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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Çakıroğııllarcndan Şakiroğlu Hilmi Çiftçi'-
nin ölüm eezasma çarptırılmasına dair olan 
Adalet Komisyonu raporu kabul olundu; 

îş kazaları ile Meslekî hastalıklar ve analık 
sigortaları hakkındaki kanun tasarının birinci 

görüşülmesi bitirildi; 
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Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar; gündemin 13 ncü 
maddesinde Orman Koruma teşkilâtının kaldı
rılmasına ve görevlerinin Devlet Orman işletme
sine verilmesine dair bir tasarı vardır, izin ve
rirseniz bunun ivedilik ve yeğlikle görüşülmesi
ni rica edeceğim. (Kabul, kabul sesleri). 

BAŞKAN — Tarım Bakanı, gündemin 13 ncü 
maddesindeki Orman Koruma kuruluşunun kal
dırılmasına ve bu kuruluşa ait görevlerin Devlet 
Orman işletmelerine verilmesine dair olan tasa
rının ivedilik ve yeğlikle görüşülmesini istemiş
tir. Evvelâ ivedilik teklifini reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yeğlikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trab
zon) — Efendim; gündemin 14 ncü maddesinde 
belediyelere bağlı elektrik işletmelerinin kazanç 
vergisine ait bir teklif vardır. Haziran içinde 
verilmesi icabeden vergi taksitlerine müessir ol
ması itibariyle bu tasarının biranevvel meriyete 
girmesi ieabetmektedir. Bunun için müsaade bu
yurursanız bu tasarıyı da ivedilik ve yeğlikle 
müzakere edelim. 

BAŞKAN — Gündemin 14 ncü maddesi hak
kındaki teklifi de sırasiyle oyunuza sunacağım. 

Evelâ ivedilikle konuşulmasını yüksek tasvi
binize sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Yeğlikle de görüşülmesi isteniliyor. Bunu 
da oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAM6UTAYA SUNUŞLARI 

1, — İstanbul Milletvekili Muhittin îfsiündağ 
ile Burdur Milletvekili Mehmet Sanlı'nın seçim 
tutanaklarının İnceleme Komisyonuna havalesi 

BAŞKAN — Efendim, üç yeni üyenin seçim 
tutanakları gelmiştir. Bunlardan İstanbul ve 
Burdur Milletvekilliklerine ait olanlar hakkında 
şikâyet mevcut olduğu için onları inceleme Ko

misyonuna tevdi ediyoruz. 

2. — Çorum Milletvekili Edip Alpsar'ın se
çim tutanağının kabulü. 

BAŞKAN — Çorum'dan Milletvekili seçilen 
Edip Alpsar'ın tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

4. — ANDİÇMELER 

1. — Çorum Milletvekili Edib Alpsar'ın and-
içmesi. 

BAŞKAN — Arzu buyururlarsa andiçsinler. 
(Çorum Milletvekili Edip Alpsar Andiçti). 
(Alkışlar). 

6! — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —* Orman Koruma kuruluşunun kaldır d-
masına ve bu kuruluşa ait görevUrm Devlet Orman 
İşletmelerine verilmesine dair kanun tasaxm ve 
Tarım, Milli Savunma ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1/446) [1] 

41] 144 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Şimdi kararınız veçhile Orman 

Koruma kuruluşunun kaldırılmasına ve bu kuru
luşa ait görevlerin Devlet Orman işletmesine ve
rilmesine dair kanun tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
TARIM BAKANI ŞEVKET RAŞlT HATİP-

OĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşiarım, 
1937 yılında çıkarılmış olan Orman Kanununun 
ihtiva ettiği birçok mühim prensipler ara
sında , Devlet ormanlarına Devlet iş
letmelerinin yerleştirilmesi prensipi bulun
maktadır. Bu ana kanunun bu pren-
sipine göre, memleketimiz ormancılığının, pren
sip gerçekleştirildiği takdirde, yepyeni bir iş
letme ve idare rejimine kavuşmuş olması ica-
beder. Orman, Kanunu, kezalik, 1937 yılında 
çıktıktan sonra, büt,ün Devlet ormanlarının 
Devlet eliyle işletilmesi prensipinin, 1947 yılına 
kadar gerçekleştirilmesini de şart koşuyordu. 
Bu verilen müddet içinde memlekette mevcut-
bulunan Devlet ormanlarında işlefmeler kurula
bilmesi için Tarım Bakanlığınız işletmeler ku
rulması ve açılması faaliyetlerini hızlandırmış
tır. Nihayet 1945 yılında memleketin uzak köşe
lerinde kalmış olan son Devlet ormanlarını da 
işletmeye açmış bulunuyoruz. 

Bugün Türkiye'mizde mevcut bulunan bütün 
Devlet ormanları Devlet orman işletmesine açıl
mış ve buralarda yeni işletme idaresini kurmak 
yoluna girmiş bulunuyorlar. Her Devlet Orman 
işletmesi, ortalama olarak, yÜ3 bin hektar sahayı 
bir ünite olarak almaktadır. Her işletme sahası 
içinde bölge merkezleri olarak da, sekizer, onar 
merkez kurulmaktadır. Ayrıca da her bölge 
içinde üç veya dört işletme bölümü meydana 
getirilmektedir. Böylece teşkilât orman içine yer
leştirilmektedir. Bununla da, kısaca arkadaş^ 
larıma arzetmiş olayım ki, ormanı teknik mes
lek adamlarının eline vermiş oluyoruz, bunian 
da orman içine yerleştirerek bizzat teknik adam
ların elinde bir teşkilât ile ve orman içinde 
olmak üzere yeni bir orman işletmesi rejimine 
girmiş bulunuyoruz. Ormanlarda Devlet işlet
meciliği yalnız mevcut ormanların işletilmesini 
istihdaf etmiyor, aynı zamanda yeni orman ye
tiştirmeyi ve bu arada tabiaten yetişmiş olan
ların bakımını, tabiata ve hayvanlara karşı m 
hafazası, ' ve ihtimamını da üzenine almış bulu
nuyor. ^ 
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Bu bakımdan aynca işletme teşkilâtı içerisin

de birbakım teşkilâtın kurulması zarureti ken
diliğinden doğmuş oluyor. Yalnız gerek orman
ların işletilmesi, kemale gelmiş olan mahsullerin 
abjımatSj, gerek yetişmekte bulunan tabiî orman
ların düzgün bir şekilde yetişmesi için bakı
mı ve orman içindeki boşlukların da yeni ağaç
lamalarla doldurulması tamamen ihtisas işidir 
ve bu iş teknik elemanları şart koşmaktadır. 
Bu işleri iyi ve düzgün yürütmek üzere bu iş
letmelerde, bakım teşk^ât^ı kurulmuş bulunmak
tadır. Onun için bize göre bakımı ye foruma işi 
artık tamamiyle amelî ye teknik biç mevzudur. * 
Bu mevzuu, da ihtisas adamları ile yürütmek en 
düzgün ve, en salim bir yç!d,ur. 

