarede beş şene hizmet etmiş 
olmak kaydına tabi değildirler. 

Ordu ve Havayolları idaresindeki hizmetleri 
mecmuu 25 seneyi dolduranlara ve yetimlerine 
100 Ura ücret üzerinden tekaüt ve yetim aylığı 
tahsis olunur ve tekaütlük aidatı da bu miktar 

üzerinden almır. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5. — 3424 sayılr kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Sıhhi sebeplerle uçuştan 
menedilenler, münhal kadro var ise, idare teş
kilâtında diğer bir vazifeye tâyin olunurlar. 
Bu takdirde bunların yeni vazif elerindeki maaş 
ve ücretlerinden başka geçirmiş oldukları be
her uçuş hizmet senesi için pilotlara beşer lira; 
uçucu telsizci, uçucu makinistlere üçer lira ay
lık tahsisat verilir. Bu suretle verilecek meba-
liğ yekûnu uçuculukta aldıkları miktarı geçemez. 

Ek madde 2. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğünün nakliyat usul ve şartlan ve 
işletmeyi alâkadar eden hususları umum müdür
lükçe tesbit ve Münakalât vekâletince tasdik 
olunur. 

Ek madde 3. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü teşkilâtında maaş veya ücretle istih
dam edilmekte bulanan herhangi bir memur 
veya müstahdem, lüzumu halinde tâyinine salâ-
hiyettar makamca lüzum görülen yerlerde kul-
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dikli erbaşlardan Devlet Havayolları umum mü
dürlüğüne pilot, uçucu, telsizci ve uçucu 
makinist olarak tâyin edilmiş ve edilecek olan
ların ordudaki müktesep baklan mahfuz tutu
lur. Bunlara ve yetimlerine 100 lira ücret üze
rinden tekaüt ve yetim aylığı tahsis olunur. 
Ve tekaüt aidatı bu miktar üzerinden alınır. 

Bu madde mevzuuna girenlere tanınmış 
olan müktesep hak bunların diğer daire ve mü
esseselerde tekaüde tabi hizmetlere nakil ve 
tâyinlerinde nazarı itibara akamaz. 

MADDE 4. — 3424 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dvlet havayolları Umum müdürü Mü
nakalât vekilinin inhası ve îcra Vekilleri Hey
etinin kararı ile tâyin ve tebdil olunur, 

B) Muhasebe müdürü Maliye vekâletince 
tâyin olunur. 

C) Diğer memur ve müstahdemlerin tâyin 
ve tebdilleri ile idare encümeni ve inzibat ko
misyonunun sureti teşekkülü ve bunlarm va
zife ve salahiyetleri ve idare muamelatının su
reti tedviri nizamnamelerle tâyin olunur. 

MADDE 5. — Devlet havayolları Umum 
müdürlüğünde sıhhi sebeplerle uçuştan men 
edilenler, münhal kadro var ise idare teşkilâ
tında diğer bir vazifeye tâyin olunurlar bu tak
dirde bunlarm yeni vazifelerindeki maaş ve 
ücretlerinden başka geçirmiş oldukları beher 
uçuş hizmet senesi İçin pilotlara beşer, uçucu 
-telsizci ve uçucu makinistlere üçer lira aylık 
tahsisat verilir. Bu suretle verilecek tahsisat 
ile alacakları aylıkları yekunu uçuculukta al
dıkları miktarı geçemez. 

MADDE 6. — Devlet havayolları Umum 
müdürlüğünün nakliyat usul ve şartlan ve iş
letmeyi alâkadar eden hususları Umum müdür
lükçe tesbit ve Münakalât vekâletince tasdik 
olunur. 

MADDE 7. — Devlet havayolları Umum 
müdürlüğü teşkilâtında maaş veya ücretle is
tihdam edilmekte bulunan herhangi bir memur 
veya müstahdem, teşkilât bulunup bulunma
ması île mukayyet olmaksızın, tâyine salâhi-
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makamca lüzum görülen yerlerde kullanılabilir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum 
müdürlüğü teşkilât kanunununda değiçüdik 
yapılmasına dair olan 3822 sayılı kanunla bağlı 
cetvelleri ve 3424 sayılı Devlet Havayolları 
Uöram müdürlüğü teşkilât kanununun 2, 4 ve 
6,na maddeleri mülgadır. 

MADDE 7. — Bu kanun 31 mayı» 1943 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına tora Vekilleri heyeti memurdur. 

22. V. 1943 
Bş. V. Ad. V. M. M. V.-

Ş. 8ar<tcoğlu A- B. Türel A. R. Artunkal 
Da. V, Ha. V. - Ma. V. 
H. Tiran N. Menemencîoğlu F. Ağralı 
Mİ V. Na. V. îk. V. 
Yücel S. Doy F. Sirmen 

S. t. M. V. 0. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş S. H. Vrgüblû ' Ş, R. HaUpoğln 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C, 8. Siren 

Na. B. 

tanıtabilirler. 

MADDE 0. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 saydı ka
nunun 2, 4, 6 na maddeleriyle 3822 sayılı ka
nun ve bağlı cetvelleri mülgadır. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden İti
baren mer'idir. 

MADDE & ~ Hükümetin teklifi ayam. 

( S. Sayısr ; 181) 
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yetU makamca lüzum görülen yerlerde kulla
nılabilir. 

MADDE 8. — Bn kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 9. — Bn kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

{ S. Sayısı: 121) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
D. 

2 
4 

8 
10 
11 
13 

4 
5 
6 

13 

4 
8 

10 
11 
13 

6 
8 

10 
11 
13 

Memuriyetin nev'i Ac 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
•» » muavini 

Umum müdürlük kalemi 

Müdür 
Kalem âmiri 
Seferberlik memuru 
Kâtip ve dosya memuru 

Fen heyeti 

Yüksek mühendis 

» » (veya yüksek 
mimar) 
Kâtip ve dosya memuru 

işletme müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip ve dosya memuru 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip ve dosya memuru 

led 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

125 
90 

50 
35 
30 
20 

90 
80 

70 
20 

90 
50 
35 
30 
20 

70 
50 
35 
30 
20 

D. 

6 
8 
8 

11 
10 
12 
13 
13 

6 
8 

10 
11 
11 
13 

6 
8 

11 
13 

6 
7 

10 
11 
13 

Memuriyetin 

Levazım 

Müdür 
Müdür muavini 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet 
Depo şefi 
Depo memuru 

nev'i A 

müdürlüğü 

Kâtip ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

Muhasebe müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Mümeyyiz 
Memur 
Veznedar 
Kâtip ve dosya ntemnru 

ITaftifat 

Müdür 
» muavini 

Memur 
Kâtip 

İdare 

Başhekim 
Hekim 
Sıhhat memuru 

» » 

müdürlüğü 

hekimliği 

Hastabakıcı hemşire 

.ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
6 
6 
1 

Maaş 

70 
50 
50 
30 
35 
25 
20 
20 

70 
50 
35 
30 
30 
20 

70 
50 
30 
20 

70 
60 
35 
30 
20 

D. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nev'i 

3 Yüksek tayyare mühendisi 
5 Tayyare mühendisi 
5 Telsiz mütehassısı 
6 Meydan mütehassısı 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
260 
260 
210 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

(i Mütercim (t-ki ecnebi lisan bi
lecek) 

8 Fen memura 
210 
140 
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[3] NUMARALI OETVEI. 
Memuriyetin nev'i 

3 Yüksek tayyare mühendisi 
5 Tayyare mühendisi 

Aded Üeret 

400 
260 

D. Memuriyetin nev'i 

$ Telsiz mütehassısı 

Aded tleret 

1 260 

Nafia encümeninin değiştiricine bağh cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
D. 

2 
4 

8 
10 
11 
12 

4 
5 
6 
8 
9 
9 

12 

4 
5 

•8 

7. 

4 
8 

10 
11 
12-

6 

Memuriyetin nev'i Ac 

Unıum müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 

Umum' Müdürlük kalemi 

Kalem şefi 
Memur 
Seferberlik memuru 
Kâtip ve dosya memuru 

İnşaat fen heyeti 

Şef, Yüsek mühendis 
Yüksek mühendis 

» » veya mimar 
Fen memuru 

» » 
Ressam 
Kâtip 

Tayyare fen heyeti 

Şef, Yüksek tayyare mühendisi 
Yüksek tayyare mühendisi 
Telsiz mütehassısı 
Mütercim 

İşletme müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

Kâtip ve dosya memuru 

Zatişleri ve sicü müdürlüğü 

Müdür 

led Maaş 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

" 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

( S 

125 
90 

50 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
50 
40 
40 
25 

90 
80 
70 
60 

90 
50 
35 
30 
25 

70 

Şayi 

D. 

8 
10 
11 
12 

4 

6 
g 
8 

10 
11 
12 
12 
12 

6 
8 

10 
11 
11 
12 

0 
8 

11 
12 

6 
7 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i Ac 

•Şef 
Memur 

Kâtip ve dosya memuru 

Levazım müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Ayniyat muhasibi 
Depo şefi 
Mutemet -
Depo memuru 
Kâtip ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

Muhasebe müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

» 
Veznedar 
Kâtip ve dosya memuru 

Hamlat ve tarife müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 
Kâtip 

İdare hekimliği 

Başhekim 
Hekim 
Sıhhat memuru 

» » 
Hasta bakıcı hemşire 
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Led 

1 
1 
1 
1 

1 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

i 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

" 6 
6 
1 

Maaş 

50 
35 
30 
25 

70 
50 
50 
35 
30 
25 
25 
25 

70 
50 
35 
30 
30 
25 

70 
50 
30 
25 

70 
60 
35 
30 
25 
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[2] NUMÂEÂLİ CETVEL 

(îhtısas cetveli) 
Memuriyetin nev'i 

4 Yüksek inşaat mühendisi 
5 » » » 
C> Yüksek inşaat mühendisi ve

ya mimarı 
4 Yüksek tayyare mühendisi 

Aded 

1 
1 

1 
1 

Maaş 

90 
80 

70 
90 

1). 

5 
6 
8 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

Yüksek tayyare mühendisi 
Telsiz mütehassısı 
Fen memuru 
» » 

Ressam 

Aded 

1 
1 
1 
1 
I 

Maaş 

80 
70 
50 
40 
40 

Bütçe encümeninin değiştiricim bağlt cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
Umum müdürlük i Levazım müdürlüğü 

2 
4 

8 
10 
11 
13 

4 
5 
6 

9 
13 

y 

4 
S 

10 
11 
12 

6 
8 

10 
11 
12 

Umum müdür 
» » muavini 

Umum müdürlük kalemi 

Müdür 
Kalem âmiri 
Seferberlik memuru 
Kâtip ve dosya memuru 

Fen heyeti 
Yüksek mühendis 

> > 
» » (veya yüksek 

mimar) 
Ressam 
Kâtip ve dosya memuru 

î$etme müdürlüğü 
Müdür 

> muavini 
Mümeyyiz -
Memur 
Kâtip ve dosya memuru 

Zat idleri ve sicü müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip ve dosya memuru 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

125 
90* 

50 
35 
80 
20 

90 
80 

70 
40. 
20 

90 
50 
35 
30 
25 

70 
50 
35 
30 
25 

6 
8 
8 

11 
10 
12 
12 
13 

6 
8 

10 
11 
11 
12 

8 
8 

11 
12 

6 
7 

10 
11 
12 

Müdür 
» muavini 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet 
Depo memuru 

Kâtip ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

Muhasebe müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Mümeyyiz 
Memur 
Veznedar 
Kâtip ve dosya memuru 

Hamlat müdürlüğü 

Müdür 
> muavini 

Memur 
Kâtip 

İdare hekimliği 

Başhekim 
Hekim 
Sıhhat memuru' 

> » 
Hastabakıcı, hemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
6 
6 
1 

70 
50 
50 
80 
35 
25 
25 
20 

70 
50 
35 
80 
80 
25 

70 
50 
30 
25 

70 
00 
35 
30 
25 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Aded Üeret O. Memuriyetin nev'i 

^ Yüksek tayyare mühendisi 
5 Tayyare mühendisi 
5 Telsiz mütehasstst 
6 Meydan » 

1 400 
1 260 
1 260 
1 210 

Aded ücret 

6 Mütercim (iki ecnebi liaan bi
lecek) 

8 Fen memuru 
210 
140 

[3] NUMARALI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Üeret 

4 
5 
ti 

Yüksek mühendis 
» » 
» » veya yük

sek mimar 

1 
1 

1 

90 
80 

70 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş, Ücret 

3 Yüksek tayyare mühendisi 1 
5 Tayyare mühendisi 1 
5 Telsiz mütehassısı 1 

400 
260 
260 
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S. Sayısı: f22 
Basın ve yayın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 

hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/125) 

T. C. 
Başvekâlet 5 . VII . 1943 

Kurarlar dmrest müdürlüğü 
Hay t: 6/2346 

Büyük Millet Meclisi Yük$*k Reisliğine 

Basın ve Yayın uınutu müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkmda hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 3 . VII . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esabı mu-
olbesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş> Saraçoğlu 

Basın ve yayın umum müdürlüğü vazife ve teşkilât kanunu projesi mucip sebepler lâyihası 

Kanun projesinin ana hatları 

3837 numaralı kanunla Başvekâlete bağlı olarak kurulan Matbuat umum müdürlüğü, fiilen 
üç senelik bir çalışma devresi geçirmiş bulunmktadır. Mezkftr kanunun tedvini ile, o tarihe ka
dar yapılmamış bulunan bir tecrübeye girişiliyor ve bugün elimizde bulunan kanun projesinde 
«basın, yaym ve telkin vasıtaları» umumî tâbiri le karşılamak istediğimiz cemiyet müesseseleri, 
yani matbuat, radyo ve turizm hizmetleri bir araya toplanıyordu. Filvaki 3837 numaralı kanu
nun nesrine kadar mı hizmetler, hep ayrı ayrı vekâletler elinde kalmış, gerek idareleri, gerek
se çalışmaları arasmda millî menfaat bakımından tam bir ahenk ve tevazün temin edilememesi 
belli başlı bir şikâyet mevzuu olmuştu. 

Ehemmiyetleri ötedenberi kabul ve teslim edilmiş bulunan matbuat Üe dünyanın en genç, fa
kat en kuvvetli bir silâhı haline gelmiş, bulunan, radyo 1939 cihan harbinin patlayıp' bütün 
dünyayı. ateşlere salması üzerine kat kat önem kazanmışlar, o kadar ki Devletin bu iki cemi
yet müessesesi üzerine dikkatle eğilmesi ve üzerlerinde ehemmiyetle durup işlemesi lüzumu, gün 
gibi aşikâr bir izaruret haline gelmişti. Çünkü millî propagandalar o kadar geniş bir kuvvet ve 
ehemmiyet kazanmış bulunuyorlardı ki, bir defa, beş defa, yirmi beş defa ve belki yüz defa 
boşa gitmiş ve hiç bir tesir yapmamış gibi görünen bir propaganda teşebbüsü, bir keresinde 
hedefine isabet edip matlup neticeyi hâsıl eylediği zaman, lehine çalıştığı taraf için yalnız o 
teşebbüsün yapılması yolunda ihtiyar olunan masrafları değil, belki o güne kadar yapılmış ve 
zahirde müsbet bir sonuç alınmamış gibi görünenbütün propaganda çalışmalarının her türlü mas-
tatlarını bir hamlede ödeyecek ve hattâ bu masrafları ağıza alınmıyaeak bir küçüklüğe düşürecek 
bir rolü oynayıveriyorlardı. Yurt için ve millî menfaatlerimiz için çalışan propagandanın bu öne-
.mine işaret ederken millî menfaatlerimize Devletimizin dahilî ve haricî siyasetine, velhasıl bir 
kelime ile millî varlığı miza yöneltilen zararlı faaliyetleri körleştirmeği ve bunlar hakkmda halk 
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ve. cihan: umumî efkarını aydınlatmağı hedef tutajn gayretlere de gereken ehemmiyeti vermeği ih
mal eylememek lâzımgeleeektir. 

Filhakika kütü maksatlarla millî varlığımıza yöneltilen bu zararlı çalışmaların önle ninesinde 
de yine müsbet propagandamızın faydalandığr basın, yayın ve telkin vasıtalarından, istifade 
edilir. •, 

.(.'örülüyor- ki propagandanın millî menfaatleri iniz lehine çalışan kolu ile millî varlığımıza yö
neltilen zararlı faaliyetleri önlemeğe matuf bulunan gayretleri temsil eden kulu aynı vasıtalar
dan faydalanmakta ve her iki istikamete; müteveccih bulunan bu faaliyetler âzami bir haber alma 
imkânlarına dayanmaktadır. Şu halde haberalma imkân- ve vasıta lar iyle beraber iki kolhı propa
ganda çalışmalarını bir elde toplamak, bunlara mümkün olan her türlü kolaylıkları lıazır bu» 
Umdurmak zarureti vardır. 

Dİğer taraftan iç ve dış turizm dâvasının mevzuatımızda ve Devlet, teşkilâtı bünyesi içinde 
epeyce eski bir mevcudiyeti bulunduğu malûmdur. Fakat bu daire hangi teşkilâta bağlanıma. 
ise orada kâfi bir inkişaf zemin ve imkânı 'bulamamıştır; bunun sebebini de bu dâvanın, Devletin 
bütün tegkilâtiyle ilgili ve hepsinin müşterek faaliyetiyle halli kabil olan bir mahiyet arzetme-
sinde aramak lâzımdır. Bunun içindir ki, Turizm dairesinin de, Devletin diğer teşkilâtiyle daha 
kolaylıkla bir teşriki mesai yapabilmesini temin edecek ve kendisine daha fazla imkânlar Kemini 
lıazırlıyabilecek bir mercie bağlanmasının faydalı olacağı mütalâa edildiğinden Başvekâlet' matbuat 
umum müdürlüğüne bağlanmıştı. 

Şu kısa izahlarla anlatılmasına çalışılan saikler altında, kısmen mahiyetlerinde ve kısmeti de 
gayelerindeki benzerlik dolayısiyle, 1940 yılında, Matbuat umum müdürlüğü Dahiliye vekâletinden, 
Kadyo idaresi Münakalât vekâletinden ve Turizm müdürlüğü de Ticaret vekâletinden ayrılarak 
bir araya getirilmişler ve 3837 numaralı kanunla teşkil olunan Başvekâlet matbuat umum müdür
lüğünün idaresi altına konulmuşlardı. 

3837 numaralı kanunla teşkil edilen Matbuat umum müdürlüğü, bir unlum müdür, bir umum 
müdür' muavini ile Matbuat, Radyo, Turizm müdürlerinden ve o zaman bir nevi tecrübe devresi 
sayılabilecek bîr müddet İçirt kâfi görülen bir kaç mücavir ve bir mİkdar memurdan mürekkep bir 
kadro ile faaliyete başlamıştır. 

1 haziran 1940 tarihînde bu kadro ile çalışmalarına- başlıyan Umum müdürlük, bu sabada ge
çirilen tecrübeler arttıkça, bu katlar büyük bir vazifenin eldeki kadrolar ve salâhiyetlerle bihak
kın tedvirinin zorluğunu anlatmakta gecikmemişti. Ne kadar şayanı şükrandır ki aynı müşkülâtı Bü
yük Millet Meclisi de takdir buyurmuş ve yıllık bütçelerin gerek encümenlerde gerekse Umumî 
Heyette müzakeresi sırasında defalarla bu teşhisini ifade eylemiştir. Bir taraftan Büyük Millet 
Meclîsinin bu İrşat ve işaretleri, -diğer taraftan da dünya hâdiselerinin gün geçtikçe artan girîft-
liğiniu takip edilmesindeki ve Cihan Harbinin bulaşma sahalarının genişlemesi yüzünden yur
dumuzun dahilî ve hanieî siyasetinin, iç ve dış umumî efkâra lâyık olduğu ölçü ve ehemmâyette 
aksettirilmesindeki lüzumun kazandığı büyük müstaceliyet, Hükümeti, Matbuat Umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerinin yeniden göaden geçirilip günün icap ve uamretlerine tekabül ede
cek bir hale getirilmesini temim eylemeğe şevketti. 

Filhakika eldeki kanunun zayif ve noksan tarafları, boşlukları belli olmuş, geçirilen tecrü
belerden elde edilen kanaatlerle içinde yaşanılan günlerin ve gelecek günlerin icaplarının ve ih
tiyaçlarının neleri istilzam eylediği, üç senelik Başvekâlet Matbuat Umum müdürlüğü, çalışma-
lariyle anlaşılmış bulunuyordu. 

Matbuat, radyo, turizm hizmetlerinin yeniden tensiki ve bunlara mütenazır olarak Başvekâlet 
Matbuat Umum müdürlüğü teşkilâtınm genişletilmesi takarrür ettirilince ortaya iki mesele çık
makta idi: 

1. — 3837 numaralı kanunu tadil Ve tevsi eylemek mi, yoksa yeni bir kanun hazırlayıp 
yeni bir teşkilât kurmak ve eski kanun ile teşkilâtı kaldırmak mı muvafık olacaktı? 

2. —Yeni bir kanun hazırlanacak ise, hu yent kanunda umumî esaslar ve prensipler koyup 
tâli ehemmiyette sayılabilecek mevzular ye meseleler üzerinde durmamak mı, yoksa gerek va?ife( 
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ihdasında, gerekse salâhiyet-itasında mümkün olduğu kadar mevcut vaziyetleri taknin eden 
etraflı bir kanun hazırlamak mı uygundur! 

Şimdi bu suallerin - nasıl halledildiği arzedile çektir : 
1. 3837 numaralı kanunun, üç senelik faaliyettien edinilen tecrübelere göre tadil ve tevsi yo

luyla bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak bir hale getirilmesi oldukça müşkül görülmüş ve gerek 
mevcut teşkilât bölümleri, gerekse 3837 numaralı kanunun koyduğu prensipler bakî kaldıkça bu 
tadil ve tevsi ile* İstenilen vasıfta ve değerde bîr netice almanın mümkün olamıyaoağı sonucuna 
varılmıştır. Bunun içindir ki, yüksek huzurunuza sunulan kanun projesi, 3837 numaralı kanunla 
buna bağlı kadro cetvellerini ilga eylemekte ve böylece «Başvekâlet Matbuat Umum müdürlüğü» 
nü ortadan kaldırıp yerine Başvekâlete bağlı bİr«Basın; ve Yayın Umumtmüdürlüğü» kurulmasını 
derpiş etmektedir. 

2. 3837 numaralı kanunun olduğu gibi kaldırılıp yeni bir kanunla, matbuat, radyo ve turizm 
hizmetlerini ifa-eylemek üzere bir «Basın-ve Yaym Umum müdürlüğü» kurulmasının daha muva
fık olacağı neticesine varıldıktan sonra, bu yeni kanunun umumi esaslarla prensipleri koyup tâli 
ehemmiyette sayılabilecek mevzular ve meseleler üzerinjde hüküm sevketmemesinîn doğru olamıya-
eağı, gerek vazife İhdasında, gerekse salâhiyet itasında, kânunun, mümkün olduğu kadar, tam hü
kümleri ihtiva eylemesinin maslahata uygun düşeceği görülmüştür. Çünkü 3837 numaralı kanun, 
daha ziyade bir kaç prensip koyup.Ötesini tatbikatın tecellilerine ve mevzuatımızın diğer hüküm
lerine bırakmış bulunmaktadır. Geçirilen üç senelik tecrübe devresinde, gerek vazifelerin ihtisas 
dairelerine ve bu daire âmwU*ine -gereği gibi dağıtılmamış bulunması ve gerekse hu vazifelere kar-
sıldt Umum müdürlüğe Ve teşkilât bölümlerine düşen salâhiyetlerin sarih bir surette çerçevelen
dirilmemiş olması yüzünden tatbikatta pek çok zorluklara uğranmıştır. Halbuki, millî varlığı
mız bakımndaıı .ehemmiyetleri yukarıdaki satırlarda tebarüz ettirilmeğe çalışılmış bulunan mat
buat, radyo ve turizm hizmetlerinin 1940 >senesinde»beri artmış ve daima da artmağa gitmiş ve 
gitmekte olan hayatî değerleri karşısında, bu hizmetleri tevdi edeceğimiz teşkilâttan neler iste
diğimizi -sarih surette bilmek ve bu vazifelere mukabil de kendilerini ne gibi salâhiyetlerle teçhiz 
eylediğimizi açıkça ve tereddüde yer vermiyecek bir şekilde göstermek zaruridir ve belki de bu, 
•işin en önemli tarafıdır. Bn hükümlerden bir kısmının nizamnamelerle bırakılması etrafında bir 
-mütalâa^ »ilkbakışta ^vârid gibi • görülebilirse de, projenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, konu
lan hükümler bir nizamnameye mevzu teşkil edecek mahiyetten çok başkadır, Ve bir kanun içinde 
yeralmaları hukuki esaslara göre zaruridir. 

II 

Kanun projesinin maddeleri 

3837 numaralı -kanunla kurulmuş bulunan idare, Dahiliye vekâletinden Matbuat Umum mü
dürlüğünü, Münakalât vekâletinden Radyo müdürlüğünü, Ticaret vekâletinden de Turizm mü
dürlüğünü, almış ve Başvekâlet Matbuat Umum müdürlüğü unvaniyle tevsim edilmişti, Bu un
vanda, idaresi altındaki diğer iki hizmete, yani radyo ve turizm hizmetlerine hiç bir işaret yoktu. 
Bu Umum müdürlüğün vazifelerine yakından vâkıf bulunmıyan bir kimse, Matbuat Umum mü
dürlüğünün aynı zamanda radyo ve turizm hizmetlerini de ifa ve tedvir eylediğine intikal ede* 
nıezdi. Filvaki bir dairenin unvanında, bütün vazife ve salâhiyetlerinin sarih surette görülmesi 
istenemez ve bu: da mantuti bir;talep olmaz ise de bir unvandan az çok vazifelere intikalin mümkün 
olması arzulanır. Bunun İçindir ki, «Matbuat umum müdürlüğü» unvanı «Basın ve yayın umum 
müdürlüğü» unvanına değiştirilmiş ve bu suretle buranın, söz, ses, yazı, resim, filim ve plâk gibi 
vasıtalarla yapılan yayınlar ve bu yayınların bir şeklini teşkil eden basınlarla meşgul olacak bir 
daire olduğu belirtilmek istenmiştir. Zamanla bu iki kelimenin mânalarında bu istikamete doğru 
vukubulacak İnkişaf, elde edilmesi İstenilen bu gayeyi daha kolaylıkla istihsale yarayacaktır. Her 
ne kadar turizm hizmetinin bu unvanda vazîhantfadesi mümkün olamamış ise de, kanun projesi 
metni İçinde bu cihetin açıklanmasına çalışılmıştır. 
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, ftrojenin İ -nci maddesinde, Basın ve yayın umum müdürlüğünün kuruluşundaki gaye ve bu Umum 

müdürlüğe bırakılan vazifelerin, topluca bir ifadesi verilmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasryle, basın, yayın ve telkin vasıtaları olarak bugün kullanılmakta olanlar

dan faydalanılarak yurdumuzun her sahadaki kıymetlerini içeride ve dışarıda doğru bir şekilde tanıt
mak :> ve yaymak gayesini temin etmek vazifesi Umum müdürlüğe verilmektedir. Bu suretle yurdu
muzu her cepheden dünya umumî efkârına ve halkımıza tanıtmak yolunda müspet ve yapıcı bir va
zife, Umum müdürlüğün gerçekleştirileceği gayelerin basma alınmış, bulunmaktadır. Yabancı mem
leketlerin tarihî, bediî, tabu, içtimai, siyam ve kültürel olaylarını millî menfaatlarınuz zaviyesinden 
takip etmek ve lüzumuna göre bunlardan bazılarını -halkımızın bilgisine ulaştırmak ve bazılarını da 
vekâletlerle Devletin diğer dairelerinin ve müesseselerinin ve teşekküllerin salahiyetli mercilerine 
bildirmek Umum müdürlüğün gayeleri araşma alınmaktadır. 

Bütün bu haberalma faaliyetinin istihdaf eylediği gaye, şüphe yoktur ki, müspet olan ve millî 
menf aatlarınuzı destekliyen her şeyimizi, dahilî ve haricî siyasetimizin propagandası emrinde çalış
tırmaktadır. 

Umum müdürlük her türlü turizm isleriyle de meşgul olaeağma göre gayeleri arasına, turizmin 
tanzimi, teşviki ve murakabesi vazifesini de almıştır. 

Projenin 2 nci maddesinde, Umum müdürlüğün kurulusu gösterilmiştir. Her dairenin ne gibi ih
tiyaçlar altında ihdasına lüzum hissedildiği belirtilmeden önce, bu maddedeki sıraya göre bu dai
relerin ve yardımcı kurulların vaziyetlerine kısaca temas edilecektir. 

Umum müdürlüğün çalışmaları; esas itibariyle daimî olarak vazife gören makamlarla bu çalış
malarında kendisine yardımcı ve müşavir vazifesini görecek olan kurulların faaliyetlerinden hu
sul bulur. . 

' Umum müdürlükteki makamlardan Etüd heyeti reisliği, Hukuk müşavirliği, Fen müşavirliği, 
Teftiş heyeti ve umum müdürlük bürosu müdürlüğü merkezde vazife gören ve doğrudan doğruya 
umum müdürlüğe bağlı olan dairelerdir, Mıntaka müdürlükleri ile Basın ateşelikleri de umum 
müdürlüğe merbut ve yurdun veya yabancı memleketlerin gerekli yerlerinde umum müdürlüğe 
mevdu vazifeleri yürüten makamlardır. 

îç ve dış yaym daireleri, Radyo dairesi, Turizm dairesi, Basım ve dağıtım dairesi ile Muame-
lât,Levazım, Evrak ve İstatistik müdürlükleri, bu projede kendilerine ayrılan vazifeleri ifa eylemek 
üzere kurulmuş makamlardır. 

Umum müdürlüğün yardımcı organlarına gelince: 
Bunlardan müdürler encümeni, tamamiyle umum müdürlük mensupları tarafından teşkil olu

nan bir heyettir. Merkezî ve mahallî söz komiteleri de esas itibariyle Umum müdürlük mensup
larının teşekkülü ise de, hususi bir bilgi ve salâhiyet istiyen hallerde bunlara diğer vekâletler
den mümessillerin iştirak ettirilebileceği de kabuledilnüstir. 

İhtisas Danışma komiteleri muayyen ihtisas mevzuları üzerinde umum müdürlüğün ihtiyaç 
duyacağı istişarî mütalâaların temini maksadiylezaman zaman kurulmaları ve bünyelerinde umum 
müdürlük'mensuplarmdan bazı zevatın da bulunması kabul edilen heyetlerdir. 

işbirliği kurulu ise; mahiyetleri İtibariyle diğer ilgili vekâletlerle birlikte mütalâası zaruri görü
len bazı vazifelerin en verimli bir neticeye bağlanması maksadiyle kurulmuştur. 

Şimdi umum müdürlüğe dahil makamlarla kurulların vazifeleri ayrı ayrt tahlil edilecektir. 
Projede; Umum müdür, bütün teşkilâtın nâzımı ve âmiri olarak mütalaa edilmiş, bu kanunla 

ve diğer kanunlarla verilmiş olan vazifelerin ifasmda kendisine iki umum müdür muavininin yar
dım edeceği kaydedilmiştir. 

- Birinci umum müdür muavini, ihtisas daireleriyle, İşbirliği, kurulu, İhtisas danışma ve Söz ko
miteleri işlerinde, ikinci umum müdür muavini ise idarî dairelerle Müdürler encümeni işlerinde-
Umum müdüre yarım edecektir. 

Her iki umum müdür muavini de, Umum müdürlükçe kabul edilmiş olan esasları ve pro
gramı takip ve Umum müdürlük teşkilâtında tatbik ettireceklerdir; Umum müdürden alacakları 
emirler dairesinde Umum müdür adına hareket edeceklerdir. 
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Umum müdürlük bürosu müdürlüğü namiyle bîr şubenin ihdası, işlerin zarureti karşısında 
fiilen hadis olmuş bir vaziyeti tesbit eylemekten ibaret bir maumeledir, Zira Matbuat umum mü
dürlüğünün hiç, bir şubesinde tedviri mümkün olmamış bir takım iğlerin meydana çıkmış bulun-
ması ve ayrıca Umum müdürlüğün hususiyetinden doğan bazı mahrem işlerin de mevcudiyeti, böyle 
ayrı bir bür.oyıı lüzumlu krimış ve netice itibariyle ayrı bir büro teşkili zaruri görülmüştür. Ba
sın ve yaym umum müdürlüğünün kurulmasiyle vazifeleri ve salâhiyetleri ve binnetiee işleri arta
cak olan bu teşkilât için böyle bir büronun devamına zaruret duyulacağı, tabiidir, . : 

Etüd heyeti; Umum müdürlüğün en hassas ve en önemli bir uzvu olarak kurulmaktadır. 
Umum müdürlüğün üzerine bırakılan vazifelerin pek çeşitli bulunması ve gördüğü hizmetlerin tat
bik yollarının birbirlerinden bir hayh farklı olması dolayısiyle butılaç, arasında bir ahenk ve 
tevazün tesisi zaruri ve vazgeçilemez bir keyfiyettir. Eğer bu yapılamaz ve bir faaliyet şubesi, 
ötekinin zararına olarak inkişaf eder veya berikinin aldığı istikametten hiç habersiz olarak baş
ka bir tarafa teveccüh edecek /olursa bu çalışmalardan elbette ki matlup faide elde edilemez. Şu 
halde Umum müdürlüğün bütün çalışmalarının maksatlı ve ahenkli bîr surette yürütülmesini sağ
layıcı ve bu çalışmaların verimlerini ölçecek bu* mak&nizınaya ihtiyaç katidir. Böyle bir işle 
vazifelendirilen makamın münhasıran o dairenin mahdut kadrosiyle mukayyet obuası da mahzurlu 
görülmüş, ve bir reisle iki kişiden mürekkep daimî Etüd heyetine, Umum müdür muaviuleriyİe ih
tisas daireleri müdürleri, birinci hukuk müşaviri ve fen başmüşeviri tabii azalar olarak ilâve 
edilmişlerdir. Böylece teşekkül eden geniş heyete de Umum müdürün reisliği kabul edilmiştir. 
Etüd heyetinin daimî kadrosu, müşahedelerini, takiplerini ölçülerini yapacak, vardığı neticeleri 
'toplantılarda ortaya koyacak veya evvelâ Umum müdüre rapor halinde bildirip bunlardan Umum 
müdürce münasip görülenler umum! münakaşaya mevzu teşkil edecektir. Böylece her dairenin 
mesul amiriyle'İğin heyeti umumiyesinden mesul bulunan başlar, muayyen meseleler üzerine zaman 
zaman topluca eğilip dâvayı müştereken bulacaklar, birbirlerinin çalışmalarının istikametlerin
den birbirlerini serbestçe ve etraflıca malûmattar edecekler, velhasıl Umum müdürlüğe düşen va
zifeleri bütün cepheleriyle mütalâa eyleyip çalışmalarını ona göre ayarlayacaklardır. 

Projeye konulan bir fıkra ile, etüd heyetine, yardımcı olarak bütün yerli ve yabancı ilim, fen 
ve sanat teşekküllerinden ye bu sahalarda tanınmış şahsiyetlerden istifade etme imkânı bahşedilmiştir. 
Çünkü mahdut bir kaç saham her sahada ihtisas sahibi olmasına İmkân yoktur. Halbuki propa
ganda gibi çok cepheli bir çalışmanın ihtiyaç göstereceği, ihtisas tenevvüleri sayısızdır. Bunun 
içindir kî, kadrolandtnlmalanna imkân göralmiyen bütün bu ihtisas erbabından veya teşekküllerinden, 
zahmetlerinin mukabili ödenmek şartiyle, Umum müdürlüğün faydalanmasının temini zaruri görül
müştür. -; 

Etüd heyetinin vazifelerine temas eden maddenin sonuncu fıkrasında derpiş edilen vesika top
lanması işi, büsbütün hususiyeti haiz bir . mevzudur; tç ve dış olayların yerli ve yabancı akislerini 
ihtiva eden yazı ve resimlerle bunlara, benziyen sair vasıtaların, derhal müracaat edilebilecek ve 
akabinde bulunabilecek bir şekilde toplanması, Ötedenberi Matbuat umum müdürlüğünce üzerinde du
rulmuş işlerden* birisi olmuştur. • 

(Oocumantation) diye ifade edebileceğimiz bu faaliyet, Umum müdürlüğün haberalma ve pro
paganda faaliyetleri bakımından çok lüzumlu görülmektedir. Bu işin etüd heyetine bağlı bir şube 
halinde idaresi bu suretle Umum müdürlüğün en salahiyetli bir dairesinin sevk ve idaresi altına 
konulması, bu ise verilen ehemmiyete bir delildir. 

Etüd heyeti, Umum müdürlüğün müspet ve yapıcı faaliyetlerinin düzenlenmesi ve ahenklen-
mesi üzerinde tetkikler yaparken millî menfaatlerimiz aleyhine •çevrilmiş bulunan zararlı propaganda
ların incelenmesi meselesine de temas edeceği tabii sanılmış ve kendisinin vazifesini kuilileştirmek 
maksadiyledir kî, yabancı propagandalar hakkındaki araştırmaların da bu heyetçe yapılması uygun 
görülmüştür. 