İkincisi; bu işlerin doğrudan doğruya orman-
da yürütülebilmesi, bunu başaracaklarını, haki
katen bu işe hayş.tını bağlamış olması da şarttır. 
Yani devamlı olarak bu vazifeyi benimsememiş 
olması zarureti vardır. 

işte bu mülâhazalarla evvelki idare şekline 
göre orman korunmasına memur edilmiş bulunan 
orman koruma teşkilâtının, artık vazifesi kal
mamıştır. Yeni ormancılık rejimi karşısında bu 
teşkilâtın fonksiyonları kalmamıştır. Buna rağ
men mevcut koruma teşkilâtını idame ettiridiği-
miz takdirde demin arzettiğim işletme içindeki, 
teknik teşkilât ile muzaaf bir kuruluş meydana 
gelmiş olaca.ktır. 

işte hem tasarrufu temin ve hem de orman iş
leri için arzetiğim teknik mevzuları, devamlı 
olarak ihtisas elemanlarına verebilmek için bu
gün mevcut orman koruma, teşkilâtını kaldırıp 
onnu vazifelerini yeni kurulmuş olan Devlet Or
man işletmeleri teşkilâtına devri için hazırlan
mış olan kanun tasarısı tasvibinize arzolunmuş-
tur. 

Bu, tasvip buyurulduğu takdirde kısa bir 
zamanda devir işi tamamlanacaktır, 

Arkadaşlar, eski orman idaremiz; vilâyet
lerde, müdürler ve kasabalarda şefliklerden ibaret 
bulunuyordu, eskiden orman içerisine yerleşti
rilmiş teknik bir teşkilât mevcut değildi. Bu se
bepten ormandan vâki olacak kaçakçılıklara karşı a 

ayrı bir teşkilât kurulmuş bulunuyordu. 
Halbuki bugün, ormancılığımızın bütün ida

re ve teknik teşkilâtı orman: içine yerleştirilmiş
tir. Bu itibarla ayM©a rbiıy. koruma teşkilâtına 
lüzun^ <kalm amı§|ı r. Bu lüzumsuzluk doîayıaiyl e 
korum^ tefkilâĵ ı %ald^rılacalstsP. Kanunu bu dii-

-m-
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şünceleıde yüksek tetkikinize arze.ttik. 

BAŞKAN- — Taasarmın tümü hakkında baş
ka söz isteyen*var mı?' . 

Maddelerin görüşülmesine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Orman Koruma kuruluşunun kaldırılmasına ve 
l>)j ^uruluş^n görev ve y#tMlerüıin Devlet Orman 

İşletmelerine devrine dair kanun 

MADDE 1. — 3116. sayılı Orman Kanunu ve 
3167 sayılı Kara Ayeı^ığı Kanunu, ile diğer kanun
larda ormanların ve av hayvanlarının korunması
na ilişkin, görev ve yetkiler ile, ormanlar ve av 
hayvanlarına ilişikli hçr türlü suçların soruçtur-
ma ve kovuşturulması işlerine ilişkin görev ve 
yetkiler, Devlet Orman İşletmeleri kuruluşun
da görevli işletme müdürlerine, bölge şefleri
ne, bakım memurlarına verilmiştir. Bunların 
ormanlara vç- av hayvanlarına ilişikli suçların 
soruşturma ve kovuşturulması işlerinde görev ve 
yetkileri özel kanunlarda yazıla usul ve şekil
lere bağlıdır. Özel kanunlarında yazılı olmayan 
hallerde bu memurlar yalnız ormanlara ve av 
hayvanlaşma ilişikli suçlar için pplisin görev ve 
yetkilerine de sahiptirler. 

BAŞKAN — &9% isteyen yar mı? 
Mjad^eyi oyunuma, sunuyorum. KabuJ eden

ler... Ei;mşyen;ter... Kabul edilmi§liir. 

MADDE 2. — Orman Koruma Kuruluşu ile 
bu kuruluşa dair olan 26 . IV . 1937 tarihli ve 
3157 sayılı, 24 . VI . 1938 tarihli ve 3490 sayılı, 
3 . VIH:. 1942 tarihli ve 4283 sayılı, 14 . 1 . 1943 
tarihli 4371 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz. isteyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.' — Orman Koruma Kıta* 
lan, orman işlerine ilişkin bütün kâğıt, defter 
ve kayıtları, giyecek ve askerî teçhizat hariç ol
mak üzere, Orman Genel Müdürlüğü bütçesin
den temin edilmiş diğer bütün gereçler, eşya, 
canlı ve cansız taşıtları ve Devlete ilişkin veya 
kirası ödenmiş ve kira- süresi bitmemiş binala
rı ayniyle orman kuruluşuna, devir ve teslim 
ederlerdi Bu devir ve teslim alma işlemleri, Ta-
rm, Bftfeanlığân^a konulacak esâslara göre her 
yerde orman dairesi temsilcilerimle ormanj kasa-
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ma kuruluşuna giren sorumlu komutanlar arasın
da yapüjy. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Koruma Kıta
ları mensuplarının orduya iltihakları Millî Sa
vunma Bakanlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz. isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Orman Genel Müdür
lüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelin (7) nci bölümü kaldırılmıştır. Aynı 
kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Orman Mu
hafaza Genel Komutanlığı kısmındaki ödenekler
den (1 020 833) lira indirildikten sonra harcan
mayan miktarı aynı cetvelin 22 nci (Devlet İş
letmeleri döner sermayesi) bölümüne aktarılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Kayseri Milletvekili Muhittin Taner-
in, belediyelere bağlı elektrik işletmelerinin ka
zanç vergisiyle Genel Muhasebe ve Artırma, Ek
silme ve İhale Kanunlarından muafiyetine dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Bütçe, Bayındırlık ve 
Metliye Komisyonları raporları (&/51) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelerin görüşülmesine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Elektrik isletme müessesesi hakkmda kanun 