Hukuk müşavirliğinin doğrudan doğruya Umum müdüre bağlı ve ondan alacağı emirler üzerine 
hareket eden .bir daire olarak kurulması muvafık görülmüştür. Hukuk müşavirliği; Umum müdür
lük tarafından tevdi olunacak kanun, nizamname, talimatname ye mukavelename projeleriyle 
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sairtsler üzerinde hukuki mütalaa beyan eyliyecek, her nevî mahkemeler, icra daireleri ve noterler ta
rafından Umum müdürlüğe yapılacak tebligatı kabul eyliyecek ve bunlara kargı icabeden cevapları 
hazırlryacak, bütün kaza mercilerinde Umum müdürlüğü temsil edecek, Umum müdürlüğün vazife
leri arasında bulunan mevzular üzerinde' milletlerarası anlaşma ve münasebetleri hakkındaki mukarre-
Ffttı ye^diğer memleketlerin bıı sahaya giren mevzuatım takip ve tetkik eyİiyecektir. Hukuk mü
şavirliğinim bu Umum müdürlük için lüzum derecesine işaret eylemek üzere şu ciheti kaydetmek 
ssamreti. vardrr ki; 3837 numaralı kanuna bağlı kadrolarda bu unvanla bîr memuriyet gösteril
memiş olduğu halde, aynı kanundaki salâhiyet maddesine istinaden birisi maaşlı diğeri daimî 
ücretti olmak üzere yüksek aylıklı iki memur bu vazife ile tavzif edilmiş erdir. Türkiye'de tek 
radyonun işlemesi' halinde bile gerek hususi teşebbüslerle vâki ticari ve hukukî, münasebetlerde 
gerekse resmi daire ye müesseselerle olan işlerde kanunlarımızın icaplarına bihakkın vâkıf en 
az iki zata katî ihtiyaç hasıl olmakta İdi. Yeni radyo istasyonlarının açılacağı göaönüne getiri
lirse ve* bilhassa harp sonunda radyo, televizyon, foto - radyo gibi elektro - manyetik dalgalar 
vasıtasriyle yapılan söz ye resim teatisine dayanan çalışmalarda ve filmcilik sakasında vukübu-
lacak inkişaf düşünülürse Milletlerarası .anlaşmaların ve anlaşmazlıkların alacağı büyük ehemmi-

' yet şimdiden bu mevzular üzerinde çalışmış, tetkikler yapmış ve hazırlanmış elemanların yetişti
rilmiş olmasını zaruri kılmaktadır. 

Projenin 7 nei maddesinde, Fen müşavirliğinin vazifelerinden bahsedilmektedir. Bu vazifeler 
maddede sarahatle yazılı bulunduğundan her şeyden evvel, böyle bir dairenin kurulmasına neden 
lüzum hissedildiğinin izah edilmesi lâzım gelmektedir. Basın ve Yaym Umum müdürlüğü; bir yan
dan radyo, foto - radyo, filim, plâk, fotoğraf gibi bir balama teknik mahiyetteki hizmetleri aslî 
vazifeleri araşma almış bulunmakta ve.bir taraftan da bunların yanında basın hayatının ve tu-

• rizm faaliyetlerinin murakabesi, teşviki dolayısiylc matbuateılik ve otel, gazino, plaj ve eğlence. 
yerleri inşaatı gibi teknik işlere temas etmek1 mecburiyetiyle karşılaşmaktadır. Eütiia bu sayılan 
işlerin gerek doğrudan doğruya kurulup işletilmeleri, gerekse murakabeleri ve teşvikleri bakımın
dan Umum müdürlükte teknik bilgileri olan veya bu mesleklere mensup bulunan kimselerin vazife 
almalarını zaruri kılmıştır. Filhakika radyo istjasyönlarınrta Başmühendisin idaresi1 altında mühen
dislerden, fen memurlarından ve teknisiyenlerden mürekkep bir teknik ekibim meVc'udiyetindeki" za
ruret derhal kabul edilebilir de Umum müdürlük te beş altı yüksek mühendisin göreceği vazife
lerin ne olacağı sorulabilir, Halbuki radyo İstasyonlarının türiü teknik meseleler üzerinde yap
tıkları teklifler, bugün için Umum müdürlükte umumî ölçülere vurulup kabül-veya reddedilmek 
mevkiindedir; Halbuki Umura müdürlükte bu gibi teklifleri İnceldyeeek, teknik ihtiyaç, talepleri
ni umum müdürlüğün diğer dairelerinde takip edip her İşe takdimen intaç ettirecek bir nYakafttm 
mevcudiyeti ne kadar zaruridir. Kaldı ki, radyo^asyonlarmm, teaddüdü ve film, plâk stüdyola
rının'açılıp tam randımanla işlemeğe başlamaları halinde, teknik malsieme temin ve tedarik et
mek ve bu sahalar iein personel bulmak Ve yetiştirmek hususunda fiilen çalışacak ve'umum mü
dürlüğün sair teknik işleri üzerinde de müşavirlik yapacak olan bir dairenin lüzum ve ehemmiyeti 
igm daha başka delillere lüzum olmadığı söylenebilir. Radyo istasyonlarının teknik ekipleri an
cak günlük işletmeleri yürütecek haldedir; halbuki radyo tesisatı. bakımından yurdun her ye
rinde fennî mesahalar yapılması, yeni radyo istasyonları için incelemelerde bulunulması zarure
ti vardır, İşte- bütün bu işleri yapacak olan ma-kam,fen '-müşavirliği olacaktır. 

Projenin S nei maddesi teftiş heyetinden bahsetmektedir. Basın ve Yaym umum'müdürlüğü 
kadrosuna müfettişler ilâvesi suretiyle bir teftiş heyeti ihdasındaki lüzuma gelince; bu kanunla 
tunum müdürlüğün merkezî teşkilâtı genişlediği- gibi mıntaka müdürlükleri de meydana gelmekte 
ve Ankara'dan gayri yerlerde • radyo istasyonları açılması hususunda tetkikler başlamış ve bu 
tetkikler bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, bizzat Umum müdürlük teşkilâtı men
supları hakkında kanuni ve idarî tahkik işleri için dahi en az bir İki kişiye, bu işlerde meleke ka
zanmış kimselere ihtiyaç vardır. Kaldı ki, 3511 numaralı Basın birliği kanunu ile bu birliğe ait 
hizmetlerin umumî murakabesi- ve nihayet 4266 numaralı kanunla da Anadolu Ajansının idarî ve 
malî murakabesi umum müdürlüğe bırakılmış bulunduğundan bu teşekküller neadihde1 de tetkik-
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ler yapabilecek ehliyette elemanlara ihtiyaç olduğa: anlaşılır,. Nihayet bu kanunla baam ve yayın 
hayatı üzerinde geniş bir murakabe tesisi iğin salâhiyet verdiğimiz umum müdürlük büyük 
merkezlerde;daimî ve sıkı, fakat bitaraf kontrol uzuvları bulundurmak mecburiyetindedir.-İşte 
bu sebepledir ki, umum müdürlükte bir teftiş heyeti ihdası lüzumu duyulmuştur. ' 

Baam ve Yayın umum müdürlüğü mmtaka müdürlüklerine gelince; bu unvanla metaleke-tin 
lüzum görülecek yerlerinde Umum müdürlük kadrosundan ayrılacak memurlarla birer büro ten
kil .edilecektir. Bu bürolar hiç bir suretle bulundukları vilayetin idarî şubelerinden birisini teşkil 
eyîiyemiyeefik, bilâkis umum müdürlüğün aslî kadrolarına dahil ve oradan alacakları emirler 
ve salâhiyetler dairesinde umum müdürlüğe mevdu vazifelerden kendilerine bırakılan* kısımları 
yürüteceklerdir. Bilhassa şimdilik basın ve yayın- hayatının en hararetli bulunduğu 

, yerlerde faaliyete geçirilmeleri düşünülen Mmtaka müdürlükleri, işlerin süratlfe, emniyetle ve mâ  
hîyetlerindeki hususiyetler ihlâl edilmeden -intacını temin bakımından düşünülmüş teşekküllerdir. 

Basın Ataşeliklerine gelince: Projenin 10 ncu maddesinde de belirtildiği üzere, basın ataşeleri, 
Umum müdürlüğe, verilen vazifeler^ Umum müdürlüğe bağlç olarak yürütmek üzere gerekli gö--
rülecok yabancı memleketlere gönderilecek memurlardır." Bunların bulundukları elçiliğin resmî 
heyetlerine dahil .sayılmaları, maaş ve tahsisat bakımından da Hariciye memurları gibi para alma
ları için projede hususi hükümler, konulmuş bulunmaktadır. Yurdumuzda bir çok yabancı mem
leketlerin basın ataşeleri ve hattâ müsteşarları vazife görmekte ve bunlar kendi memleketleri 

, İçin faydalı buldukları şekilde çalışmaktadır. Filhakika yaşadığımız günler, haberalma ve propa
ganda bakınlarmdan o kadar büyük ehemmiyet kazanmış, ve bu sahalarda öylesine bir mücadele 
başlamıştır kî bu işleri görmek üzere gerekli .görülecek, yerlere basın ataşeleri gönderilmesi ve 
basın ataşeliğinin bir mesleki mahsus haline getirilmesi zaruri görülmüş ve bu projede bunun 
için hususi hükümler konmuştur. -

. Projenin 11 ne\ maddesinde vazifesi telhjsen izah edilmiş olan iç yayın dairesinin ihdasından 
beklenen hizmetleri şöyle ifade etmek mümkündür. Bu daire, bugünkü 'ie Matbuat müdürlüğü
nün .yeritıe kaim olmakla beraber, Türk basın ve yayın: hayatının hemeıi yalnız gazetecilik saha
sına bakmakla iktifa etmekte; iken yeni haliyle şu rolleri yüklenmektedir: 

Millî ahlâk, Verilen haberlerin doğruluğu, Devletin-siyaseti, yabancı tahrikler ve zararlı pro
pagandalar gibi muhtelif bakımlardan bütün İç basın ve yayını kontrol etmek ve bu yayın faali
yetlerini millî inkılâbımızın prensiplerine uydurmak; rejimin ve Devletin siyasetinin istikametine 
yÖiieltiiît.'Ck, yurd basınım takip, edip fişlemek ve bu neşriyattan Devlet daire, müessese ve teşek-

* küllerini ilgilendiren yazıların kupürlerini buralara göndermek, basın ve yayın hayatında (radyo 
kronîkörleri dahil) ismi ve eseri olanların meslekî sicillerini kurmak ve bunları işlemek, Matlnv 
at kamımı ııun, Basn* birliği kanununun, Basur ve Yayın Umum müdürlüğüne bu bakımlardan va
zife veren kanunların tatbikine nezaret-etmek, Basın Birliği-ve-diğer meslekî teşekküllerle Umum 
müdürlük arasındaki işbirliğini sağlayıcı muameleleri yürütmek, yurd içi basın hayatı ve faaliyet
leri hakkında neşriyatta bulunmak; Türk basınına aksetmiş olan hâdiselerin kroniklerini yapıp icabı 
halinde bültenler hazırlamak, bu hâdiselerin vesikalarım toplayıp yakın tarihimiz için malzeme İh- -

' zar etmek, kurulacak olan Basın ve yaynı enstitüsünün Umum müdürlüğe akseden her türlü işle
riyle uğraşmak: 

Projenin 12 net maddesinde dış yayın dairesinin vazifeleri telhis edilmiş olmakla beraber bu dai
renin maaşında beklenen hizmetleri şöyle sıralamak da mümkündür: •• 

Dürtya siyasetinin, ilim, f İkir, sanat ve edebiyat hareketlerinin umumî temayül ve istikametlerini 
temsil eden her türlü gazete, mecmua, broşür, kitap gibi matbualar ve bütün radyo istasyonlarının 
muhtelif diller üzerinden yukarıdaki mevzular etrafmda yaptıklan neşriyatı takip ve tesbit etmek, 
fişlemek ve bunlardan Devlet daire, müessese ve teşekküllerini ilgilendirenlerin kupürlerini bura
larda göndermek, yabancı devletlerin iç ve dnj siyasetlerindeki tezahürler ve Türkiye ile olan mü
nasebetleri üzerinde durup bunların vesikalarını toplamak, bu takiplerin neticelerini yabancı basın 
bültenleri ve yabancı radyolar bültenleri halinde hazırlamak, yabancı muhabirlerle muharrirlerin 
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muamelelerine bakmak, millerlerarası basın teşekkülleriyle temasa geçmek ve karşılıklı meslekî ya
kınlık seyahatleri imkânlarını aramak. 

Projenin 13 neü maddesinde radyo dairesinin vazifeleri telhis edilmiştir. Buna ayrıca bir şey ilâ
vesi zait görülmektedir. Yalnız şu cihete işaret eylemek lâzımdır ki* 3837 numaralı kanunla kuru
lan teşkilâtta bir radyo müdürlüğü mevcut bulunmakta ve bu da, fiilen, Ankara Radyo istasyonu 
müdürlüğünü yapmakta idi. Bu defaki kurulu§ta,Badyo dairesi umum müdürlükte müesses ve radyo 
hizmetleri bakımından Umum müdürlüğe mevdu vazifeleri ifa eden merkezi bir daire olarak derpiş 
edilmiş, radyo istasyon müdürlükleriyle bu istasyonların idari ve teknik personeline ait kadrolar 
aynca mütalâa olunmuştur. 

Projenin 14 neü maddesi, Umum müdürlüğe bağlr turizm dairesinin vazifelerinden bahsetmektedir. 
Turizm, dâvasmm ehemmiyet ve azameti karşısında bugün için yapılabilecek işlerin azlığı ve ölçü iti
bariyle mahdutluğu karşısında, maddede verilen İzahat, Umum müdürlüğün bu hizmetin ifam ba
kımından ne gibi vazifeleri yüklenmekte olduğunu göstermeğe kifayet edecek durumdadır. Ancak 
şu cihete işaret eylemekte faide vardır ki, Umum müdürlük bu sahada edineceği tecrübelere nazaran 
en müsait bir zamanda bir (Turizm teşvik kanunu) hazırlamak suretiyle hu dâvayı en iyi hal yoluna 
koymağı başda gelen tasavvurları arasına almış bulunmaktadır. 

Projenin 15 nci maddesinde vazifesi belirtilmiş olan (Basım ve dağıtım dairesi), kurulan bu 
yeni teşkilâtın en ehemmiyetli bîr Uzvu olarak yüksek huzurunuza sunulmağa değer. Basm ve 
yayın umum müdürlüğünün bir çok neşriyatı olacaktır; bu neşriyatı şimdilik, kitaplar, broşürler, 
mecmualar, bültenler, {ileride Devlet salnamesi), "film, fotoğraf ve plâk olarak saymak müm
kündür. Bunlardan birçoğu, balen Matbuat umum müdürlüğünün de faaliyetlerine mevzu teş-' 
kil eylemektedir. Ancak teşkilâtın istenilen randımanla çalışmağa başlaması halinde, bu neşriya
tın artacağı, daha doğrusu artması icap edeceği tabiidir. Bu neşriyatın her biri, yeni tabı suretiyle 
yapılanı, filim ve fotoğraf şeklinde tecelli edenleri ve plâk olarak hazırlananı hep ayrı birer 
çalışma şubesidirler; fakat esas İtibariyle teknik ve ticarî faaliyetlerin memzucen mütalâasını 
icap ettirirler, tşte bunun içindir ki hiç değilse ilk hamlede bütün bu neşriyatı bir dairenin muh
telif şubeleri halinde idare etmekte faide görülmüştür. En geniş mânasında neşriyat işleriyle uğ
raşacak olan Su daire aynı zamanda bu neşriyatı dağıtmak için de organize olacak ve neşrettik
lerinin arşivlerini kurmakla da mükellef tutulacaktır. Bunları temin maksadiyledir ki bu daire
nin kadrosu bu bakımlardan mümkün olduğu kadar takviye edilmiştir. 

Muamelât, levazım, evrak ve istatistik müdürlüklerine gelince; projenin 16 ncı, 17 aei ve 
18 nci maddelerinde bu müdürlüklere düşen vazifeler ayrı ayrı anlatılmış bulunmaktadır. Yalnız* 
şu cihete temas etmek muvafık olur ki, Matbuat umum müdürlüğünde halen yalnız Evrak, mü
dürlüğü mevcuttur; Levazım ve Muamelât müdürlüklerinin ayrıca birer şube halinde ihdasmdaki 
sebep," geçirilen üç senelik tecrübe devresinde bilhassa mubayaa ve bakım işlerindeki kalem iti
bariyle mevcut fazlalık ve evrak işleriyle dosya arşivinin çok mnntazam olmasındaki zarurettir. 
Muamelât müdürlüğünün bütün bu işleri yalnız başına başarması mümkün görülmemiştir. 

Umum müdürlüğün faaliyetlerinde yardımcı ve istişarî bir rol ifa edecek olan kurullar üze
rinde fazla tafsilât vermenin zait olduğu mütalâa edilmektedir. Zira, projenin 19 ncu, 20 nci 21 nci 
ve 22 hei maddelerinde işbirliği kurulu, ihtisas danışma ve söz komiteleri, müdürler encümeni 
hakkında kâfi izahat mevcuttur ve bu izahattan, bu kurulların hangi gaye ile kuruldukları vazi-
hen anlaşılmaktadır! 

23 neü maddenin teklifindeki sâiklere gelince: 
Halen Matbuat Umum müdürlüğünün meşgul olagetdiği ve ileride Basın ve Yayın Umum mü 

dürlüğünün daha geniş bir surette meşgul olacağı işlerin mahiyetleri! meveut idarî usullerimizle 
malî "kanunlarımızın çerçeveleri içinde çok müşkülâtla yürütülebilmekte ve randıman, teklif edi
len yeni şekle, göre hâsıl olacak imkânlardan çok aşağı kalmaktadır. Bunun içindir ki imkânların 
ilk müsaadesinde filim işini, plâk işini, Devletin yüksek kontrolü en geniş bir surette hâki kal* 
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mak şartiyle, mütedavil sermayeli ticari birer müessese halinde teşkilâtlandırmağı, salahiyetli 
olanlar tavsiyeye çok şayan bulmuşlardır. 

İleride belki bir radyo müessesesi kurulmak suretiyle, radyo hizmetine sadece idarî ve teknik 
bakımdan bîr suples kazandırmağı da düşünmek yerinde olacaktır, 

Memleketin senelerdenberi her türlü gazete, mecmua ve kitap tevziinden dolayı çektiği müş
külâtı ve bu yüzden iyi niyet sahibi bir çok kimselerin uğradıkları zararları bilmiyen yoktur. İşte 
bu zorlukları önliyeb ilecek geniş bir tevzi teşkilatı müessesesi kurulmasına muvaffakiyet elverecek 
olursa, bu madde ile istihdaf edilen gaye, yalnız basına bu hizmetle elde edilmiş sayılabilir, 

Projenin 23 neü maddesindeki gayeyi istihsal hususunda yardımcı olacak hükümler de 24 ııcü 
ve 25 nei maddelere konulmuşlardır, 

Projenin 2ff neı, 27 nci, 28 nci, 29 ucu ve 30 ucu maddeleri umumiyetle tâyin usullerine ait 
olup ekseri«i 3837 numaralı kanunda da mevcut bulunan ve tatbikatta iyi netieeîer vermiş olan 
hükümlerdir. Projenin 31 nci maddesi memurların terfii hususunda nispeten objektif bir hü
küm vazeyl eni ekte ve bu suretle terfi muamelesine, ilmî içtihatlara uygun bir teminat bahşet
mektedir. Projenin inzibati cezalardan bahseden 32 imi maddesinde Memurin kanunundaki hü
kümler atıf yapıldığından bunların ayrıca izahına girisilmemiştir. 

Basın ve Yayın Umum müdürlüğünün ne kadar önemli vazifeleri omuzlarına aldığı şimdiye 
kadar verilen izahatla belirtilmiş bulunmaktadır. Bütün bu işleri lâyikiyle başarabilecek eleman
lara da şiddetle ihtiyaç olduğu aşikârdır. Binaenaleyh bu elemanları temin etmek zarureti var
dır. İstenilen elemanlar dört kaynaktan elde edilebilir: 

a) Yetişmiş serbest kimseler arasından; 
b) Umum müdürlük tarafından yetiştirilecek olanlar arasmdan; 
c) "Devletçe veya diğer vekaletlerce şimdiye kadar yetiştirilmiş bulunanlar arasmdan; 
d) Yabancı mütehassıslar arasından. 
Serbest yetişmiş olanlar arasından, maaş ve ücret tahditleri karşısında personel angaje etmek

teki zorluk, bütün Devlet dairelerince malûmdur. Bunun içindir ki, vekâletler, ihtiyaçlarını karşı-
lıyaeak olan elemanları, kendi bütçelerine koyup malî yıl başında Maarif vekâleti bütçesine naklet
tikleri tahsisat ile yetiştirmek ve böylece yetişenleri mecburi hizmetle bağlamak yoluna başvur
muşlardır. Ba%ın ve yayın umum müdürlüğü de bu sahadaki âcil ihtiyacını karşılamak üzere, aynı 
tedbire müracaat eylemek zorundadır; buna binaen bi rtakım gençlerin Umum müdürlük hesabına 
okutulması ve bunlarm mecburi hizmet taahhütlerinden istifade edilmesi düşünülerek 33 ncü mad
de teklif edilmiştir. Fakat Umum müdürlüğün Öyle işleri olur* ki, bunlara bir yabancı mütehassıs 
getirilmesi zarureti de hissolunabilir. İşte bu gaye ile ki, 34 ncü madde teklif edilmiştir. 

Memleketimizde Ötedenberi basın ve yaym hayatının mühmel bir halde bulunduğu, bu hayat 
içinde faaliyette bulunanların, ekseriya mesleğin gayesiyle mütenasip bîr tahsil hayatı geçirme
den, gelişi güzel, bu işe atıldıkları ileri sürülür vebunlardan doğan zararlardan şikâyet, edilir. Bu 
şikâyetlerin bir kısmı vâriddir ve haklıdır. Bunun içindir ki, Umum müdürlük, hem basm ve ya
yın ve turizm hayatı için eleman hazırlayıcı vazifesini görmek, hem de bu faaliyet sahalarında ilmî 
araştırmalar yapmak üzere bir enstitü kurmağı derpiş eylemiş ve enstitüyü kendisi İçin ilmî bir 
istinatgah olarak telâkki eylemeğe mütemayil bulunmuştur. Projenin 35 nci maddesi bu maksatla 
hazırlanmıştır. 

Halen basın, yaym ve turizm meslekleri mensuplarının ve ailelerinin sıkışık zamanlarında yardım
larına koşacak kuvvette geniş teşkilâtlı sağlık ve içtimai yardım sandıklan bulunmadığı gibi, mev
cut olanlar da resmî bir dairenin rehberliğinden ve yardımından mahrum bulunmalan dolayı-
siyle muhitlerine pek az müsmir olabilmektedirler, hele bu mesleklerin mensupları arasında toplu 
veya mecburi ve avantajlı sigortalar hemen hemen hiç yer almamış gibidir] İşte 36 neı madde bu 
noksanları temin maksadiyle hazırlanmış ve mümkün oldukça bu sahalarda Umum müdürlüğün 
nakdi yardım yapabilmesini dahi mümkün kılacak bir şekilde teklif edilmiştir, 

37 nei madde, memlekette hususi bir yayın teşkilâtının kurulmasını istihdaf ederek hazırlan
mıştır ki, bu hükmün tahakkuk ettirilebilmesi halinde memleketimizin neler kazanabileceğini 
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yÜksek Meclis en iyi takdir edebilecek durumda bulunmaktadır. 

Bu kanun her türlü basın, yayın ve telkin vasıtalarının murakabesini Umum müdürlüğe 
bırakmaktadır, Fakat bu murakabenin bütün şartlarını kanuna almak imkânsızdır. Binaena
leyh bu murakabenin ne suretle yapılacağını bir nizamname ile tesbit eylemek zarureti hâsıl ol
muştur. Nizamnamenin hazırlanmasında Dahiliye, Hariciye, ve Maanif vekaletleriyle Genelkur
may başkanlığı gibi ilgili makamların reylerinden istifade edilecektir; Düzumlu görüleeek hal
lerde bu makamlar murakabeye iştirak ettirileceklerdir.' 38 nci madde bu maksatla hazırlanmış
tır. 

Projenin 39 neu maddesinin hazırlanmasındaki gaye şudur : Tukankİ satırlarda bahsedilen 
murakabenin lâyikiyle temin edilebilmesi için murakabeye tabi, her türlü basın ve yayından 
Umum müdürlüğe birer veya ikişer nüshanın verilmesi mecburiyetinin konulmasını zaruri kıl
mıştır. 

Projenin 40 ncı madesi, duyulmakta bulunan teknik ve idarî bir ihtiyacın karşılanması mak-
sadiyle istenilen bir salâhiyeti teminen hazırlanmıştır. 

41 nci madde ise, Anadolu Ajansı hakkmdaki4266 numaralı kanunun, bu vazife ve teşkilât 
kanunu ile yakın alâkası* dolayısiyle, işıbu kanunine almması lüzumu karşısında hazırlanmıştır; 
aynen 4266 numaralı kanunun 1 nci maddesidir. • - - - • • 

Projenin, eski kanunlarla Dahiliye vekâletine verilmiş olan bazı salâhiyetlerin Başvekâlete dev
redilmesinden bahseyliyen 42 nci maddesi kâfi derecede vazıh olup üzerinde ayrıca izahat veril
mesine ihtiyaç hissettirecek bir halde değildir. 

43 ncü madde, 3837 numaralı kanunun 6 nci maddesinin, biraz tadilen ve tavzihan, mütenazır 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

44 ncü madde, ilga hükümlerini ihtiva etmektedir. 
45 nci madde, umum müdürlüğe ait maaşlı ve daimî ücretli kadro cetvellerini kanuna bağla

maktadır. Yukandanberi bu teşkilâtın ne gibi bir gaye ile kurulduğu ve gerek Matbuat umum 
müdürlüğünde mevcut, gerekse yeniden ihdas olunan dairelerden neler beklendiği ve bunlara ne 
gibi vazifeler verildiği arzedilmiş olduğundan kadrolar üzerinde ayrıca izahat verilmiyecektr r. 
Yalnız şu cihete işaret etmek muvafık olacaktır ki; bu kadroların, takriben ynhuy. üçte biri 1943 
malî yılı için istemekte ve geri kalan üçte ikisi de, muvakkat, ikinci madde ile, mevkuf tutulmak
tadır, Bu mevkuf kalan kadroların, 1944 ve 1945 m a l î yularında, ihtiyaçlara göre fiili kadrolara 
intikal ettirilmesine çalışılacaktır. Şu halde Bagm -ve Yayın Umum müdürlüğü, tam teşkİlâtiyie 
ancak 1945 malî yılı başında faaliyet» geçmiş olacaktır ki, tahminlere göre memleketimiz haber-
alma ve propaganda bakımından en yüksek ihtiyacı bu sıralarda duyacaktır. 

Prajenin 1 nci muvakkat maddesi ile Umum müdürlüğün luıvanmdakı değişikliğin bütçeye ak
settirilmeği temin edilmiştir. 

Projenin 3 ncü muvakkat maddesi, serbest bulunan en. kymetli elemanları en kısa bir zaman
da, maaş bakımından tatmin edip kadrolarnnıza almak ve teşkilâtı bir ayak evvel harekete geçir
mek gayesiyle hazırlanmış bir kadro cetvelini kanuna bağlamaktadır. Teadül kanunu hükümlerine 
göre alamayacakları bir maaş" derecesinde çalıştırılmaları ve kendilerini, teşkilâta bağlamak bakı
mından az çok terfih edilmeleri zaruri görülen kiymetîi elemanlarla faaliyete geçebilecek memuri
yetler bu cetvele .alınmıştır. 

Muvakkat 4 ncü madde, 3837 numaralı kanundaki' nıühmazir hükmü ihtiva eden muvakkat 
2 nci madde yerine konmuştur. 

Muvakkat 5 nci madde, Matbuat Umum müdürlüğüm ile Anadolu ajansı arasındaki mukavele
namenin meriyetinin devamını temin için teklif edilmektedir. 

Muvakkat altıncı madde, şu maksatla teklif edilmiştir: Hâlen Ankara radyosunda çalışan 
Türk müziği sanatkârları ile Temsil kolu sanatkârları yevmiye almaktadırlar; bunların vaziyet
lerinde bir istikrar temin etmek ve kendilerine tekaütlük hakkı kazandırmak için kadrolaştırılma-
ları zaruri ve faydalr görülmüştür, işte bu muvakkat madde, kadrolandınlan mezkûr sanatkâr
ların kadro cetvellerini kanuna eklemek için hazırlanmıştır. Ancak şu cihete işaret eylemek lâ-
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zımdır ki, gerek Türk musikisi, gerekse Temsil kolu için tavzifleri ayrıca zaruri görülecek olan 
sanatkârların masraf tertibinden ödenecek yevmiyelerle çalıştırılmalarına devam olunacaktır. 

Muvakkat 7 nci madde, 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda gerekli görülen müna
kaleleri temin, maksadiyle teklif edilmektedir. 

Muvakkat encümen maabatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 15. VII. 1943 
Esas No. 1/135 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Hükümet tarafından hazırlanıp Büyük Millet 
Meelisine tevdi edilen «Basm ve yayın umum mü
dürlüğü vazife ve teşkilât kanunu lâyihası» nın 
Bütçe, Hariciye, Dahiliye, iktisat ve Maarif en
cümenlerinden seçilecek üçer azadan müteşekkil 
bir Muvakkat Encümende müzakeresi Yüksek 
Meclisin 5 temmuz 1943 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılması üzerine Encümenimiz teşekkül 
ederek ieabeden müzakerelerde bulunmuştur, 

Başvekâlet Matbuat umum müdürlüğünün te
şekkülüne dair olan 3837 numaralı kanunun bu
günkü ihtiyacı karşılamadığı ve bu maksatla ye
ni kanun lâyihasının teklif olunduğu anlaşıl
maktadır. Basım, yayım ve telkin vasıtalarının 
gittikçe çeşitlenmekte olduğu ve bunların her bi
rinin milletlerin kalkınma ve inkişafmdahi te
siri meydandadır. Gerek millî menfaatlerin mem
leket içinde ve dışında korunması, gerekse dışarı
dan gelecek propagandalai'in siyasi, içtimai ve 
ahlâkî sahalardaki tesirlerine karşı konulabilmesi 
bütün basım, yayım ve telkm. vasıtalarının mut
lak bir murakabe altında bulundurulmasiyle müm
kün olacağı tabiidir. Aynı zamanda memleketi
mizdeki bütün ilerleme ve gelişmelerin içeride 
ve dışarıda tanıtılması için de aynı vasıtalardan 
istifade zarureti bedihidir. 

Bu vaziyet karşısında Umum müdürlük teş
kilâtının zamanımız ihtiyaçlarına göre hemen 
baştan başa yeniden kurulması lüzumuna ve bu 
ihtiyacı karşılamak için de Hükümetçe teklif edr-
len teşkilâtın zaruri olduğuna kanaat hâstl ol
muştur. Encümenimiz, kanun lâyihasını tertip 
ve tanzim bakanından değiştirmek, hüküm ve ifa
delere vuzuh vermek, bazı hükümleri tay ve ilga 
etmek ve lüzumlu görülen ilâveleri yapmak sure
tiyle tadil etmiş bulunmaktadır. Bu tadiller ka
nun lâyihası metninde ifade ve işaret olunmuştur, 
.Vücuda getirilmekte olan teşkilâta, bu teşkilâta 

verilen vazife ve salâhiyetlere göre tanzim ve tek
lif edilen kadrolar da ayrıca tetkik olunmuştur. 
Bu kadrolar Umum müdürlüğün almakta oldu
ğu yeni şekil ve mahiyetin icaplarını karşılayacak 
vaziyette görülmüştür. Umum müdürlük iştigal 
sahasma dahil mevzularla * ancak peyderpey 
meşgul olmak imkânını bulabileceğinden kadrola
rın mühim bir kısmı mevkuf tutulmaktadır. Yeni 
teşkilât münasebetiyle muvazenei umumiye ka
nununa ekli cetvellerde yapılması gereken deği
şiklikler yapıldığı gibi teşkilâtın icabettirdiği 
masrafı temin için de Umum müdürlüğün büt
çesi dahilinde yapılması teklif edilen münakale 
uygun görülmüştür. 

Elimizdeki kanun lâyihasında Anadolu Ajan
sına ait mevcut 4266 numaralı kanunun buraya 
aynan nakledildiği görülmüş ve bu cihet tasvip 
edilmiştir. Bu münasebetle Anadolu Ajansmm 
dünya hâdiselerini, Türk halk efkârına, Türk 
gözüyle görüp nakletmesi yolunda mütalâa ve 
müzakereler cereyan etmiş ve bunu temin zımnın
da Anadolu Ajansının memleket dışındaki mu
habirlerini arttırması için ieabeden tedbirlerin 
alınmasının temenniye lâyık olduğu kararlaştı
rılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat En. Es. M, M. Kâtip 

İstanbul Tokad Bolu 
A. Ş. Esmer R. A. Sevengü ff. Ş. Adal 

Ağrı Ankara Balıkesir 
R. R. Padn H. O. Beketa Y, 8. Uzay 

Bingöl Gümüşane İçel 
T. Bmguoğlu E. S. Tor Ş. Tugay 

İzmir Kastamonu Kırşehir 
M. Birsel T. Task\ran F. Çobanoğlu 
Gümüşane Urfa Zonguldak 
R. Güreli 8. K, Yetkin H. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bcmn ve yayın umum müdürlüğü vazife ve Teş
kilât kanunu lâyihası 

12 — 
MUVAKKAT ENCÜMENİN DEÖİŞTÎRÎŞÎ 

Basın ve yayın «mum müdürlüğü vazife, teşki
lât ve memurları hakkında kanun lâyihası 

Bilinci bölüm 

MADDE 1. — Basm ve yaym umum müdür
lüğü: 

I. Söz, ses, yası, resim, filim, plak ve bun
lara benziyen basım; yayım ve telkin vasıtala
rından faydalanarak yurdun tarihî, bediî, ta
bii, içtimai, siyasi ve kültürel değerlerini içe
ride ve dışarıda doğru olarak tanıtmak ve 
yaymak; 

II. Cumhuriyet hükümetinin iç ve dış siya
setinin yurd ve dünya yayım vasıtalarına ve 
umumî' efkârına, doğru olarak aksetmesini sağ
lamak; 

m . Yabancı memleketlerin birinci fıkrada 
yaıılı neviden faaliyetlerini, olaylarını,yurdun 
UgiH makamlarmm bilgisine ve halk efkarma 
ulaştırmak; 

IV. Millî menfaatlerimiz için zararlı tesir
ler yapabilecek basım, yayım ve telkin faali
yetlerinin mahiyetleri hakkmda halk efkârını 
aydınlatmak Ve bu gibi faaliyetleri tetkik ve 
murakabe etmek; 

V. Turizm işlerini tanzim, teşvik ve mu
rakabe etmek üzere Başvekâlete bağlı olarak 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Basm ve yaym umum mü
dürlüğü aşağıdaki -dairelerden teşekkül eder: 

1. Umum müdürlük bürosu müdürlüğü; 
2. 'Etüd heyeti; 
3. Hukuk müşavirliği; 
4. Fen müşavirliği; 
5. Teftiş heyeti; 
6. tç yayın dairesi; 
7. Dış yaym dairesi; 
8. Radyo dairesi; 
9. Turizm dairesi; 

10. BasEm ve dağıtım dairesi; 

Gaye 

MADDE 1. — Başvekâlete bağlı Basın ve 
yaym umum müdürlüğü kurulmuştur. Basm ve 
yaym umum müdürlüğü şu işleri görür: 
I. Söz, ses, yazı, resim, film, plâk ve bunlara 

benziyen basım, yayım ve telkin vasıtalarından 
faydalanarak yurdun medeniyet ve kültür var
lıklarını, sanat ve tabiat güzelliklerini, siyasi 
olay ve gelişmeleri içeride ve dışarıda doğru 
olarak tanıtmak ve yaymak; 

II, Cumhuriyet Hükümetinin iç ve dış siya
setini, yurd ve dünya yayım vasıtalarına ve 
umumî efkârına doğru olarak aksettirmek; 

m . Tabana memleketlerin birinci fıkrada 
yazılı neviden faaliyetlerini ve olaylarım, yur
dun ilgili makamlarmm bilgisine ve halk ef
kârına ulaştırmak; 

IV. Millî menfaatlerimiz için zararlı tesir
ler yapabilecek basım, yayım ve telkin faaliyet
lerinin mahiyeti hakkmda halk efkârmı aydın
latmak ve bu gibi faaliyetleri tetkik ve muraka
be etmek 

V. tç ve dış turizmi idare, tanzim, teşvik 
ve murakabe etmek. 

II 

Teşkilât 

MADDE 2. — Basm ve yaym umum müdür
lüğü teşkilâtı, bir umum müdür ve İki umum 
müdür muavini ile aşağıdaki daire ve kuruttar-

* dan terekküp eder: 
I. Daireler : 
1. Büro müdürlüğü; 
2. Etüd heyeti; 
3. Hukuk müşavirliği; 
4. Ten heyeti; 
5. Teftiş heyeti; 
6. tç yayım dairesi; 
7. Dış yayım dairesi; 
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Hü. Muvakkat E, 

11. Muamelât müdürlüğü; 8. Radyo dairesi; 
12. Levazım müdürlüğü; .9. Turizm dairesi; 
13. Evrak ve İstatistik müdürlüğü. 10. Basım ve dağıtım dairesi; 

11. Zat isleri ve muamelât müdürlüğü 
12. Levazım müdürlüğü; 
13. Evrak ve istatistik müdürlüğü; 
14. Mıntaka müdürlükleri; 
15. Basım ataşelikleri. 
LT. Kurullar : 
1. İşbirliği kurulu; 
2. Söz komiteleri 
3. Müdürler encümeni. 

m 
Vazife 

Daireler : 
MADDE 3. — Umum müdür, teşkilâtın tan

zim edici âmiridir, 
Umum müdürlüğün, biri ihtisas illerinde, 

diğeri idarî işlerde çalışmak üzere iki muavini 
vardır. 

MADDE 4. — Umum müdürlük bürosu mü
dürlüğü; Umum müdürlüğün mahrem işleriyle 
kurullara ait büro muamelelerini ve Umum 
müdürlükçe verilecek diğer vazifeleri ifa eder. 

MADDE S. — Etüd beyeti; bir yandan U-
mum müdürlüğün basım, yayım, telkin ve tu
rizm sahalarındaki çalışmalarının maksatlı ve 
ahenkli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve 
bu çalışmaların verimlerini ölçmek, bir yandan 
da memleket içinde ve dışında millî menfaatle
rimize karsı yöneltilen faaliyetleri karşılamak 
üzere araştırmalar yapar. 

Bu sayılan maksatların temini için, yerli' 
ve yabancı ilim, fen ve sanat teşekküllerinden 
ve bu sahalarda tanınmış şahsiyetlerden isti
fade edilir. 