MADDE 1. — Özel idareleri veya belediye-

* [1] 145 sayıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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İer veya köyler veya bunların kurdukları bir
likler tarafından veyahut adı geçenlere bağlı 
ve tüzel kişiliği olan kurumlar veya adı geçen-, 
lerin yarıdan fazla hissesine sahip oldukları 
ortaklıklar tarafından işletilen elektrik işlet
me veya müesseselerinin: 

I - A) Satınalma bedel ve taksitlerinin 
ödenmesine; 

B) Bu bedel ve taksitlerin veya bakiyeleri-
nin ödenmesi için yapılan ödünçalma borçla
rının ödenmesine; 

C) Tesisatın genişletilmesine veya yenilen
mesine; 

Karşılık olarak özel hesaba alınan kârları 
kazanç yergisi ve zamlariyle buhran vergisi 
zammına tâbi tutulmaz. 

I I - Bu işletme veya müesseselerin birinci 
fıkrada yazılı hesaba almmıyan safi kârları ile 
bu hesaba alınıp da birinci fıkrada yazılı hu
suslardan başka bir işe tahsis veya tefrik edi
len kısımlarından % 12 kazanç vergisi alınır. 

III - Bu işletme veya müesseseler 2729 sa
yılı kanım ile alman asgarî mükellefiyet vergi
sine tâbi değildir, 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede adı geçenler 
taraflarından işletilen tramvay, tünel ve hava
gazı işletme veya müesseseleri hakkında birin
ci maddenin birinci bendinin (C) fıkrasiyle üçün
cü bendi hükümlerinden maada diğer hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul'edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede adı geçenler 
tarafından işletilen elektrik, havagazı, tramvay 
ve tünel işletme veya müesseseleri bütün işle
rinde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanuniyle Genel Muhasebe Kanunu hükümle
rine ve belediye muhasebe usulerine tâbi de
ğildirler. Bunların hesap ve alım satım işleri 
içişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müşte
reken konulacak usullere göre idare edilir-» 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. ^ I 
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GEÇlCl MADDE — Birinci ve ikinci mad

deler hükümleri 1944 ve daha evvelki malî yıl 
vergilerine şâmil değildir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu içişleri, Maliye ve 
Bayındırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. —> Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 636 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/441) [1] 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ H. TÜĞAÇ (Ağrı) — Efendim, bu kanun 
tasarısının ivedilikle görüşülmesini Komisyon 
namına yüksek tasvibinize arzediyprum. 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelerin görüşülmesine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Askerî Şûranm teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
636 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Yüksek Askerî Şûrada Hava 
Kuvvetleri Komutanı da üyedir. 

BAŞKAN —Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir» 

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

[1] 137 sayılı basmayazı tutanağın sonunda*-
dackf^ n • •*. . 
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BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun kabul 
edilmiştir. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/410) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddelerin müzakeresine geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ayhklarınıri tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayüı kanuna ek 4644 sayılı 
kanun da değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 .VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı 3 sayılı 
ek görev tazminatı cetveline bu kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelde yazılı kodralar eklenmiş ve 
yine 3 sayılı cetvelden ilişik 2 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza' sunuyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 16 . VII . 1943 tarihli ve 4472 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . .Etmiyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 . VI . 1945 tari
hinden yürürlüğe girer. . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler : . . Madde kabul 
edilmiştir. i* 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 129 ayılı basmayazı tutanağın somında-
cUr. 
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5. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri

ne dair olan 2996 sayılı kanunun 21 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/357) [1] 

BAŞKAN — Tümü- hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Teşkilât ve Vazifesine dair 
2996 sayılı kanunun bir fıkrasının değiştiril

mesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı Teşkilât ve 
Vazifelerine dair 29 . V . 1936 tarihli ve 2996 sa
yılı kanunun 21 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Kontrol memurlarına, merkez ilçesi dışında 
çalıştıkları her gün için, zaruri giderleri karşılı
ğı iki yüz elli kuruş gündelik ile gerçek yol pa
ralan verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 16 . XII . 1942 tarihli ve 4327 
sayılı kanun hükmü birinci maddede yazılı gün
deliklere de uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADÖE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN -—Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Taşarmın birinci müzakeresi bitmiştir. 
-,h\: : • : . : -

[İ] 126 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
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6. — SağhU ve Sosyal Tamdım Bakanlığı ku

rutuşu ve Memurin Kantmmımı 84 mü, maddesi
nin değişUfilmemte âmr kamın tasarısı ve Ba-
ymdvrkk, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/422) [1] 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine baş
lıyorum. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelerin görüşülmesini oyunuza sunuyo

rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununun 84 ncü maddesinin 

değiştirîlmesine dair kanun 

MADDE 1. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurlar Kanununun 84 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel ve özel idare bütçelerine ve belediyele
re bağlı bulunan hastaneler ve başka sağlık ku
rumlarının yapı, plân ve keşiflerinin hazırlanma
sı, incelenmesi ve onanması ve bun'larrn sıhhi ve 
fennî gereklere göre tertiplenmesinin sağlanması 
ve köy ve şehir sağlık işlerine ilişkin sıhhi te
sislerin plânlarının incelenmesi ve onanması Ba
yındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğınca birlikte yapılır. 

Bakanlığın merkezde ve illerde doğrudan 
doğruya kendisine bağlı bütün sağlık kurumları
nın yapı ve esaslı bir tamir işlerinde gerekli öde
nekleri Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel bö
lümüne konularak bunların yapı ve denetleme 
işleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığryle bir
likte Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

BÜTÇE Ko. ADINA T. B. BALTA (Bize) — 
Efendim, son fıkranın sonundan dördüncü sa
tırında başlıyan (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığiyle birlikte) kısmı çıkıyor, Komisyonun 
bunu tashih ediyor. Yalnız (Bayındırlık Ba
kanlığınca yürütülür) oluyor. 