Umum müdür muavinleriyle ihtisas daireleri 
müdürleri, Hukuk müşaviri ve Fen başraüşaviri 
heyetin tabii âzasıdır. Umumî toplantılarda, 
heyete Umum müdür reislik eder. 

Etüd heyeti, Umum müdürlük işlerini ilgi
lendiren vesikaların 'toplanması ve bunlardan 
kurulacak arşivin idaresiyle de mükelleftir. 

MADDE 3. — Umum müdür, teşkilâtın ida
re ve tanzim edici mesul âmiridir. Umum mü
dürlüğün, Umum müdürün talimatı dairesinde 
biri ihtisas, diğer idare işlerinde çalışmak üzere 
iki muavini vardır. 

MADDE 4. — Büro müdürlüğü, Umum mü
dürlüğün mahrem işleriyle kurullara ait büro 
muamelelerini ve umum müdürlükçe verilecek 
diğer vazifeleri yapar. 

MADDE 5. — Etüd heyeti; bir yandan 
umum müdürlüğün basım, yayım, telkin ve tu
rizm sahalarındaki çalışmalarının "maksatlı ve 
ahenkli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve 
bu çalışmaların verimlerini ölçmek, bir yan
dan da memleket içinde ve dışında millî men-
fatierimize karşı yönetilen faaliyetleri karşıla
mak üzere araştırmalar yapar. Bu sayılan 
maksatların temini için, yerli ve yabancı ilim, 
fen ve sanat teşekküllerinden ve bu sahalarda 
tanınmış şahsiyetlerden istifade edilir. 

Umum müdür muavinleriyle ihtisas daire
leri müdürleri, Hukuk müşaviri ve Fen heyeti 
reisi Etüd heyetinin tabii âzasıdır. 

Umumî toplantılarda, heyete Umum müdür 
reislik eder. 

Etüd heyeti, Umum müdürlük işlerini ilgilen
diren vesikaların toplanması ve bunlardan ku
rulacak arşivin idaresiyle de mükelleftir. 
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MADDE 6. — Hukuk müşavirliği, Umum 

müdürlük tarafından tevdi olunan işler üzerin
de hukuki mütalâalar vermek ve bu iğlere mü-
teferri tetkikleri yapmak vazifesiyle mükellef
tir. 

MADDE 7. — • Fen müşavirliği, Umum 
müdürlüğün her türlü teknik'taaİBataun iyi iş
lemesi, İslahı, tevsii, yeniden kurulacaklar iğin 
tetkükler ve mesahalar yapılması ve bunlara 
teknik malzeme temin ve tedariki ve teknik 
personel yetiştirilmesi hususunda Umum mü
dürlük makamına tekliflerde bulunmak ve 
Umum müdürlük tarafından verilecek sair tek
nik işleri görmek vazifesiyle mükelleftir, 

MADDE 8. — Teftin heyeti, Umum müdür
lükten verilecek emirler üzerine, gerek bu teş
kilatı, gerekse Umum müdürlüğün murakabe
sine tabi hizmetleri teftiş ve murakabe eyle
yip bunların neticesini Umum müdürlüğe bil
dirmekle mükelleftir. 

Bu vazifelerin ifa tarzı, bir nizamname ile 
tesbit olunur, 

MADDE 9, — Yurdun gerekli yerlerinde 
kurulacak olan Mmtaka müdürlükleri, Umum 
müdürlükten alacakları salahiyet ve emirler da
iresinde Umum müdürlüğün, mmtakalanndaki 
işlerini görürler. 

Mıntaka müdürleri, vazifelerinin ifasında 
Umum müdürlükle muhabere ederler ve vazife
lerine dair her türlü emirleri Umum müdürlük
ten einiar, 

MADDE 10. — Basın .ataşeliklerinin nereler
de kurulacağı Vekiller Heyeti karariyle teshil 
olunur. 

14 — 
Muvakkat E. 

MADDE 6. — Hukuk müşavirSğinin vazife
leri şunlardır: 

L Umum müdürlük tarafından tevdi olu
nan işler üzerinde hukukî mütalaalarda bulun
mak; 

Dİ Mahkemeler, icra daireleri ve noterler 
tarafından Umum müdürlüğe yapılan tebliğ
leri kabul etmek; 

DX Umum müdürlüğün isleri,arasmda bu
lunan mevzular üzerinde milletlerarası anlaşma 
ve münasebetler hakkındaki mukarreratı ve di
ğer memleketlerin bu sahaya giren mevzuatını 
takip ve tetkik eylemek. 

MADDE 7. — Fen heyetinin vazifeleri şun
lardır: 

I. Umum müdürlüğün her türlü teknik te
sislerinin idaresini ve iyi islemesini temin ve 
murakabe etmek; 

II. Teknik tesislerin inşasmı, vücuda geti
rilmesini, genişletilmesini, ıslahını ve bu husus
larda proje, keşifname ve şartnamelerin hazır
lanmasını, malzeme tedarikini sağlamak; 

m . Teknik personel yetiştirilmesi hususun
da Umum müdürlüğe tekliflerde bulunmak; 

IV. Umum müdürlük tarafından verilecek 
diğer teknik işleri yapmak. 

MADDE 8. — Hükümet teklifinin sekizinci 
. maddesi aynen, 
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Basm ataşeleri, bulundukları yabancı meni' 
leketlerdeki Elçiliklerin resmî heyetlerine dahil 
re Basın ve Tayın Umum müdürlüğüne merbut
turlar, 

MADDE 11. — iç Yayın dairesi; iç yaym 
re basını takip etmek, basın ve yayma müteal
lik mevzuatın tatbikine nezaret eylemek, basm 
ve yayın hareketlerinden vekâletlerle Devlet 
daire, müessese ve teşekküllerini ilgilendirenle
ri banların bilgilerine ulaştırmak, Basm birliği 
re diğer meslekî teşekküllerle Umum müdürlük 
arasındaki işbirliğini »ağlayıcı muameleleri yü
rütmek, basuı re yayın mensuplarına ah mes
lekî sicilleri kurmak ve işlemek ve Umum mü
dürlüğe müteallik sair işlerden umumiyetle iş 
yaym re basma ait olanlarla meşgul olmak va-
rifeleriyle mükelleftir. 

MADDE 12. — Dış yaym dairesi; yabancı 
yaym ve basını takip etmek, bu yaym ve basm 
hareketlerinden vekaletlerle Devlet daire, mü
essese ve teşekküllerini ilgilendirenleri bunla
rın bilgisine ulaştırmak, yabancı basm ve ya
ym teşekkülleri re mensuplariyle olan muame
leleri yürütmek re bunlara ait meslekî sicilleri 
kurmak re işlemek, Umum müdürlüğe müteal
lik sair işlerden umumiyetle yabancı yayın re 
basma ait olanlarla meşgul olmak vazif eleriyle 
mükelleftir. 

MADDE 13< — Radyo dairesi; Umum mü
dürlüğe bağlı radyo postalarının umumiyetle 
idaresine müteallik muameleleri yürütmek, bu 
postalar arasındaki program, iş ve yayın ahen
ginin kurulmasını sağlamak, Milletlerarası rad
yo kurumlariyle Umum müdürlük arasındaki 
münasebetleri tanzim etmek ve T/mum müdür
lüğe müteallik sair işlerden umumiyetle radyo
ya ait olanlarla meşgul olmak razifeleriyle mü
kelleftir. 

(S. Say: 

Muvakkat E. 

MADDE 9. — îç yayım dairesinin razifeleri 
şunlardır: 

I. îç yayım ve basımı takip etmek; 
n . Matbuat re basın birliği kanunları hü

kümlerinin tatbikuta nezaret etmek; 
m . Basın ve yayın hareketlerinden vekâ

letlerle Derlet daire, müessese re teşekkülle
rini ilgilendirenlerini bunların, bilgilerine ulaş
tırmak; 

IV. Basm birliği re diğer meslekî teşekkül
lerle Umum müdürlük arasındaki işbirliğini sağ
layıcı muameleleri yürütmek; 

V. Basım ve yayım mensuplarına ait meslekî 
sicilleri kurmak re İşlemek; 

VI. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle iç yayım re basımla İlgili olanlarla 
meşgul olmak. 

MADDE 10. — Dış yayım dairesinin vazife
leri şunlardır: 

I. Yabancı yayım ve basmu takip etmek; 
II. Yabancı yayım re basım hareketlerin

den vekâletlerle Devlet daire, müessese re teşek
küllerini ilgilendirenlerini bunlarm bilgisine 
ulaştırmak; 

OT.. Yabancı basım ve yayım teşekkülleri 
ve mensuplariyle olan muameleleri yürütmek 
re bunlara ait meslekî sicilleri kurmak re işle
mek; 

IV. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle yabancı yayım ve basımla ilgili 
olanlarla meşgul olmak, 

MADDE 11. — Radyo dairesinin vazifeleri 
şunlardır; 

I. Umum müdürlüğe bağlı radyo postaları
nın umumiyetle idaresine müteallik muameleleri 
yürütmek; 

II, Radyo postaları arasındaki program, iş 
ve yayım ahenginin kurulmasını sağlamak; 

in. Milletlerarası radyo kurumlariyle 
Umum müdürlük arasındaki münasebetleri tan
zim etmek; 

IV. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
: 122) 
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MACDS 14. — Turizm dairesi; iç ve dış tu
rizm hareketlerinin millî menfaatlerimize uygun 
yolda gelişmesi ve yayılması için gereken araş
tırmaları yapmak, resmî daire ve teşekküllerle 
hususi teşebbüsler ve turizm sanat ve meslekle
ri arasında gaye ve işbirliğini sağlayıcı tedbir
leri incelemek, turizme hareketlerinin ehemmi
yetini anlatacak neşriyatı hazırlamak, Umum 
müdürlüğün milletlerarası turizm kurumlariy-
le münasebetlerine ait muamelât: yürütmek 
re Umum müdürlüğe müteallik işlerden umu
miyetle turizme ait olanlariyle meşgul olmak 
vazifeleriyle mükelleftir. 

MADDE İÇ. — Basma ve dağıtım dairesi; 
esasları ve malzemesi Umum müdürlüğün ilgili 
dairelerince veya doğrudan doğruya bu dairece 
hazırlanmış olan kitap, mecmua, broşür, bülten, 
film, fotoğraf ve plâk gibi her türlü yayın va
sıtalarını basmak, çekmek ve yaymak, filim, fo
toğraf, plak ye neşriyat arşivlerini kurmak ve 
idare etmek ve Umum müdürlüğe müteallik iş
lerden umumiyetle basım ve dağıtıma ait olan
larla iştigal eylemek vazifeleriyle mükelleftir, 

MADDE 16, — Muamelât müdürlüğü, Umum 
müdürlük teşkilâtı mensuplarının tâyin, terfi, 
taltif, tecziye ve nakil işleri gibi zatî muamele
lerini yürütmek ye masraf tahakkuk işlerini 
görmekle mükelleftir, 

MADDE 17. — Levazım müdürlüğü, Umum 
müdürlüğün mubayaa işlerini yapmak, ayniya
tını nrtftafaza etmek, demirbaş ayniyat ve sair 
ambar mevcutlarının hesaplarını tutmak ve 
umum1 müdürlüğe ait mefruşat, demirbaş eşya 
ve binalarm iyi bakımını ve temizliğini sağla
mak vazifeleriyle mükelleftir. 

( 9, Sayış 

Mııvakknt TC. 

umumiyetle radyo ile ilgili olanlarla meşgul 
olmak. 

MADDE 12. — Turizm dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

I. iç ve dış turizm hareketlerinin millî men
faatlerimize uygun yolda gelişmesi ve yayıl
ması için gereken araştırmaları yapmak; 

II. Resmî daire ve teşekküllerle hususi te
şebbüsler ve turizm sanat ve meslekleri arasında 
gaye ve işbirliğini sağlayıcı tedbirleri incele
mek; ' 

IH. Turizm hareketlerinin ehemmiyetini 
anlatacak neşriyatı hazırlamak; 

IV. Umum müdürlüğün milletlerarası tu
rizm kurumlariyle münasebetlerine ait muame
leleri yürütmek; 

V. Umum müdürlüğe ait diğer işlerden 
umumiyetle turizm ile ilgili olanlarla meşgul ol
mak. 

MADDE 13. — Basım ve dağıtım dairesinin 
vazifeleri şunlardır: 

I. Esasları ve malzemesi Umum müdürlü
ğün ilgili dairelerince veya doğrudan doğruya 
bu dairece hazırlanmış olan kitap, mecmua, bro
şür, bülten, filim fotoğraf ve plâk gibi her 
türlü yayım vasıtalarını basmak, çekmek ve 
yaymak; 

II, Pilim, fotoğraf, plâk ve neşriyat arşiv
lerini kurmak ve idare etmek; 

İÜ. Umum müdürlüğe ait işlerden umumi
yetle basnn ve dağıtımla ilgili olanlarla meşgul 
olmak. 

MADDE 14. — Zat işleri ve Muamelât 
müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 

I. Umum müdürlük teşkilâtı mensuplarının 
tâyin, terfi, nakil, taltif ve tecziye gibi zat 
işlerini yürütmek; 

II. Umum müdürlük büetçesinin masraf 
ve tahakkuk işlerini yapmak. 

MADDE 15. — Levazım müdürlüğünün va
zifeleri şunlardır: 

I. Umum müdürlüğün satın, alma işlerini 
yapmak; 

II. Ayniyatı muhafaza etmek; 
III. Demirbaş, ayniyat ye sair ambar mev

cutlarının hesaplarını tutmak; 
i : 123) 
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MİADDE 18. — Evrak ve İstatistik müdürlü
ğü, Umum müdürlüğe ait her türlü evrak ve 
doeya içlerini görmek, dosya ve evrak arşivle
rini kurup idare etmek ve Umum müdürlük ça-
lıçmalariyle ilgili her türlü ihsaî malûmatı top
lamak vazifeleriyle mükelleftirler. 

MADDE 19. — İşbirliği kurulu, Umum 
müdürlüğe verilen vazifelerden vekâletlerle 
Devlet daire ve teşekküllerini doğrudan doğru
ya ve müştereken ilgilendiren hizmetlerin, mil
li menfaatlerimize en uygun bir şekilde görüle
bilmesi için gerekli olan görüş ve işbirliğini 
sağlayıcı tedbirler hakkmda istişarı mütalâalar 
serdeylemek ve bu mahiyette teklifler yapmak 
vazifeleriyle mükelleftir. 

Bu kurula iştirak edecekleri ve kurul reisini 
Başvekil tâyin eder. 

Umum müdür ve muavinleri kurulun tabii 
âzMidrr. 

Kurul, yılda en az bir defa toplanır ve ruz-
namesi Umum müdürlükçe hazırlanır. 

Kurul kararları, Umum müdürlükçe Başve
kâlete arzolunur. Bunlardan icra Vekilleri Hey
etinin tasdikına iktiran edenler, ilgili vekâlet
ler ve Devlet daire ve müesseseleriyle iktisadi 
Devlet teşekkülleri tarafından tatbik'olunur. 

MADDE 20. — Umum müdürlüğe verilen 
vazifelerin ifasmda, Umum müdürlük muhtelif 
ihtisaslar için lüzum gördüğü mevzularda ihti
sas Danışma komiteleri kurmağa salahiyetlidir. 

Bu komiteler, ilim, fen ve sanat hayatımızda 
eser veya ihtisaslariyle temayüz etmiş şahsiyet-

( S. Sa; 

Muvakkat E. 
XV. Umum müdürlüğe ait mefruşat, de

mirbaş eşya ve binaların iyi bakımını sağlamak. 
MADDE 16. — Evrak ve İstatistik mü

dürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
I. Umum müdürlüğe ait her türlü evrak ve 

dosya işlerini görmek; 
II. Dosya arşivlerini kurup idare etmek; 

III. Umum müdürlük çahşmalariyle ilgili 
her türlü istatistik malûmatını toplamak. 

MADDE 17. — Hükümet teklifinin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 18. — Basım ataşeliklerinin nere
lerde kurulacağı Vekiller heyeti karariyle tes-
bit olunur. 

Basım ataşeleri, bulundukları yabancı mem
leketlerdeki elçiliklerin resmî heyetlerine da
hil ve Basın ve yaym umum müdürlüğüne 
merbutturlar. 

Kurullar: 
MADDE 19. — işbirliği kurulu, Umum 

müdürlüğe verilen vazifelerden vekâletlerle Dev
let daire ve teşekküllerim doğrudan doğruya ve 
müştereken ilgilendiren hizmetlerin milli men
faatlerimize en uygun bir şekilde görülebil
mesi İçin gerekli olan görüş ve işbirliğini sağla
yıcı tedbirler hakkmda istişarî mütalâalarda 
ve tekliflerde bulunmak vazifeleriyle mükel
leftir. 

Kurulun reisini Başvekil tâyin eder. Ku
rula iştirak edecekleri, Başvekâletin iş'an üze
rine ilgili vekâletlerle diğer teşekkül ve mü
esseseler seçip gönderirler. Umum müdür ve 
muavinleri Kurulun tabii âzasıdn*. 

Kurul yılda, en az bir defa toplanır ve ruz-
namesi Umum müdürlükçe hazırlanır. 

Kurul kararları Umum müdürlükçe Başve
kâlete arzolunur; bunlardan İcra vekilleri he
yetince tasdik edilenler ilgili vekaletler ve 
Devlet daire müesseseleri ve iktisadi Devlet te
şekkülleri tarafından tatbik olunur. 
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lerden ve Umum müdürlük mensupları arasın
dan seçilecek kimselerden teşekkül eder, Komi
telerin üyeleri Umum müdür tarafından tâyin 
ve davet edilirler. 

Komitelerin kararları tamamiyîe İstişari ma
hiyette olnp Umum müdürlüğün çalışma mev
zuları etrafında millî alakayı en geniş bir su
rette toplıyacak tedbirlerin tesbitihe yarar. 

İhtisas Danışma komiteleri, lüzum görüldük
çe mıntaka müdürlerinin teklifi ve Umum mü
dürün tasvihiyle mmtakalarda da toplantıya 
çağmlabilirler; verecekleri kararlar aynı ma
hiyettedir. 

MADDE 21, — Radyolarla yapılacak her 
türlü söz yayınlan, ya doğrudan doğruya mer
kezde veya verilecek hususi salâhiyet üzerine 
mahallerinde tetkik olunup programlara alınıp 
alınmamaları kararlaştırılır. 
. Bu tetkikler Umum müdürlükte Etttd Hey
eti Reisi ile îe ve Dış Yayın ve Radyo daireleri 
müdürlerinden ve Ankara'dan gayri yerlerde de 
Umum müdürlükçe tâyin edilecek dört azadan 
mürekkep söz komiteleri tarafından yapılır. 

üzerlerinde bir karar verilmesi hususi bir 
bilgi ve salâhiyet istiyen söz yayınlarının tet
kiki için Dahiliye, Hariciye ve Maarif vekalet
leriyle Genel Kurmay Başkanlığının mümessil
leri, kendilerini ilgilendiren mevzularda söz 
komitelerine iltihaka davet edilebilirler. 