Bir de aynı fıkrada (Sağlık kurumlarının 
yapı ve esaslı bir tamir işlerinde) deniliyor. Bu
radaki (bir) kelimesi de fazladır, kalkacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...Ka

t i ] 130 sayılı basmayazı tutanağın sonulda
dır. 
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bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
MÎLLÎ S. K. SÖZCÜSÜ H. TO0AÇ (Ağrı) 

- - W "fenci mı, ainiflemhı 5 TIP i ınfKİrlesmrle subav 
ve askerî memurları tekaütlükleri hakkımda 
bir kanun tasarımız vardır. Bunun da-ivedilikle 
müzakeresini Komisyon namına arzediyorum. 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu gün
demin 5 nci maddesindeki kanun tasarısının ive
dilikle müzakeresini istemektedir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Subay ve Askerî memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaş
ları bildiren 3079 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/435) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Subay ve askerî memurların tekaüdü iğin rütbe 
ve sınıflarına göre tayin olunan yaşlan bildiren 

3079 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Seferberlikte veya harp veya
hut harp ilânı halinde yaş haddini tamamlayan 
komutanlardan harp kuvvetlerine komuta eden 
tarafından, bu makam henüz kurulmamış ise 
Genelkurmay Başkanlığınca, lüzum gösterilen
lerin Bakanlar Kurulu karariyle tekaütlükleri 
emir ve komuta yerinde kaldıkları sürece geri 
bırakılabilir. 

[1] 128 satf&ı basrnayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Tl AŞKA N — Maddeyi oyunuza sunıtyormû. 

Kabuk edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Btı kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE. 3. — Bu kanun bükümlerini Ba
kanlar Kjwulu yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesani oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.:. Kabul edil
miştir. 

8. — 11 Mart 1941 kanununda derpiş edi
len yardıma ilişkin esaslara dair Türkiye Cum-> 
Jıuriyeti Hükümeti îte Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde 
imzalaman Anlaşmanın onanması hakkında kanurL 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/44?.) 
[ i l 

BAŞKAN —r- Tasarmm görüşülmesine baş
lıyoruz. Söz isteyen var mı? 

SÖZCÜ Z. YÖRÜK (Ankara) —Arkadaşlar, 
son harbin Avrupa kıtasındaki safhası başladık
tan kısa bir zaman sonra Amerika Birleşik Dev
letleri de, kendi millî savunma için gerekli ted
birleri almaya başlamıştır. Bu cümleden olmak 
üzere, Amerika Birleşik Devletlerinin kongresi 
tarafından II Mart 1941 tarihinde, kendilerinin 
savunmalarını sağlıyan kanun kabul edilmiştir. 
Kiralama ve ödünç verme adiyle tanıdığımız bu 
kanunun esaslarını hepimiz biliriz: Kendi millî 
savunmalarını sağlamak isteyen Devletlerin 
savunmaları Birleşik Amerika Devletlerinin sa
vunması için de hayatî ehemmiyeti görüldüğü 
takdirde bunların smtrlarmı ve bağımsızlıkla
rım korumak için bu makule Devletlere Birleşik 
Amerika Devletleri tarafından yardımda bulun
maktan ibarettir. 

Yardım., savunma maddelerinin veya malû
matının, satılması, kiralanması ve ödünç veril
mesi şeklinde yapılır. Bir Devletin böyle bir 
yardımdan faydalanabilmesi, bu Devletin sa
vunmasının, Amerika Birleşik Devletleri. savun
masının, Amerika Birleşik Devletleri Cumhur-

[1] İSİ sayılı basma/yazı tutanağın smmnda~ 
dır, 
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başkam tarafmdanT kendi savunmaları için ha
yatî önemde olduğuna karar verilmesi şartına 
Hğlrçhr. 

7 Kasım 19>*r tarihinde, memleketimizin sa* 
sunması da, Amerika Birleşik Devletleri Cum
hurbaşkanı tarafından, kendi savunmaları için 
hayatî önemde görülmüş ve bu yolda karar ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu karar gereğince, o 
tarihtenberi millî savunma maddeleriyle mamulâ-
tı yardımı, bizim memleketimiz de görmüştür. 
Fakat bir anlaşma olmaksızın yapılan bu yara
dım esaslarının bir anlaşmaya bağlanması, her 
iki memleketin karşılık'.' menfaatlerinin sağlan
ması ve korunması bakımından, daha faydalıdır. 
Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti ile Hükümetimiz arasında başlıyan görüş
meler, 23 Şubat 1945 tarihinde neticelenmiş ve 
şimdi elimizde konuşma konusu olan anlaşma 
imzalanmış, bulunmaktadır. 

Kısaca bu anlaşmanın esaslarını arzedeyim. 
Amerika Birleşik Devletleri, Millî savunma mad
deleri ve malûmatı vermekte devam edecektir. 
Biz de, buna mukabil edinebildiğimiz ve veril
mesi uygun bulduğumuz maddelerin ve malû-
matın verilmesini sağlıyacağız. , 

Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı 
tarafından, olağanüstü halin hitam buluğu ilân 
edildikten sonra yardımı elimize geçmiş bulunan 
maddelerden mahiv ve harap olmamış bulunan
lar varsa, Birleşik Amerika Devletleri, bunların 
geri verilmesini istiyebilir. Şüphesiz ki burada 
kabul edilmiş bulunan sadece esastır. Tabiatiyle 
bu istemenin şekil ve şartı herhalde-bir görüşme 
konusu alacaktır. Yâni bunlar hemen otomatik-
man olacak değildir. 