Söz komitelerince tetkik edilmiş veya edil
memiş söz yayınlan, Umum müdürün emriyle 
de programa alınabilir, 

MADDE 22. — Müdürler encümeni, Umum 
müdürün seçeceği Umum müdür muavininin 
başkanlığında Etüd Heyeti Reisi, iç Yaym, Dış 
Yaym, Radyo, Turizm, Basın ve Dağıtma daire
leri müdürleriyle Hukuk müşaviri, Fen Baş-
müşaviri ve Muamelât müdüründen mürekkep
tir. 

Müzakere nisabı, mürettep azanm üçte iki
sidir. Kararlar ekseriyetle verilir ve Umum 
müdürün tasdikiyle tekemmül eder. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerde olanlar 
hariç, Umum müdürlük memurlarının terfileri, 
taltifleri, tecziyeleri lüzum, veya men'i muha
kemeleri, Müdürler encümeni karariyle yapılır. 

Muvakkat E. 

MADDE 20. — Radyolarla yapılacak her 
türlü söz yayımları, ya doğrudan doğruya mer
kezde veya verilecek hususi salâhiyet üzerine 
mahallerinde tetkik olunup programlara alınıp 
alınmamaları kararlaştırılır. 

Bu tetkikler umum müdürlükte Etüd heye
ti reisiyle, İç ve Dıg yayım ve Radyo daireleri 
müdürlerinden ve Hukuk müşavirlerinden ve 
Ankara'dan gayri yerlerde de Umum müdür
lükçe tâyin edilecek 4 azadan mürekkep Söz 
komiteleri tarafından yapılır. 

Üzerlerinde bir karar verilmesi hususi bir il
gi ve salâhiyet istiyen söz yayımlarının tetkiki 
için vekâlet ve daire mümessilleri kendilerini 
ilgilendiren mevzularda söz komitelerine İltiha
ka davet edilebilirler. 

Umum müdür, Söz komiteleri karariyle mu
kayyet olmaksızın, yayımlarda ilâve ve tay ve 
değişiklikler yapabilir, 

MADDE 21. — Müdürler encümeni, umum 
müdürün seçeceği umum müdür muavininin 
başkanlığında Etüd heyeti reisi, İç yayım, Dış 
yayım, Radyo, Turizm, Basım ve Dağıtım dai
releri müdürleriyle Hukuk müşaviri, Fen heye
ti reisi, Zat işleri ve Muamelât müdüründen mü
rekkeptir. 

Müzakere nisabı mürettep âzanm üçte iki
sidir. Kararlar ekseriyetle verilir. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerde olanlar 
hariç, Umum müdürlük memurlarının terfi, 
taltif tecziye, lüzum veya meni muhakemelerine 
Müdürler encümeni karar verir. 
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MADDE 23. — İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle; her türlü verici ve alıcı radyo tesisatı 
ve cihazları, filim, plâk ve fotoğraf stüdyoları 
kurup işletmek ve tabı, neşir, tevzi ve turizm 
işlerini görmek üzere hükmi şahsiyeti haiz ve 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen 
mütedavil sermayeli idareler kurulabilir, 

Bu İdareler, 1050 numaralı Muhasebei umu
miye kanuniyle 2490 numaralı Arttırma, Ek
siltme ve İhale kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

Bu idarelerin muameleleri sarftan evvel Di
vanı muhasebatça tetkik edilmez. 

Aylıkları mütedavil sermayeden ödenecek 
memur ve müstahdemlerin kadroları İcra Ve
killeri Heyetince tasdik edilir. 

Mütedavil sermayeli idarelerin işletme esas
ları Maliye vekletiyle müştereken tesbit olunur. 

MADDE 24 — 3222 numaralı kanunun 1 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 23 ncü 
maddede yazılı işlerle meşgul müessese ve şir
ketlerin sermayelerine Hazinece iştirak edile
bilir. 

MADDE 25. — Hükümet; alıcı radyo cihaz
ları, alıcı veya verici sair ses cihazları, boş flim 
ve plâklar gibi basm ve yayın malzemesi tiea-

19 — 
Muvakkat E. 

İkinci holüm 
Kurumlar 

MADDE 22. — Umum müdürlük, yüksek 
dereceli meslekî bir ihtisas tahsili vermek ve 
basın, yaym, turizm mesleklerinin tarihi ve 
geleceği üzerinde her türlü tetkikler yapmak 
üzere bir (Basım, yayım, turizm enstitüsü) ku
rabilir, 

Bu enstitünün kuruluşuna ve İşleyişine ait 
hükümler, Maarif vekâletinin mütalâası alına
rak bir nizamname ile tesbit olunur, 

MADDE 23. — İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle, her türlü verici ve alıcı radyo te
sisleri ve cihazları, film, plâk ve fo
toğraf stüdyoları: kurup işletmek ve tabı, ne
şir, tevzi ve turizm işlerini görmek üzere hükmi 
şahsiyeti haiz ve hususi hukuk hükümlerine 
göre idare edilen mütedavil sermayeli idareler 
kurulabilir, 

Bu idareler, 1050 numaralı Muhasebei umu
miye kanuniyle 2490 numaralı Arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Bu idarelerin muameleleri sarfdan evvel Di
vanı muhasebatça tetkik edilmez, 

Aylıkları mütedavil sermayeden ödenecek 
memur ve müstahdemlerin kadroları icra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. 

Bu idarelerde çalışacak memur ve müstah
demlerin aylıkları 3659 numaralı kanun hüküm
lerine tabidir. 

Mütedavil sermayeli idarelerin işletme esas
ları Maliye vekâletiyle müştereken tesbit olunur. 

MADDE 24. — Umum müdürlük, 23 ncü mad
de hükümlerine göre, gazete, mecmua, broşür, 
kitap, film, plâk gibi yayım ve telkin vasıta-
larmın bütün memlekette yayılmasını temin edi
ci teşekküller kurar. 

MADDE 25. — Hükümet teklifinin 24 ncü 
maddesi aynen. i 

MADDE 26. — Hükümet; alıcı radyo cihaz
ları, alıcı veya verici sair ses cihazları, boş ve
ya işlenmiş film veya plâklar gibi basım veya 
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retiyle iştigal edenlerle sesli veya sessiz sinema 
nevinden cihazlara mahsus işlenmiş Elimlerin 
haric/ten satm alınması, kiralanması; yurt için
de çekilmesi, basılması, seslendirilmesi, dağıtıl
ması, gösterilmesi, yurt içine ve dışına kiraya 
verilmesi işleriyle; gramofon ve benzeri ses 
cihazları için plâk ve filim doldurulması, basıl
ması, yayılması işleriyle; kitap, gazete, mec
mua, broşür, resim gibi basım ve yayım işle
riyle; alelûmum basım kâğıdı ticaretiyle; tiyat
ro, revü, müzikli umumî eğlence yerlerini im
letmek veya bu yerlerde artistlik yapmak işle
riyle; umumiyetle turizm hizmetleriyle; yurt 
içinde haber alıp verme, yabancı memleketler
den yurda ve yuntdan yabancı memleketlere 
haber verme işleriyle; ilâncılık işleriyle; umu
miyetle bunlara benzer basın, yayın ve telkin. 
işleriyle iştigal eden hususi teşebbüsler arasın
da meslekî ve ticari birlikler kurabilir ve bu te
şebbüs sahiplerini bu birliklere girmeğe mecbur 
tutabilir. 

Bu birliklerin teşkilât ve idare tarzlariyle 
murakabe usullerini gösteren, statüler, alâkalı
ların mütalâası alındıktan sonra Basın ve Ya-
ym Umum müdürlüğünce tanzim ve icra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. 

ilgili bulundukları birliklere girmiyen hu
susi teşebbüs sahipleri, bu birliklerin iştigal 
mevzuu olan işleri yapamazlar, 

MADDE 26. — Umum müdür, Başvekil ta
rafından intihap re Reisicumhurun tasdiki ile, 
3656 numaralı kanunun 6 ncı maddesi hükümle
rine göre tâyin olunur. 

MADDE 27.— Beşinci ve daha yukarı de
recelerdeki maaşlı ve daimî ücretli memurlar, 
Umum müdürün inhasiyle Başvekil ve bunların 
haricinde kalan diğer bilûmum memurlar ve 
müstahdemler Umum müdür tarafından tâyin 
edilirler. Ancak mmtaka müdürlükleriyle basın 
ataşeliklerinde, radyo istasyon müdürlüklerin
de ve stüdyolarda çalışacak müteferrik müstah-

• ıs . s* 
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yayım malzemesi ticaretiyle, sesli veya sessiz si
nema nevinden cihazlara mahsus işlenmiş film
lerin hariçten satın alınması, kiralanması, yurd 
içinde çekilmesi, basılması, seslendirilmesi, da
ğıtılması, gösterilmesi,. yurd içinde veya dışın
da kiraya verilmesi işleriyle; gramofon ve ben
zeri ses cihazları için plâk ve film doldurulması, 
yayılması işleriyle; alelûmum basım kâğıdı tica
retiyle; umumiyetle turizm hizmetleriyle; yurd, 
içinde haber alıp verme, yabancı memleketlerden 
yurda ve ynrddan yabancı memleketlere haber 
verme işleriyle; ilâncılık işleriyle iştigal eden 
hususi teşebbüs erbabı arasında, bu teşebbüsle
rin ve bu sahalardaki çalışmaların millet ve mem
leket menfaatlerine daha çok uygun olmalarını 
temin maksadiyle meslekî ve tirari birlikler ku
rabilir ve bu teşebbüs sahiplerini, bu birliklere 
girmeğe mecbur tutabilir. İlgili bulundukları 
birliklere girmiyen hususi teşebbüs sahipleri 
bu birliklerin iştigal mevzuu olan işleri yapa
mazlar. 

Bu birliklerin teşkilât ve idare tarzlariyle 
murakabe usullerini gösteren statüler, ilgililerin 
mütalâası alındıktan sonra, Basın ve yaym umum 
müdürlüğünce tanzim ve îcra Vekilleri Heye
tince tasdik olunur. 

üçüncü bölüm 

I 
Tâyin ve terfi usulleri 

MADDE 27. — Hükümet teklifinin 26 ncı 
maddesi aynen. 

MADDE 28. — Beşinci ve daha yukan dere
celerdeki maaşlı ve daimî ücretli memurlar, 
Umum müdürün inhasiyle Başvekil tarafından 
ve bunların haricinde kalan bilûmum memur
lar ve müstahdemler umum müdür tarafından 
tâyin edilir. Ancak mıntaka müdürlükleriyle 
Basan, ataşeliklerinde, radyo istasyonu müdür
lüklerinde ve aütüdyolarda çalışacak mütefer-
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demlerden ücretleri 100 liraya kadar olanların 
tayinleri hususunda Umum müdürlükçe salâhi
yet verilebilir. 

MADDE 28. — Basın ataşesi tâyin edilebil
mek için siyasî ve içtimai ilimler alanında yük
sek tahsil yapmış olmak, gideceği memleketin 
dilini bilmek ve Başvekâlet Matbuat Umum 
müdürlüğünde veya Basm ve Yaym Umum mü
dürlüğü teşkilatında en az iki yıl çalışmış bu
lunmak lâzımdır. Ancak Umum müdürlükçe 
gösterilecek lüzum üzerine yukarıdaki şartlar 
aranmaksızın dahi Vekiller Heyeti karariyle 
Basın ataşesi tâyini mümkündür. 

Basm ataşeleri, Umum müdürün inhası üze
rine müşterek kararname ile tâyin olunurlar. 
Basın ataşeleriyle muavinlerinin maaş ve tem
sil tahsisatları hakkında 1843 numaralı kanu
nun 8 nci maddesiyle 1906 numaralı kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

Hariçte istihdam olunacak basın ataşelerine 
Büyük Elçilik müsteşarları için, ataşe muavin
lerine de birinci sınıf konsoloslar için mahsus 
cetvelinde yazılı her mahalle göre Hariciye ve
kaleti tarafından tesbit edilen miktarları geç
memek üzere temsil tahsisatı verilir. 

MADDE 29,— Fen başmüşavirliğine veya 
fen müşavirliklerine tâyin edilebilmek için 
yurdda veya yabancı memleketlerde mühendis
lik veya mimarlık tahsilini bitirmiş ve Türk 
kanunlarına göre yüksek mühendis veya yük
sek mimar unvanmı almış olmak lâzımdır. 

MADDE 30, — Umum müdür, kadro unvan-
lariyle mukayyet olmaksızın teşkilat mensup
larını lüzum gördüğü vazifelerde ve mahaller
de istihdam edebilir. 

MADDE 31. — Besinci ve daha yukarı de
recelerde olanlar hariç, Umum müdürlük maaşlı 
ve daimî ücretli memurlarından kanuni terfi 
müddetini doldurmağa Üç ay kalanların isim
leri muamelât müdürlüğünce Müdürler encü
menine verilir. 

Encümen memurun mahrem tezkiye vara
kaları münderecatnu, ehliyetini, vazifesine 
bağlılığını, son terfi devresindeki çalışmalarını 
gözönünde bulundurarak aylık derecesinin yük-
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rik müstahdemlerden ücretleri 100 liraya kadar 
olanların tâyinleri hususunda Umum müdürlük-* 
{e yakanda sayılan daireler âmirlerine salâhi
yet verilebilir. 

MADDE 29. — Basım ataşeliğine veya mu
avinliğine tâyin edilebilmek için siyasi ve iç
timai ilimler alanında yüksek tahsil yapmış ol
mak, gideceği memleketin dilini bilmek ve Baş
vekâlet Matbuat umum müdürlüğünde veya Ba
sm ve yaym umum müdürlüğü teşkilâtında en 
az iki yıl çalışmış bulunmak lâzımdır. 

Basım ateşeleri ve muavinleri,- umum müdü
rün inhası üzerine müşterek kararname ile tâ
yin olunurlar. 

Basım ataşeleriyle muavinlerinin maaş ve 
temsil tahsisatları hakkında 1843 numaralı ka
nunun 8 nci maddesiyle 1906 numaralı kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

Hariçte istihdam olunacak basmı ataşeleri
ne büyük elçilik müsteşarları için ataşe mua
vinlerine de birinci sınıf konsoloslar için mah
sus cetvelinde yazılı mahallere göre Hariciye 
vekâleti tarafından tesbit edilen miktarları geç
memek Üzere temsil tahsisatı verilir. 

MADDE 30. — Fen heyeti reisliğine veya 
fen heyeti âzahklarma tâyin edilebilmek için 
yurdda veya yabancı memleketlerde mühen
dislik veya mimarlık tahsilini bitirmiş ve •**• 
nunlarımıza göre yüksek mühendis veya yüksek 
mimar unvanmı almış, olmak lâzımdır. 

MADDE 31. — Hükümet teklifinin 30 nen 
maddesi aynen, 

MADDE 32. — Beşinci ve daha yukarı de
recelerde olanlar hariç, Umum müdürlüğün 
maaşlı ve daimî ücretli memurlarından kanu
ni terfi müddetini doldurmağa üç ay kalanların 
isimleri Zat işleri re Muamelât müdürlüğünce 
Müdürler encümenine verilir, 

Encümen, memurun mahrem tezkiye varaka
ları mündereeatmı, ehliyetini, vazifesine bağlı
lığını:, çalışmalarını göz önünde bulundurarak 
aylık derecesinin yükseltilmesi hususunda karar 
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seltümesine karar verebilir. 
Haklarında müspet karar verilenlerin terfi 

müddetleri gelince, münhal kadro bulunduğu 
takdirde inhaları yapılır ve terfileri icra edilir. 

MADDE 32. — Umum müdürlüğün maaşlı 
memurları hakkındaki inzibati cezalar, Memu
rin kanununun umumî hükümleri dairesinde 
venÜir. Bu cezaların hangi harekeler karşılı
ğında verileceği Umum müdürlük hizmetlerinin 
hususiyetleri nazara alınarak bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

Beşinci ve daha yukan derecelerde olan me
murlar hakkındaki inzibati cezalar, Başvekâlet 
İnzibat komisyonu tarafından verilir ve Başve
kilin, tasdikına arzolunur. 

Diğer memurlar hakkındaki cezalar ise 
Umum müdürlük Müdürler encümeni tarafın
dan verilir ve Umum müdürün tasdikiyle icra 
olunur. 

MADDE 33. — Umum müdürlük, kendi! teş
kilâtı için, vazifeleri araşma giren mevzularda 
gerek yudda, gerekse yabancı memleketlerde 
lisans veya ihtisas tahsili yapmak üzere talebe 
okutabilir. 

MADDE 35. — Umum müdürlük; basm, 
yaym ve turizm mesleklerinin inkişafını temin 
maksadiyle bir (Basm ve Yayın ve Turizm ens
titüsü) kurabilir. 

Gayesi, yüksek dereceli meslekî bir ihtisas 
tahsili vermek ve basm, yayın ve turizm mes
leklerinin tarihi ve geleceği üzerinde her türlü 
tetkikler yapmak olan bu Enstitünün, kurulu* 
şuna ve işleyişine dair hükümler bir nizamna
me ile tesbit olunur. 

MADDE 38. — Bu kanunla veya diğer ka
nunlarla murakabesi Umum müdürlüğe verilmiş 
olan film, plak ve resim gibi yayım ve telkin 
vasıtalarının, umuma arzedilecek müzikli veya 

Muvakkat E. 

verir. 
Haklarında miisbet karar verilenlerin terfi 

müddetleri gelince, münhal kadro bulunduğu 
takdirde, kıdem sırasiyle inhaları yapılır ve 
terfileri icra edilir. 

II 

inzibati muameleler 
MADDE 33. — Umum müdürlüğün maaşlı 

memurları hakkındaki inzibati cezalar, Memu
rin kanununun umumi hükümleri dairesinde ve
rilir. Bu cezaların hangi hareketler karşılığında 
verileceği Umum müdürlük hizmetlerinin hu
susiyetleri göz önünde tutularak bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

Beşinci ve daha yukan derecelerde olan me
murlar hakkındaki inzibati cezalar Başvekâlet 
inzibat komisyonu taraf nidan verilir. 

Umum müdürlük memurları hakkında veri
lecek lüzum veya men'i muhakeme kararları, 
Memurin kanunu ile Memurin muhakemat ka
nunu hükümlerine tabidir. 

Dördüncü Bölüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 34. — Umum müdürlük kendi teş
kilâtı için, vazifeleri araşma giren mevzularda 
gerek yurdda, gerekse yabana memleketlerde 
yüksek tahsil veya ihtisas yapmak üzere talebe 
okutabilir. 

MADDE 35. — Hükümet teklifinin 38 nci 
maddesi aynen. 
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müziksiz piyeslerle seneryolarm re umumî eğ
lence yerleri repertüvarlarmm ilgili makamlarla 
birlikte kontrolünü, icabına göre umuma ara
nın menine veya toplattırılmasına ait hükümler 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 41. — Umum müdürlük Anadolu 
Ajansmm neşriyat ve istihbarat işlerini, büt
çe ve kadrosiyle tatbikatını murakabe etmek 
ve ödenecek miktarı her yıl bütçesinin Anado
lu Ajansı faslına konulan tahsisatı geçmemek, 
gelecek yıllara da sâri olmak üzere en çok beş 
yıllık bir mukavele akdine salahiyetlidir. 

Bu mukavelede Anadolu Ajansmın Umum 
müdürü ile idare meclisi âzalarının tâyin tarz
ları tesbit olunur. 