Ayrıca, Amerika'dan görmekte olduğumuz 
yadım dolayısiyle, bunların son şekilde tasfi
yesi yapılırken iki memleket arasındaki tica
rete yük olmıyacak ve her iki memleketin karşı
lıklı ekonomi münasebetlerini ilerletecek ve yi
ne bütün dünya ekonomi münasebetlerinin de 
düzenlenmesine yarayacak mahiyette kayıt ve 
şartlar gözönünde tutulacaktır. Anlaşmanın 
belli başlı esasları bunlardan ibarettir. Kendi 
millî savunmamız imkânlarının hazırlanması 
bakımından, yardımın faydası, hiç şüphesiz bü
yük olmuştur. Bundan başka, anlaşmanın ya-
pılmasiyîe her iki memleket arasındaki dostluk 
da^ daha kuvvetlenmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla, anlaşmanın onanması hakkındaki kanun 
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fasarısmin kabulünü dilerken, yüksek ve temiz 
insanlık duygularına bağlanmış ve vazifesi ba
şında ölmüş bulunan Birleşik Amerika Devlet
leri Cumhurbaşkanı Franklen Ruzvelt'in hâtıra
sını, saygı ile anmayı bir borç bilirim (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Bu büyük ülkü adamı, kendi sınırlan içinde, 
tam bir bağımsızlıkla, millet ve fert halinde, hür 
ve serbest yaşamak isteyen bütün Devlet toplu
luklarının gerçek bir barış, refah ve saadetine 
kavuşmaları düşüncesine, her zaman bağlı kal
mış ve ölünceye kadar bu düşüncesinin gerçekleş
mesine ve sağlanmasına çalışmaktan, biran bile 
vazgeçmemiştir. Kendisinin hâtırasını, şimdi 
elimizde görüşme mevzuu olan kanun tasarısı ve
silesiyle, anarken bütün milletvekili arkadaşla
rımla birlikte milletimizin de en samimî duygula
rını belirtmiş olduğumdan eminim (Alkışlar). 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşla
rım; Kamutayın yüksek huzuruna gelen bu ka
nun tasarısiyle tasdiki istenilen Anlaşmayı, 
onamakla Birleşik milletlere katılmamızın icapla
rından birini daha yerine getirmiş olacağız. 
Kamutayın tetkik ve tasdikına sunulan .bu anlaş
manın, ehemmiyeti hepimizce bilinmekle bera
ber, bir, iki noktayı tebarüz ettirmeyi faydalı 
bildim. 

Çok iyi hatırlarsınız ki, ikinci dünya harbi 
çıktığı vakit Amerika Birleşik Devletleri bu har
bin dışında idiler. Harpten çok daha evvel, 
Dünyada çıkabilecek bir savaşa katılmamak gaye
siyle çıkarılmış birtakım tarafsızlık kanunları 
Birleşik Amerika'nın Avrupalı muhariplere yar
dım etmesine mâni oluyordu. Avrupa'da çıkan 
harbin müttefikler tarafından kazanılması ve 
müttefikler kozunun üstün gelmesi Amerika'nın 
da hayatî menfaatlerinden olduğu görüldüğün
den, bunlara yardım edebilmek için muharip 
memleketlere harp malzemesi göndermek yasa
ğını koyan tarafsızlık kanunları kaldırıldı. Bu
nun yerine peşin para mukabilinde harp malze
mesi satmak usulü kondu. Bununla derhal İn
giltere ve Fransa Amerika'ya vâsi mikyasta harp 
malzemesi ve bilhassa uçak sipariş ettiler ve al
mağa başladılar. 

Fransa'nın yıkılması üzerine ingiltere, bu 
memleket tarafından Amerika'ya yapılmış olan 
siparişleri de devir aldı ve ilâveten yeni sipariş
ler verdi. Fakat peşin para ile alınması lâzım-
gelen bu malzeme bedellerinin ödenmesi büyük 
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müşkülâtla karşılaştı. İngiltere, evvelâ elindeki 
mevcut dolarlar, sonra altınları, sonra da bey
nelmilel kıymetlerini sarfetti. Fakat yine tedi
yede müşkülât çekmekte devam etti. Geçen harp
teki müzminleşen müttefiklerarası borçların 
tekrarlanmaması gayesiyle ve müttefiklerin biran 
evvel harp malzemesine kavuşmasını temin için 
Roosevelt kongrede, «komşumda yangın var, kom
şum benim hortumumu ödünç almak istiyor, 
bunu vermekle kendimi de koruyacağım» diye 
başlayan meşhur nutkunu verdi ve ödünç Ver
me ve Kiralama Kanunu 11 Mart 1941 de kabul 
edildi. Bunun kabulü üzerine Amerika mütte
fik milletlerin bir nevi silâh fabrikası haline gel
di Birleşik Devletlerden biri olan Türkiye de 
23 Şubat 1945 de bu anlaşmayı imza etti. Bugün 
de yüksek huzurunuza tasdik için sunuluyor. 
Birleşik milletlerin müşterek gayesine bizim de 
iştirakimiz ve bu uğurda gayretimizin bir daha 
teyidi mahiyetinde olan bu anlaşmanın kabulü
nü ben de arkadaşlarımdan dilerim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delerin görüşülmesine geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenîer . . . Ka
bul edilmiştir. 

11 Mart 1941 tarihli Amerika Birleşik Devletleri 
Kanununda yazılı yardımla ilgili eassJara ilişkin 
olmık üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da imzalanan 

Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 11 Mart 1941 tarihli Amerika 
Birleşik Devletleri Kanununda yazılı yardımla 
ilgili esaslara ilişkin olmak üzere, Türkiye, 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 23 Şbbat 1945 tarihin
de Ankara'da imzalanmış olan Anlaşma hüküm
leri onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı t Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler . . . Eamiyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. *' 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum: Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluş ka
nunlarına ek kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/427) [1] 

BAŞKAN — Tasarrnm görüşülmesine başlı
yoruz. Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Maddelerin görüşülmesine geçilmesini oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununa 
ele kanun 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 14 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı kanunun beşinci maddesine bağlı ve 13 . 
V . 1940 tarihli ve 3818 sayılı kanunla değiştiri
len cetvele bu kanuna bağlı cetvelde dereceleri, 
görevleri, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler 
eklenmiştir. 

OETVE L 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Merkez kuruluşu 
5 Birinci sınıf orman müfettişi 2 80 
6 > > » müfettişi 3 70 
7 ikinci » . •» » 3 60 
8 Üçüncü » » •» 8 50 
9 Dördüncü » » > 13 40 

10 Orman müfettiş yardımcısı 10 35 
İller kuruluşu 

4 Birinci sınıf orman başmühendisi 1 90 
5 İkinci » » » 2 80 
6 Üçüncü » » » 4 70 
7 Orman başmühendisi 2 60 
8 İkinci sınıf orman başmühendis 

yardımcısı 20 50 
9 Birinci smıf orman mühendisi 50 40 

10 ikinci » > » 200 35 
11 Üçüncü » "» > 100 30 

[1] 134 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 İkinci smıf orman mühendis 
yardımcısı 15 35 

11 Üçüncü sınıf orman mühendis 
yardımcısı 50 30 

12 Dördüncü sınıf orman mühen
dis yardımcısı 100 25 

13 Beşinci sınıf orman mühendis 
yardımcısı 200 20. 

BAŞKAN —Söz istiyen var mı? Maddeyi cet
velle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Efendim, oylarını kullanmamış zevat varsa 

lütfetsinler. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ulaştırma Bakanı burada olmadığı için Ulaş

tırma Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki tasarının 
müzakeresini tehir ediyoruz. 

Yine Ulaştırma Bakanı burada olmadığı için 
Van gölü İşletmesi hakkındaki tasarının da mü
zakeresini tehir ediyoruz. 

10. — Yeniden 9 ilce kurulmasına dair ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/443) [1] 

IÇlŞLEBl BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim, yeniden teşkil edilecek dokuz üce, bir 
tesis mevzuu olduğu için, biran evvel harekete 
geçilebilmesini teminen acele müzakere kararı
nızı istirham ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, Bakanın ivedilik tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul- edenler .... 
Etmiyenler ... ivedilikle müzakeresi kabul edil
miştir. 

I. TURAN (Kırşehir) — I - Hükümet tabiî 
ve coğrafi sınır olan Delice ırmağiyle; yeni ve 

[1] 139 sayılı basmayazı tutanağın âönunda-
d%r, 
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eski tapu ve vergi kayıtlariyle, köy hududname- ı 
leriyle Kırşehir Çiçekdağını ilce toprağı ve bu 1 
ilce merkezinin beş kilometre mesafesinde istas
yonu bulunan Yerköy istasyonu da Yozgad'a 
bağlı bir ilce kurmak teklifiyle yüksek huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu teklif; bundan evvel yani 
1941 yılmda Meclise gelmiş ve fakat dayandığı | 
mucip sebeplerin zayıf olması ve tatmin edici I 

•bir mâhiyet taşımaması dolayısiyle bihakkın 
reddedilmiş olan eski bir teklifin başka şekle 
sokulmuş ve mucip sebepler yönünden ondan 
daha zayıf bir temele dayanmış bir örneğidir. ı 

• Eski teklif; bu istasyonun batısında bulunan 
Çiçekdağ'm tepesinden geçen bir hattın doğu
sundaki ve yine bu istasyonun güneyinde ve ku
zeyindeki Çiçekdağı kazasının merkezini ve köy
lerini alarak ve yine bu istasyonun doğusundaki 
Yozgad vilâyetinin beş on köyüne katarak mer
kezi Yerköy istasyonu olmak üzere Yozgad 'a 
bağlı bir ilce teşkilini amaç kılıyordu. O zaman 
Yüksek Meclis idari ve malî ve ekonomik bakım
dan Kırşehir vilâyetini sarsacak olan bu teklifi 
haklı olarak reddetmişti. 

Şimdiki teklif ise bu istasyonun batismda, 
kuzeyinde ve güneyinde bulunan Çiçekdağı ka
zasının merkezine ve köylerine ve hattâ 
merkezin köylerinin istasyonu dört ta
raftan çevreleyen arazisine îlişmiyerek bun
ları haliyle bırakıyor ve Çiçekdağı arazisinin 
ortasında böylece bir adacık halinde kal
mış olan ve Çiçekdağı ilce merkezine beş kilo
metre mesafede bulunan Yerköy istayonunu 
merkez yapmak ve Yozgad vilâyetinin köylerin
den ve nahiyelerinden bir kısmını bağlamak su
retiyle bir ilce teşkilini hedef tutuyor. Bu tek
lifin eski teklife nazaran her yönden ne kadar 
suni ve gayri tabii olduğunu yüksek tetkik ve 
takdirlerine arzediyoruz. 

Hükümetin bu teklifi kabul edildikten sonra 
beş kilometrelik bir saha dahilinde iki ilee mer
kezinin doğru olamıyaeağmı ileri sürecek ve 
Çiçekdağı ilee merkezinin gerilere kaldırılma
sına teveeeüh edecektir. Çiçekdağı mer
kezi iki üç saatlik mesafede Yerköye alı
nınca Meclisin reddettiği ve Hükümetin eski 
teklifindeki Çiçekdagmro tepesinden geçen 
sınır tabiatiyle meydana çıkmış olacak
tır. Çünkü Çiçekdağtam kuzeyi, batı ve doğu
sundaki köyler halkı Çiçekdağını aşarak geri- | 
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l sinde kurulacak üç dört saat mesafedeki ilce 
T merkezine gidip gelmek külfetine tahammül 

edemiyecek ve arzusuyla çok yakın olan Yer
köy ilcesine bağlatmak zaruretini kendiliğin
den duyacaktır. Bu itibarla eski reddedilen tek
lif ile yeni teklif arasındaki farkın neden iba
ret olduğunu Yüksek Kamutayın takdirlerine 

I arzediyorum. 
Bu tasarı müzakeresinde Meclisin red kararı 

incelenmediğinden, Komisyonda bir daha ince
lemek üzere tasarının Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. Takdir Meclisindir. 

3. — Şimdi gelelim Yerköy istasyonuna: 
Ekonomik hareketler yönünden inceleyecek 

olursak, Yerköy istasyonu Yozgat'tan ziyade 
Kırşehir'in ve Çiçekdağı'nm istasyonudur. Çün
kü Kırşehir - Çiçekdağ - Yerköy hattı üzerinde 
ve civarında yüzü geçen köyün kuruluşları iti-

j bariyle tabii istasyonu Yerköy'dür. Bugün Hü
kümetin teklifinde kurulması istenilen Yerköy'e 
bağlanacak olan Salmanlı ve Şefaatli nahiyeleri
nin köyleri Yerköy'le değil Fakılı, Şefaatli Se
kili ve Yeniyapan istasyonlariyle irtibat ve mü
nasebet halindedir. Yozgad - Yerköy hattı üze
rinde' ve civarında bir kaç köydür ki Yerköy 
istasyonu ile ilgilidirler. Şimdi netice bu olunca, 
Yerköy istasyonunun yukarıda işaret ettiğimiz 
üezre tabiî ve coğrafi sınır bakımından başka 
ekonomik sebeplerden ötürü de Çiçekdağ ve Kjr-
şehrinin olmak lâzımdır. 

4. — Şu halde Yerköy her yönden Çiçekda
ğı'nm ve dolayısiyle Kırşehri'nin olunca bugün
kü idari, sıhhi ve ekonomik şartlar ve inkişaf
lar karşısında Çiçekdağı 'nm merkezi şimdiki 
yer mi, yoksa istasyon mu olmalıdır? 

Asıl incelenmesi gereken mühim nokta bu
dur. Hükümetin asıl amacını da dolayısiyle bu 
teşkil etmektedir. Buna ait noktai nazarımızı 
da aşağıda sırasiyle tesbit ediyoruz. 