MADDE 40. — Umum müdürlük radyo istas
yonlarını birlikte çalıştırmak için istasyonlar 
arasında ve bu istasyonlarla muvakkat trans
misyon mevkileri arasında kablolar döşemeğe 
veya devreler çekmeğe ve bu maksatlarla mez
kûr yerlerden telli ve telsiz telgraf ve telefon 
muhavereleri yapmağa mezun olup bu kablolarla 
devrelerin temdidinde 406 numaralı Telgraf ve 
telefon kanununun Hükümete verdiği haklar
dan istifade eder. 

MADDE 43. — 3222 numaralı Telsiz kanu
nunda manyetik dalgalar vasıtasiyle resim alı
nıp verilmesine, radyodifüzyon postalanna, tel
siz telefon alıcı tesisat ve cihazlarına ait hü
kümlerden olupta 3613 numaralı kanunla Mü
nakalât vekâletine, 2822 numaralı kanunla F. 
T. T. Umum müdürlüğüne verilen haklar, sala
hiyetler, vazifeler, Basm ve Yayın Umum mü
dürlüğüne geçmiştir. 

Bu salâhiyetlerin kullanılmasına ve vazife
lerin İfasma dair olan hükümlerle her türlü rad
yo ücretlerinin tahakkuk ve tahsil şekil ve 
sureti bir nizamname ile tesbit olunur. 

(S. Sayıt 
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MADDE 36. — Umum müdürlük Anadolu 
ajansının neşriyat ve istihbarat işlerini, bütçe 
ve kadrosiyle tatbikatını murakabe etmek ve 
ödenecek miktarı her yd bütçesinin Anadolu 
ajansı faslma konulan tahsisatı geçmemek, ge
lecek yıllara da sari olabilmek üzere en çok 
beş yıllık bir mukavele kadine salahiyetlidir. 

Bu mukavelenamede Anadolu Ajansmm 
Umum müdürü ile idare meclisi âzalarının tâyin 
tarzları da tesbit olunur. 

Umum müdürlük Anadolu Ajansı nezdinde 
daimî bir murakip bulundurur. 

MADDE 37. — Umum müdürlük kendisine ve
rilen vazifelerin ifasmda muhtelif ihtisaslar için 
lüzum gördüğü mevzularda ihtisas sahiplerin
den faydalanabilir. Bunlara umumî hükümler 
dairesinde ücret veya yevmiye ve harcırah ve
rilir. 

MADDE 38. — Hükümet teklifinin 40 ncı 
maddesi aynen. 

MADDE 39. — 3222 numaralı Telsiz kanu
nunda elektro manyetik dalgalar vasıtasiyle re
sim alınıp verilmesine, Radyo difüzyon posta
latma, telsiz telefon alıa tesisler ve cihazlarına. 
ait hükümlerden olup da Münakalât vekaletine 
ve Posta Telgraf ve Telefon umum müdürlüğü
ne verilmiş bulunan haklar, salâhiyetler ve va
zifeler Basm ve yayın umum müdürlüğüne geç
miştir. 

Bu salâhiyetlerin kullanılmasına ve vazifele
rin ifasına dair olan hükümlerle her türlü radyo 
ücretlerinin tahakkuk ve tahsili şekli bir nizam
name ile tesbit olunur. 
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MADDE 42. — 3837 numaralı kanunun neş
rinden önce Matbuat Umum müdürlüğünün 
Dahiliye vekâletine bağlı bulunması dolayı-
siyle 3511 numaralı Basm Birlimi kanununda 
bu vekâlete verilmiş bulunan salâhiyetler Baş
vekâlete geçmiştir. 

MADDE*36. — Basm, yayın ve turizm mes
lekleri mensupları için kurulacak sağlık ve 
içtimai yardım sandıklarına ait statüler Basm 
ve Yayın Umum müdürlüğünce tasdik edilme
dikçe, bu kurumlara Umum müdürlük bütçe
sinden yardım yapılamaz. 

Umum müdürlük, basm, yayın ve turizm ha
yatında çalışanlar için sigortalar tesisine ait tet
kikler yapar ve bu gibi sigortaların gerçekleş
tirilmesi için teşyklerde bulunur. 

MADDE 39. — 2527 numaralı Basmayazı ve 
resimleri derleme kanununda yazılı rakamlara 
ilâveten mezkûr kanun hükümlerine giren bas
mayazı ve resimlerden ikişer nüshası Umum 
müdürlüğe tevdi edilir, 

Memlektte yapılan film ve plâkların da 
birer kopyalan Umum müdürlüğe verilir. 

MADDE 37. — Umum müdürlük, gazete, 
mecmua, broşür, kitap, film, plâk gibi yayım ve 
telkin vasıtalarının bütün memlekette en kü
çük idari cüzütamlara varıncaya kadar yayıl
masını temin edici bir teşkilât kurabileceği gibi 
resmî teşekküller tarafından bu gayenin tahak
kuku için girişilmiş olan teşebbüslerle de el
birliği yapabilir. 

Umum müdürlükçe yayıma tabi tutulan 
filmleri, her sinema tesbit edilecek bedelini ve
rip göstermeğe mecburdur. 

MADDE 34. — Umum müdürlük teşkilâtın
da çalıştmimalanna lüzum görülen mütehassıs
larla beş seneye kadar mukavele akdine, Umum 
müdür mezundur. 

MADDE 44. — 3837 numaralı kanunla 4266 
numaralı kanun ilga edilmiştir. 

MADDE 45. — Umum müdürlüğün maaşlı 
memurluklarına ait kadrolar ilişik (I) numa
ralı cetvelde ve daimî ücretli memurluklarına 
ait kadrolar da ilişik (II) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

;(S, Sa; 
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MADDE 40. — Hükümetin teklifinin 42 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 41. — Bsın ve Yaym Umum mü
dürlüğü, basın, yaym ve turizm meslekleri men
supları arasında sağlık ve içtimai yardım san-
dıklariyle meslekî ve içtimai sigortalar tesisini 
teşvik eder. Bu nevi sağlık ve içtimai yardım 
sandıklarına statüleri ve çalışmaları Umum mü
dürlüğün tesbit ettiği esaslara uygun bulunma

dıkça Umum müdürlük bütçesinden yardım ya
pılamaz. 

MADDE 42. — 2527 numaralı Basmayazı 
ve resimleri Derleme kanunu hükümlerine gi
ren her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer 
nüshası ile memlekette yapılan film ve plâkla
rın birer nüshasının Basm ve Yaym Umum 
müdürlüğüne verilmesi mecburidir, 

MADDE 43. —• Umum müdürlükçe yayıma 
tabi tutulan filmleri göstermeğe her sinama 
mecburdur, , 

MADDE 44. — Hükümet teklifinin 34 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 45. — 3837 ve 4266 numralı kanun
lar ilga edilmiştir. 

MADDE 46. — Hükümet teklifinin 45 nci 
maddesi aynen. 
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MUVÂKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
Muvazenen umumiye kanununa bağh (A) işa
retli cetvelin (Matbuat Umum müdürlüğü) 
kımtının unvanı, (Baam ve Yayın Umum mü
dürlüğü) şeklinde değiştirilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (IH) ve (IV) numaralı cetvellerde yazdı 
kadrolar, 1943 malî yık Muvazene! umumiye 
kanununa bağlı (I>) işaretli cetvele eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanuna 
bağlı (V) numaralı cetvelde gösterilen memur
luklara, bu kanunun meriyetinden İtibaren al
tı ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 
daha aşağı dereceden memur tâyini caizdir. Bu 
suretiyle tâyin edilenlere 3656 numaralı kanun 
hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile bulun
dukları kadronun maaşı arasındaki fark mük
tesep hak. teşkil etmemek üzere ve bu Tarifeler
de bulundukları müdetçe ücret olarak verilebi
lir. 

Bunlar müddetlerini doldurdukça İstihkak 
kesbedeceklerl derece maaşmı alırlar. (V) nu
maralı cetvele dahil memurluklardan muvakkat 
% nci madde mucibince 1043 malî yılı Muvaze
ne! umumiye kanununa bağlı (L) işaretli cet
vele eklenen kadrolar için bu maddede yazdı 
altı aylık müdet, hu kadroların serbest bırakı
lacakları tarihten başlar. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 43 ncü madde
de yazdı nf ftftTi|Tiıftl>i3TlTTt hazırlanmasına kadar 
mezkûr madde mucibince Umum müdürlüğe 
gecen vazife ve salahiyetlerden fennî muayene
ler icrasına, ruhsatname itasına ve ücret istifa
sına müteallik muameleler, Münakalât vekaleti 
ve P. T. T. Umum müdürlüğü tarafından ifa 
edilir ve bu suretle yapılan tahsilat için P. 
T. T, İdaresine % 10 aidat verilir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 4266 numaralı 
kanuna göre Matbuat umum müdürlüğü ile Ana
dolu ajansı umum müdürlüğü arasında akde
dilmiş olan kânunuevvel 1942 tarihli mukavele
name, müddeti bitinceye kadar mer'idir. 

Muvakkat E. 

Beşinci bölüm . ' . ; , ' 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin (Matbuat Umum müdürlüğü) kıs
mının unvanı, (Basm ve Yaym Umum müdür
lüğü) şeklinde değiştirilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümet tekli
finin muvakkat 2 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümet tek
lifinin muvakkat 3 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümet tek
lifinin muvakkat 4 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümet tekli
finin muvakkat 5 nci maddesi aynen. 
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MUVAKKAT HADDE 6. — Bu kanuna bal
lı VI numaralı cetvelde yazdı müteferrik müs
tahdem kadroları 1948 malî yılı Muvazaam 
umumiye kanununa bağb; <D) işaretli cetvele 
eklenmiştir. ı : 

MUVAKKAT MADDE 7. — 1943 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin tertipleri arasında, ilişik (VII) 
numaralı cetvelde gösterildiği üzere 420 460 li
ralık mttn&kale yapılmıştır. 

MADDE 46. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 47. — Bu kanunun hükümlerini 
yerine getirmeğe tora Vekilleri Heyeti memur
dur. | 
? ' i 3 . VH . 1948 

Bç-V. 
Ş. Saraçoğlu 
Da, V. 

Ad. V. H. M. V. 
A. R. Artundkl 

Ha. V. Mlal. T. 
H, Urm N. Menemencicğhı P. Ağrah 

JM.V. 

S. t M. V. 
7r. S. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Ctbeaoy 

Na, V. tk. V. 
8, Doy F. Sirmen 

0. î. V. Zr. V. 
8. H. Ürgüblü 

Ti. V. 

Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümet tek
lifinin muvakkat 6 acı maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Hükümet tekli
finin muvakkat 7 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Hükümetçe gö
rülecek lüzum üzerine 29 ncu maddedeki şartlar 
aranmaksızın, bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren beş yıl müddetle Basım ataşesi tayin 
edilebilir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Matbuat umum 
müdürlüğü ücretli memurlarından İken Basm 
ve yaym umum müdürlüğü maaşlı memuriyet
lerine tâyin olunacaklardan kısa hizmetli ola
rak askerde bulunanların maaşları, tâyin tarih
lerinden İtibaren vazifeye mübaşeret kaydi 
aranmaksızın usulü dairesinde verilir. 

Altına bölüm 
Tatbik hükümleri 

MADDE 46. — Bu kanun 31 temmuz 1943 
tarihinden İtibaren mer'idir. 

MADDE 47. — Bu kanunun hükümlerini 
yerine getirmeğe tcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 
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ÎTükümetİn teklifine bağh cetveller 

Memurluk unvanı 

No. I CETVEL 
Aded Maaş D. 

I 

Umum müdürlük 
'2 Umum müdür * 
3 İhtisas daireleri reis ve umum 

müdür muavini 
4 Umum müdür muavini 

Etüd heyeti 

4 Reiâ (İhtisas yeri) 
5 Âza (İhtisas yeri) 
6 Vesikalar şubesi müdürü 
7 Raportör 
8 . > 
8 Vesikalar şubesi müdür muavini 
9 Şef 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci > » 
12 Memur 

Hukuk müşavirliği 

4 Birinci hukuk müsavin 
6 İkinci hukuk müşaviri 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Fen myşavirUgi 

3 Fen başmüşaviri (Elektrik yük
sek mühendisi, ihtisas yeri) 

4 Fen müşaviri (Yüksek mühen? 
dis, ihtisas yeri) 

4 Fen müşaviri (Yüksek mimar, 
ihtisas yeri) 

6 Fen müşaviri (Elektrik yüksek 
mühendisi, ihtisas yeri) 

6 Fen myşaviri (Yüksek mühen
dis, ihtisas yeri) 

6 Teknik malzeme tedariki büro
su müdürü 

8 Fen memuru 
9 Şef 

10 Birine! sınıf mümeyyiz 
12 Memur 

Teftiş heyeti 

1 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 

3 

1 

1 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

125 

100 
90 

90 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

90 
70 
35 

Memurluk unvanı 

5 Müfettiş 
6 > 
9 Şef 

12 Memur 

Adöd Maaf 

1 80 
1 70 
1 4Q 
2 25 

Mtntdka müdürlükleri 

5 Mıntaka müdürü 

Sastn ataşelikten 
5 Basın ataşesi 
6 » » 
7 » » 
8 » » muavini 

7 
8 
9 

10 

4 Başmüfettiş 

3 
3 
3 
3 

Umum müdürlük bürosu müdürlüğü 

100 

90 

90 

70 

70 

70 
50 
40 
35 
25 

1 90 
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6 Müdür 
9 Şef 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 

İç yayın dairesi 

4 Müdür 
6 Şube müdürü (Birisi dairenin 

müdür muavinliğini yapar) 
Raportör 

» 
Şef 
Birinci smıf mümeyyiz 

11 Ikİnei » » 
12 Memur 
13 » 

Dtş yayın dmrest 

1 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
8 
8 
3 
3 
8 

4 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
Şube müdürü (Birisi dairenin 
müdür. muavinliğini yapar) 
Raportör 

Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

» 

5 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 

80 

80 
70 
60 
50 

70 
40 
85 

90 

70 
60 
50 
40 
35 
80 
25 
20 

90 

70 
60 
50 
40 
35 
80 
25 
20 



İ). Memurluk unvanı Aded Maaş 

Radyo dairesi 

4 
5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
5 

Müdür (İhtisas yeri) 
Radyo istasyon müdürü '' 
Şube müdürü (Birisi dairenin 
müdür muavinliğini yapar) 
Radyo istasyon müdür muavini 
Raportör 
Şef 
» 

Birine! sınrf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

> 
Radyo istasyon başmühendisi 

1 
2 

4 
2 
4 
6 
8 
6 
6 
8 
4 

9b 
80 

70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

(Elektrik yüksek mühendisi ve 
teknik isleri müdür muavini, 
ihtisas yeri) 2 80 

5 Elektrik yüksek mühendisi (İh
tisas yeri) 4 80 

6 » • » • . » 3 7 0 
8 Baş fen memuru (İhtisas yeri) 1 50 
9 Fen memuru (ihtisas yeri) 2 40 

Turizm dairesi 

4 
6 

7 
8 

10 
11 
12 

Müdür 
Şube müdürü (Birisi dairenin 
müdür muavinliğini yapar) 
Raportör 

> 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci »' » • • . 
Memur 

i 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

90 

70 
eo 
50 
36 
30 
25 

Sasım ve dağvtm dairesi 

4 Müdür 1 90 
6 Şube müdürü (İkisi dairenin 

müdür muavinliğini yaparlar) 3 70 

D. 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

Memurluk unvanı 

Raportör 
> . 

Şef 
Muhasip mutemedi 
Birinci sınrf mümeyyiz 
İkinci ». • ' » 
Memur 

» 

Aded 

3 
4 
5 
1 
3 
3 
6 
6 

Maaş' 

60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

Muitmelât müdürlüğü 

6 Müdür İ Tİ 
7 » muavini 2 60 
9 Şef 2 40 

10 Birinci smıf mümeyyiz 5 35 
11 İkinci » » 5 30 
12 Memur 6 25 
13 ». 4 20 

Levazım Müdürlüğü 

6 
.7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

Müdür 
» muavni 

Ayniyat muhasibi 
Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

* 
Umumî ambar memuru 
Ambar memuru 

» » 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

Evrak ve istatistik müdürlüğü 

7 Müdür 1 60 
9 Şef 1 40 

10 Birinci smıf mümeyyiz 1 35 
11 İkinci > » 2 30 
12 Memur 3 25 
13 » . 2 20 
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X 

3 

6 

6 
6 

4 

4 
5 
6 
7 

Memurluk unvanı 

Etüd heyeti 

Propaganda neşriyat mütehas
sısı (İhtisas yeri) 

Fen müşavirliği 

Mütercim 

- S f i -
No. II CETVEL 

Daimi 
Aded "Ücret 

1 400 

1 210 

Umum müdürlük bürosu müdürlüğü 
Mütereim 
Doktor 

Dts yayvn, dairesi 

Kısa dalga neşriyat şefi (İhti
sas yeri) 
Başmütercim 
Mütercim 

» 
» 

1 210 
1 210 

1 300 
6 300 
8 260 

14 210 
8 170 

D. 

3 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

6 
6 

— 

Memurluk unvanı 

Radyo dairesi 

Radyo neşriyat mütehassısı 
(İhtisas yeri) 
Radyo neşriyat şefi (İhtisas 
yeri) 
Redaksiyon mütehassısı (İhti
sas yeri) 
Radyo neşriyat şef muavini 
(ihtisas yeri) 
Mütereim 

lSwizM dairesi 
Mütercim 

Aded 

1 

6 

2 

6 
2 

2 

Basım, ve dağittm dairesi 

Neşriyat mütehassisi (İhtisas 
yeri) 
Mütereiflı 
Yabancı dit hilen musahhih 

1 
2 
1 

Daimî 
Ücret 

400 

300 

300 

210 
210 

210 
* 

300 
210 
210 

tfo. ÎII CETVEL 
X 

4 
7 
8 

4 

4 

6 

9 

i 

Memurluk unvâht 

Etüd heyeti 

Reis 
Raportör 

Pen müşavirliği 

Fen müşaviri (Yüksek mühen
dis, ihtisas yeri) 
Fen müşaviri (Yüksek mimar, 
ihtisas yeri) 
Fen müşaviri (Yüksek mühen
dis, ihtisas yeri) 
Şef 

teftif heyeti 

başmüfettiş 

Aded 

1 
2 
2 

ü 

1 

i 
1 

1 

Maaş 

do 
60 
50 

90 

90 

70 
40 

90 

;< S. Sayı 

D. 

5 
9 

12 

5 

& 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

Memurluk unvanı 

Müfettiş 
Şef 
Memuf 

Mmtaka müdürlükleri 

Mıntaka müdürü 

Süsm ataşelikleri 
Basm ataşesi 

> > 
,» » muavini 

Aded 

1 
1 
i 

3 

1 
2 
2 
S 

Umum müdürlük bürosu müdürlüğü 

Şef 
Birinci sınıf mümeyyfo 
fidııei > > 

w : 122 ) 

2 
2 
1 

Maaş 

80 
40 
25 

80 

80 
70 
60 
50 

T " 

40 
35 
80 



D. 

6 
7 
8 
9 

IV 

fi 
9 

12 

6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 

5 

6 
8 
9 

6 
S 

Memurluk unvanı 

îç yayın dairesi 

Şube müdürü 
Raportör 

» 
Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 

D\ş yayın dairesi 

Şube müdürü 
Şef 
Memur 

Badyo dairesi 

Şube müdürü 
Badyo istasyon müdür muavini 
Raportör 
Şef 
» -

Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Radyo istasyon başmühendisi 
(Elektrik yüksek mühendisi ve 
teknik isler müdür muavini, 
ihtisas yeri) 
Elektrik yüksek mühendisi (ih
tisas yeri) 

» » » 
Fen Tjasmemuru (İhtisas yeri) 
Fen memura (Üıtısas yeri) 

1 H Turam dairesi 

Şube müdürü 
Raportör 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
2 

3 
1 
3 
3 
2 
3 
5 

1 

2 
1 
1 
1 

2 
2 

- S û -
Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 

70 
40 
25 

m 
70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

80 

80 
70 
50 
40 

70 
50 

D. 

11 

6 
7 

. 8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
•fl 
10 
11 

9 
12 
13 

Memuriyetin iıev'i 

İkinci smıf mümeyyiz 

Basım ve dağıtım 

Şube müdürü 
Raportör 

Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci » » 
Memur 

» 

Aded Maaş 

1 

dairesi 

" 
Muamelât müdürlüğü 

Müdür muavini 
Birinci smıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

> 

Levazım müdürlüğü • 

Şef 
Birinci smıf mümeyyiz 
tkinei » > 
Memur 

> 
Umumî ambar memuru 
Ambar memuru 

» * 

Evrak ve istatistik 

Şef 
Memur 

> 

2 
2 
2 

• , 2 
1 
2 
4 
3 

1 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

müdürlüğü 

1 
2 
1 

30 

70 
60 
50 
40 
35 
,30 
25 
20 

60 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

40 
25 
20 

D. 

No. IV CETVEL 
Daimî 

). Memurluk unvanı Aded Ücret 

Fen müşavirliği 

6 Mütercim 1 210 

Umum müdürlük bürosu müdürlüğü 

6 Mütercim 1 210 

IX 

4 
5 

.6 

Memurluk unvanı 

Dış yaytn dairesi 

Basmütercim 
Mütercim 

» 

Daimî 
Aded Ücret 

2 300 
5 260 

9 210 
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Memurluk unvanı 

4 Radyo neşriyat şefi (İhtisas 
yeri) 

4 Redaksiyon mütehassısı (İhti
sas yeri) 

6 Radyo neşriyat şef muavini 
6 Mütercim 

Daimi 
Aded Ücret 

_ 3 1 — 

D. . 

2 300 

1 300 
4 210 
1 310 

Memurluk unvanı 
Daimi 

Aded Ücret 

Turizm dairesi 
6 Mütercim 2 ' 210 

Basım ve dağıtım dairesi 
6 Mütercim • 2 210 
6 Yabancı dil bilen musahhih 1 210 

D. Memurluk unvanı 
No. 

Aded 
V CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Umum müdürlük 

4 Umum müdür muavini 1 

Etüd "heyeti 

4 Reis-(İhtisas 
5 

Umum müdürlük bürosu müdürlüğü 

<J Umum müdürlük bürosu mü
dürü 1 

90 

Reis (ihtisas yeri) 
Aza (İhtisas yeri) 

Fen müşavirliği 

Fen başmüşaviri (Yüksek mü
hendis, ihtisas yeri) 
Fen müşaviri (Yüksek mühen
dis, ihtisas yeri) 
Teknik malzeme tedariki büro
su müdürü 

1 
1 

1 

2 

1 

90 
80 

100 

90 

70 

70 

Aded Maag 

/ç yayın dairesi 

4 İç yayın dairesi müdürü 

Dış yayın dairesi 

4 Dış yayın dairesi müdürü 

Radyo dairesi 

4 Radyo dairesi müdürü 
5 Radyo istasyon müdürü 
5 Badyo istasyon başmühendisi 

(Elektrik yüksek mühendisi, 
ihtisas yeri) 

5 Elektrik yüksek mühendisi (İh
tisas yeri) 

6 » » » 

Basım ve dağıfam dairesi 

4 Basım ve dağıtım dairesi mü
dürü 

1 
2 

2 
2 

90 

90 

90 
80 

80 

80 
70 

90 

No. VI CETVEL 
Memurluk unvanı 

Radyo Türk musiki 

ReiıetitÖr artist 
Birinci sınıf artist 
İkinci » » 
üçüncü » > 
Dördüncü » » 
Birinci sınıf stajiyer artist 
İkinci » ' » » 

Aded 

heyeti 

7 
11 
6 
6 

10 
12 
12 

Ücret 

350 
300 
240 
160 
120 
90 
60 

Memurluk unvanı 

Birinci 

İkinci 
» • . 

Üçüncü 
» 

Dördüncü 

Radyo 
sınıf artist 

> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
* » 

Birinci sınıf stajiyer 
İkinci » » 

temsil kolu 

namzedi ' 

» 

» 

artist 
» 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
275 
240 
200 
160 
140 
120 
90 
60 
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P. M. 

^ No. VII CETVEL 

Muhassasatm nev'i 

92 1 Memurlar maaşı 

93 Ücretler ' T 

1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler 

1 1 

I f 

Tenzil 

94 Muvakkat tazminat 

102 3 Yabancı memleketler harcırahı 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda 

107 1 Ankara radyodifüzyon istasyonu stüdyoları 
3 Radyodİfüzyon' istasyonlarının tevsi ve ıslah masrafları ve 

her türlü yedek malzeme bedelleri 

108 Teşkilât kanunu tatbiki masrafları 

Zam 

. 

7 
* 

aasrafh 

FaazI 3 

.1 

i-

iri ve 

rekûnu 

Fas 

Ty. 

d yekûnu 

65 460 

160 000 

55 000 

205 000 

150 000 

214 447 

24 m 
150 000 

174 846 

27 167 

4 000 

:& 

420 400 420 460 
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D. 

2 
3 

6 
9 

10 
11 

Muvakkat encümenin değiştiricim bagh cetveller 

No.IOETVEL 
Memurluk unvanı Âded Maaş D. Memurluk unvanı 

T/mum müdürlük 

Umum müdür 
Umum müdür muavini (İhtisas 
daireleri işlerine bakar) 
Umura müdür muavini 

Büro müdürlüğü 

Müdür 
Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
t'kiaci » » 

Etüd heyeti 

4 Reis (İhtisas yeri) 
5 Âza (ihtisas yeri) 
6 Vesikalar şubesi müdürü 
-7 Raportör 
8 » 

' 8 Vesikalar şubesi müdür muavini 
9 Baro şefi 

10 Birinci snuf mümeyyiz 
11 İkinci » » 
12 Memur 

Hukuk müşavirliği 

4 Birinci hukuk müşaviri 
0 îkinei » » 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Fen heyeti 

3 Reis (Elektrik yüksek mühen
disi, ihtisas yeri) 

4 Âza (Yüksek mühendis, ihtisas 
yeri) 

A Â«t (Yüksek mimar, ihtisas 
yeri) 

6 Âaa (Elektrik yüksek mühen
disi, ihtisas yeri) 

6 Âza (Yüksek mühendis, ihtisas 
yeri) 

6 Teknik malzeme tedariki büro- . 
su müdürü 

1 
1 

1 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

125 

100 
90 

70 
40 
35 
30 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
,30 
25 

90 
70 
35 

1 100 

3 90 

1 90 

1 70 

1 70 

70 

8 Fen memuru 
9 Büro şefi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 

Âded Maaş 

teftiş heyeti 

4 Reis 
5 Başmüfettiş * 
6 Müfettiş 
9 Büro şefi 

12 Memur 

iç yayım dairesi 

4 Müdür 
6 Şube müdürü (Birisi dairenin 

müdür muavinliğini yapar) 
7 Raportör 
8 »-
9 Büro şefi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 
12 Memur 
13 » 

D%ş yayım dairesi 

4 Müdür 
6 Şube müdürü (Birisi dairenin 

müdür muavinliğini yapar) 
7 Raportör 
8 » 
9 Büro şefi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 ikinci » » 
12 Memur 
13 » ' " 

Radyo dairesi 

4 Müdür (İhtisas yeri) 
5 Radyo istasyon müdürü 
6 Şube müdürü (Birisi dairenin 

müdür muavinliğini yapar) 
6 Radyo İstasyon müdür muavini 
7 Raportör 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

5 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 

1 
2 

4 
2 
4 

50 
40 
35 
25 

90 
80 
70 
40 
25 

90 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

90 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

90 
80 

70 
70 
60 
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— 34 — 
D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
5 

5 

6 
8 
9 

4 
6 

7 
8 

10 
11 
12 

4 
6 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
7 

Memurluk unvanı Aded 

Büro şefi 
» » 

Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci » » 
Memur 

» 
Radyo istasyon başmühendisi 
(Elektrik yüksek mühendisi, 
teknik işler müdür muavini, 
ihtisas yeri) 
Elektrik yüksek mühendisi (İh
tisas yeri) 

» » » 
Basfen memuru (İhtisas yeri) 
Fen memura (İhtisas yeri) 

Turizm dairesi 

Müdür 
Şube müdürü (Birisi dairenin 
müdür muavinliğini yapar) 
Raportör 

Birinci smıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

Basım ve dağıtım dmresi 

Müdür 
Şube müdürü (İkisi dairenin 
müdür muavinliğini yapar) 
Raportör 

» 
Büro şefi 
Muhasip mutemedi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
îkinci » »' 
Memur 

» 

5 
3 
6 
6 
8 
4 

2 

4 
3 
1 
2 

1 

3 
2 
2 
1 
2 
1 

"""" " 

1 

3 
3 
4 
5 
1 
3 
3 
6 
6 

Zat işleri ve muamelât müdürlüğü 
Müdür 

» muavni 
1 
2 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

80 

80 
70 
50 
40 

90 

70 
60 
50 
35 
30 
25 

* 

90 

70 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

70 
'60 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

7 
9 

10 
İ l 
12 
13 

5 
8 

10 
11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

Memurluk unvanı 

Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
îkinci » » 
Memur 

» 

Levazım müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Ayniyat muhasibi 
Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

» 
Umumî ambar memuru 
Aıribar memuru 

» » 

Aded 

2 
5 
5 
6 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 

• 
Evrak ve istatistik müdürlüğü 

Müdür 
Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci » » 
Memur 

» 

Mıntaka müdürlükleri 

Mmtaka müdürü 
Raportör 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

Basın ataşelikleri 

Basm ataşesi 
» » 
» » 
» » muavini 
» » » 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

4 
1 
1 
1 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

Maaş 

40 
35 
30 
25 
20 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

60 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
50 
35 
30 
25 

80 
70 
60 
50 
40 

{ S. Sayısı : 122 ) 



J. 

6 

3 

6 

4 

4 
5 
6 
7 

3 

Memurluk unvanı 

* 
Büro müdürlüğü 

Mütercim 

Etüd heyeti 

Âza (İhtisas yeri) 

Fen heyeti 
Mütercim 

Dış yayım dairesi 

Kısa dalga yayım şefi (İhtisas 
yeri) 
Başmütereim 
Mütercim 

» 
» 

Radyo dairesi 

Radyo yayım müdürü (İhtisas 
yeri) 

— 3 6 -
No. II CETVEL 

Aded 

1 

1 

1 

X 
6 
8 

14 
8 

1 

Daimî 
Ücret 

210 

400 

210 

300 
300 
260 
210 
170 

400 

D. 

4 

4 

4 
4 
6 

6 

6 

4 
6 
6 

6 

Memurluk unvanı A 

Radyo söz yayımları şefi (İhti
sas yeri) 
Radyo müzik yayımları şefi 
(İhtisas yeri) 
Radyo temsil şefi (ihtisas yeri) 
Redaksiyon şefi (İhtisas yeri) 
Radyo yayım şef muavini (İh
tisas yeri) 
Mütercim 

Turizm dairesi 

Mütercim 

Basım ve dağıtım dairesi 

Yayım şefi (İhtisas yeri) 
Mütercim 
Yabancı dil bilen musahhih ' 

Hekimlik 

Basını ve yayım umum müdür
lüğü hekimi 

[ied 

2 

2 
2 
2 

6 
2 

2 

1 
2 
1 

1 

Daimî 
Ücret 

300 

300 
300 
300 

210 
210 

210 

300 
210 
210 

210 

No. III CETVEL 
D. Memurluk unvanı Aded Maaş 

Büro müdürlüğü 

9 Büro şefi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 

Etüd heyeti 

4 Reis 
7 Raportör 
8 • » 

Fen heyeti 

4 Âza (Yüksek mühendis, ihtisas 
yeri) 

2 
2 
1 

1 
2 
2 

40 
35 
30 

90 
60 
50 

90 

D. Memurluk unvanı Aded Maaş 

4 Âza (Yüksek mimar, ihtisas 
yeri) 

6 Âza (Yüksek mühendis, ihtisas 
yeri) 

9 Büro şefi 

Teftiş heyeti 

4 Reis 
5 Başmüfettiş 
.9 Büro şefi 

12 Memur 

îç yayım dairesi 

6 Şube müdürü 

1 
1 
1 
1 

90 

70 
40 

90 
80 
40 
25 

70 
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Memurluk unvan: 
— 3ç — 

Aded Maaş D. 

7 Raportör 
8 » 
9 Büro şefi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Diş yayım dairesi 

6 Şube müdürü 
9 

12 

6 
6 
7 
•8 

9 
30 
11 
5 

Büro şefi 
Memur 

Radyo dairesi 

Şube müdürü 
Radyo istasyon müdür muavini 
Raportör 
Büro şefi 

» » 
Birinci smıf mümeyyiz 
ikinci » » 
Radyo istasyon başmühendisi 
(Elektrik- yüksek mühendisi, 
teknik işler müdür muavini, ih
tisas yeri) 
Elektrik • yüksek mühendisi 
(İhtisas yeri) 

» . > » 
Başfeh memuru (İhtisas yeri) 
Fen memuru (İhtisas yeri) 

Turizm, dairesi 

6 Şube müdürü 
8 Raportör 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 

Basım ve dağıtım dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
S Raportör 

3 
1 
3 
3 
2 
3 
5 

2 
1 
1 
1 

2 
2 
1. 

2 
2 
2 

60 
50 
40 
35 

70 
40 
25 

70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

80 

80 
70 
50 
40 

70 
50 
30 

70 
60 
50 

Memurluk unvanı 

9 Büro şefi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 
12 Memur 
13 Memur 

7 
10 
11 
12 
13 

Aded Maaş 

2 40 
1 35 
2 30 
4 25 
3 20 

Zat isleri ve muamelât müdürlüğü 

Müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 
Memur 

Levazım müdürlüğü 

9 Büro şefi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 ikinci » > 
12 Memur 
13 Memur 
9 Umumî ambar memuru 

10 Ambar memuru 
11 Ambar memuru 

1 
2 
3 
3 
2 

l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

Evrak ve istatistik müdürlüğü 

9 Büro şefi 
12 Memur 
13 Memur 

1 
2 
1 

M intaka müdürlükleri 

Hanım ataşelikleri 

5 Basını ataşesi 
6 Basnn ataşesi 
7 Basım ataşesi 
8 Basım ataşesi muavini 

1 
2 
2 
3 

60 
35 
30 
23 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

40 
25 
20 

80 

80 
70 
60 
50 
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D. Memurluk unvanı 

Büro müdürlüğü 

6 Mütercim 

Fen heyeti 

6 Mütercim 

Dts yayım dairesi 

4 Başmiitercim 
5 Mütercim 
6 » 

Radyo dairesi 

4 Radyo söz yayımları şefi (İhti
sas yeri) 

t). Memurluk unvanı 

tİiAitm Müdürlük 

4 Umum müdür muavini 

Büro müdürlüğü 

6 Büro müdürü 

Etüd heyeti 

4 Beis (İhtisas yeri) 
6 Aza » » 

Fen heyeti 

- 3 7 -
No. IV CETVEL 

Aded 

1 

1 

2 
5 
9 

1 

Nc 
Aded 

1 

1 

1 
1 

3 Beis (Elektrik yüksek mühendisi 
ihtisas yeri) 1 

S Aza (Yüksek mühendis, ihtisas 
yeri) 2 

6 Teknik malzeme tedariki bürosu 
müdürü 

• 

1 

Daimî 
Ücret 

210 

210 

300 
260 
210 

300 

D. Memurluk unvanı A 

4 Radyo temsil şefi (İhtisas yeri) 
4 Redaksiyon şefi (İhtisas yeri) 
6 Radyo yayım şef muavini (İh

tisas yeri) 
6 Mütercim 

Turum dairesi 

6 Mütercim 

Bastm ve dağıtım dairesi 

6 Mütercim 
6 Yabancı dil bilen musahhih 

ı. V CETVEL 
Maaş 

90 

70 

90 
80 

100 

90 

70 

(S . Sayı 

Daimî 
ded Ücret 

1 300 
1 300 

4 210 
1 210 

—\ 

2 210 

2 210 
1 210 

D. Memurluk .unvanı Aded Maaş 

îç yayım dairesi 

4 Müdür 

Dt§ yayım devresi 

4 Müdür 

Radyo dairesi 

4 Müdür 
5 Radyo İstasyon müdürü 
5 Radyo istasyon başmühendisi 

(Elektrik yüksek mühendisi, 
ihtisas yeri) 

5 Elektrik yüksek mühendisi ih
tisas yeri) 

6 Elektrik yüksek mühendisi (İh
tisas yari) , 

Bastm ve BağtUm dairesi 

4 MÜdÜr 

îi : 122 ) 

1 90 

1 00 

1 90 
2 80 

2 80 

2 80 

2 70 

1 90 



Memurluk unvanı 
Ko; VI CETVEL 

Aded ücret ] Memurluk anvani 

Radyo Türk musiki heyeti 
Repetitör artist 7 
Birinci smıf artist 11 
İkinci sınıf artist 6 
Üçüncü smıf artist 6 
Dördüncü sınıf artist 10 
Birinci şnııf stajyer artist 12 
İkinci smıf stajyer artist 12 

350 
300 
240 
160 
120 
90 
60 

Radyo Temsil kolu 
Birinci smıf artist 
Birinci smıf artist namzedi 
İkinci smıf artist 
İkinci smıf artsit namzedi • 
Üçüncü sınıf artist 
üçüncü smıf artist namzedi 
Dördüncü smıf artist 
İkinci smıf stajyer artist 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
275 
240 
200 
160 
140 
120 
60 

P. M. 

No. VII CETVEL 

Mtuhassasatm nev'i 

92 1 Memurlar maaşı 

93 Ücretler 
1 Memurlar Ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler 

94 Muvakkat tazminat 

.102 3 Tabancı memleketler harcırahı 

105 Neşriyat, turizm vo propaganda 

Tenzil. 

107 1 Ankara radyodiffuzyon istasyonu ve stüdyoları 150 000 
3 Radyo diffüzyon İstasyonlarının tevsi ve ıslâh masrafları ve her 
türlü yedek malzeme bedelleri 55 000 

Fasıl yekûnu 

108 Teşkilât kanunu tatbiki mastaûan 

305 000 

150 000 

Zam. 

Fasıl yekûnu 

* * 

65 460 

214 447 

24 846 
150 000 

174 840 

27 167 

4 000 

420 460 m 460 

• « ı t İ ^ — * • " M 
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