A) Yerköy istasyonunun bulunduğu yer bir 
defa jeolojik deprem fayı üzerindedir. Nitekim 
Kırşehir depreminde istasyon binası da dâhil 
olduğu halde bir çok yeni binalar hasara uğra
mıştır. Depreme karşı gereken tedbirleri dü
zenleyen hususi kanuna göre kurulmuş kasaba
ların yerleri bile değiştirilmek lâzımgelirken 
böylece deprem fayı üzerinde olduğu mütehassıs
ların raporlariyle belli olmuş ve başkaca her 

I an seylap tehlikesine maruz bulunmuş bir yerde 
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bir şeİür kurmanın ne kadar yersiz olacağı mey
dandadır. 

Çiçekdağı'nm merkezine • gelince: Bir çok 
binalarının eski olmasına rağmen depremden hiç 
bir veçhile müteessir olmamıştır. 

B) Yerköy istasyonunun sıhhi durumu da 
burada yeniden bir şehir kurulmasına mânidir. 
Çünkü bu bölge çok sıtmalıktır ve halen de sıt
ma savaş şubesidir. Çiçekdağına gelince; ya
kınında bataklık yoktur. Yerköy istasyon ile 
arasındaki mesafenin beş kilometre olması hesa
biyle de uçuş sahası üç kilometre olan sivrisinek 
uçuş sahası dışındadır. Yerköy'ün havası çok 
ağır olduğu halde Çiçekdağı'nm fevkalâde bir 
havası ve manzarası vardır. Yerköy'de içme 
suyu yoktur. Buna mukabil Çiçekdağı 'nın çok 
nefis içme suyu vardır. Hatta Yerköy istasyo
nundaki bir kısım memurlar bile buradan su ih
tiyaçlarım teinin etmektedirler. 

C) İdari ve ekonomik bakımdan da Çiçek
dağı'nın merkezi ile Yerköy arasında bir fark 
yoktur. Vakıa istasyon olması itibari ile Yör-
köy'de bir hareket mevcuttur. Fakat aradaki 
mesafenin pek kısa olması dolayısı ile ve ihmali 
caiz almayan yukarıda belirttiğimiz sıhhi ve je
olojik mahzurlar sebebi ile sadece bu hareketi 
ileri sürmek ye ona dayanmak yerinde olamaz. 
Nitekiın Tarım Bakanlığı da bu civarda kurul
masını plânma koyduğu Teknik Okulunu Çiçek
dağı ile Yerköy arasında ve Çiçekdağı merkezi
ne daha yakın bir yerde kurmağı tensip ve tes-
bit etmiş bulunmaktadır ve .hatta şimdiden Çi
çekdağı'nın teşciri ile de ciddi bir ilgi göstermiş 
ve bu yoldaki teşebbüs, müsbet bir netice de 
vermiştir. 

Yine arzettiğimiz bu hakiki ve ciddi sebep
ler yönünden, gelecekte bu istasyon çevresinde, 
Çiçekdağı linyitinden istifade edilmek suretiyle 
kurataeak fabrikalar ve bunlara ait evlerde Çi
çekdağı kasabası ile Yerköy istasyonu arasında
ki saha dâhilinde kurulmak zaruri ve mecburi
dir. .: 

5. — Gerek yukarıda belirttiğimiz jeolojik, 
sıhhi, idari ve oknomik bakımdan ve gerek Çi
çekdağı'nm Yerköy istasyoniyle olan mesafesi
nin beş kilometre olması yani Ankara İstasyonu
nun Gebeei, Geçiören, Bahçelievler nahiyele-
riyle,. Etlik, Kavaklıdere vesair semtlerde olari 
mesafesi kadar ve hatta bunlarm bir kısmından 
daha az bulunması ve geleeek yıllarda yapılacak 
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inşaat kalkınması hesabiyle do aradaki boşluğun 
dolması ve hele bu beş kilometrelik mesafenin 
yarın nakil vasıtalariyle beş dakikaya inmesinin 
mümkün olması noktasından Çiçekdağı kazası 
merkezinin şimdiki yer olması kadar tabiî bir 
şey olamaz. 

6. — Çiçekdağı'nm kaza merkezi olarak kal
ması halinde; onun yanıbaşmda bulunan, tabiî 
coğrafi ve ekonomik bakımdan da ona ait olan 
ve şimdiye, kadar resmî kayıtlara rağmen ka
nunsuz olarak Yozgad'a bağlı bir nahiyeye mer
kez yapılan Yerköy istasyonunun, halkın idari, 
adli, malî, inzibati işler yönünden selâmet ve 
emniyetini sağlamak ve karışıklıklara ön ver
memek için de Çiçekdağı kazasına bağlanması 
kadar tabiî bir şey olamaz. 

Bundan başka yukarıda saydığımız mahzur
lar dolayısiyle Yerköy'ün sağlam, sıhhi ve mo
dem bir kasaba olması için milyonlar sarfı ge
rekirmiş. Çiçekdağı için bir- kaç yüz bin lira kâ
fi gelecektir. 

Bu netiee; Yüksek Meclisin, Hükümetin eski 
teklifini redde varan yüksek görüşüne tamamen 
uygun olduğu gibi Çiçekdağı'nm gerilerde her
hangi bir köye nakledilmesi ve Yerköy'ün de 
kaza haline konulması takdirinde Hükümeti in
şaat bakmamdan bir çok masraflara boğmaktan 
işleri karışıklıklara, memurları evsizlikten ötürü 
sıkıntıya, halkı da sebebsiz yorgunluğa düşür
mekten korumuş olacaktır. Buna göre keyfiyeti 
yüksek kararlarına arzediyoruz, takdir Yüksek 
Meclisindir. 

F. SELEN. (Kırşehir) — Arkadaşımız Bay 
İbrahim'in maruzatına iştirak etmekle beraber 
bu husus hakkında daha ince malûmat vermek 
için yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Sayın arkadaşlarım, Yeniden teşkil edilmek üzere 
olup yüksek heyetinize sunulan dokuz ilce ara
sında Kırşehir ilinin Çiçekdağ ilçesi dâhilinde 
bulunan Yerköy İstasyon Bucağmm bulunduğu
nu gördüm. Bu bucağm bidayeti teşkilinden-
beri geçirdiği safahata dair olan malûmatımı 
yüksek heyetinize arzı faydalı buldum. Bu bucak 
Yozgad ili dâhilinde olup bundan yedi sekiz 
sene evvel Yerköy'de teşekkül- etmiştir. Bir 
müddet sonra Hükümetin gördüğü lüzum üzeri
ne Çiçekdağ'i ilçesi dâhilinde bulunan Yerköy 
istasyonuna nakledilmiştir. İstasyonun adma iza
feten eski aldığı Yerköy bucağı adını muhafaza 
etmiştir. 
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Bir saat inesafede bulunan Çigekdağ'ı ilçesi

nin merkezinin istasyon bücağma indirilerek 
Yozgat'a bağlanması hususunda uzun sene uğ
raştıktan sonra karara bağlanarak 1941 yılında 
yüksek heyetinize şevkedilmiştir. 

Yapılan müzakere ve tetkikat neticesinde 
Yüksek Meclisin onuncu inikadında bu talep 
reddedilmiştir. Bunun üzerine yine bucağın ya
kasını bırakmıyarak bu bucakta bir ilce teşkiliyle 
Yozgad'a bağlanması için 1941 yılındanberi 
mütemadiyen müracaat ederek uğraşmış ve niha
yet müzakeresinde bulunduğumuz kararı istihsal 
ederek son merhaleye sunulmasına muvaffak 
olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; arz ve izah edildiği üze
re bu İstasyon bucağı Çiçekdağı hududu dâhi-
dindedir, iktisadi, coğrafi ve saire durumu iti
bariyle Çiçekdağı ilcesine bağlanması hakkı 
sarihidir. 

Aziz arkadaşlarım; istasyonun kesbetmekte ol
duğu terakki ve icabı mahallî olarak bir ilce teş
kili katiyen matlup ise Çiçekdağı merkezinin de 
bu mevkie indirilerek yine Kırşehri'ne bağlı 
kalmasında ne gibi bir mahzur olabilir? 

Bu şıkkın tatbikında Hükümet ikinci bir ilce 
teşkili masrafından da kurtulmuş olur. 

Sayın arkadaşlarım; asıl dikkat nazarlarınızı 
celbedeceğim cihet, Kırşehir ili ilhmal edilecek 
bir yurt değildir. Kırşehir denilince herkesin na
zarında çıplak bir vadi tecessüm ediyor. Hal
buki Kırşehir, gül şehridir (Alkışlar). Malûmu 
âlileri olduğu üzere Anadolu'nun hububat 
ambarıdır. Her nevi hububat yetiştiren depo
dur. Tabiat her güzelliği bu ile vermiştir. Bağ 
ve bahçeleri enfes yetiştirmektedir, iktisadi ka
biliyeti bakımından heran ümran ve inkişafa çok 
müsaittir. Mamafih bir memleketin imar ve in
kişafı nüfus çokluğuna bağlıdır, bu bir söz gö
türmez hakikattir. 

Efendim; lütfedin, Keskin Ankara'ya bağ
landı. Şimdi Mecidiye kazasını böyle bir bahane 
ile ayırarak Yozgad'a bağlıyacak olursak bu vi
lâyetin hali ne olacaktır? Varidatı yoktur, pa
rası yoktur. Herkes, Kırşehir geri kalmış, te
rakki edememiş, vali bakamamış diyor. Vali 
ne yapsın? Para olmayınca ne yol yapabilir, ne 
mektep. Benim babamın malı olsa, Yozgad'a ve
ririm, vallahi de veririm, billahi de veririm. Beni 
bilirler Yozgad'lılar (Alkışlar, gülmeler). 

Bu, uzun senelerdenberi ihmal edilmiş ve edil-
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mektedir. Bu bucağın sağlık durumunu, bilhas
sa buranın malî durumunu başlıca destekleyen 
Keskin ilçesi sinesinden ayrılmıştır. Bu defa da 
istasyon bahanesi ile Çiçekdağı ilçesi elden gidi
yor. Çünkü bu vaziyetin tahakkuku halinde. 
- bu efendim gayet enteresan bir görüştür, anlı-
yacaksınız - ilçenin istasyona yakın olan köyleri 
iktisadi durumları itibariyle bu yeni ilçeye bağ
lanmak zaruretindedir. Bu sebeple ilçenin köyle
ri, yakın köyleri ikiye ayrılacaktır. 

Geride kalan köylere yakın bir mahalde bu
cak teşkili zarureti baş gösterecektir. Bu bucak 
da istasyon ilcesine bağlanmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Asırlarca yaşayan Çiçekdağı ortadan 
kalkacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bu böyle olmakla beraber 
Kırşehir ilinin malî ve iktisadi durumu ne ola
caktır? Buna yegâne çare, salifülârz, Çiçekda
ğı ilçesinin istasyona indirilerek Kırşehri'ne 
verilmesi ve Kırşehri iliyle ilçenin karşılaştığı 
müşkülâttan kurtarılmalarıdır. 

Gerekçede, istasyonunun günbegün terakkisi 
dolayısiyle istasyon yönünde hat güzergâhı ve 
bunun günlük işlerinin kontrol edilmesini temin 
ve köylerin yakından kalkınması ile alâkadar 
bulunması gibi esbaplar gösterilerek istasyonda 
bir ilce teşkilini faydalı görüldüğü beyan edil
mektedir. 

Bu işleri Kırşehri ilinin yapamamasına hiçbir 
sebep yoktur. 

Mâruzâtım âdil Heyetinizce karini tasvip bu-
yurulduğu takdirde yeniden incelenerek hâsıl 
edilecek kanaate göre karara bağlanması için ta-
sannrn kıymetli komisyonu mahsusuna iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Bu bapta bir de takrir veriyorum. 
Y. S. UZAY (Balıkesir) — Muhterem arka

daşlarım; yüksek bilginiz içindedir ki, vilâyetler 
idaresi teşkilâtının ilk kademesi bucaklardır. 
Buralarda birer müdür vardır. Fakat bu mü
dürlerin idare işlerine ne kâfi derecede yetkisi, 
ne de kâfi derecede elemanı vardır. Bazıların
da birer kâtip vardır. Bazılarında kâtip bile 
yoktur. Halbuki, köylülerin Hükümetle mua
melelerinde kendilerini en ziyade ilgilendiren da
ireler; nüfus daireleri, vergi, tapu, askerlik 
işleri, Ziraat Bankası, mahkemelerdir. Bunlar 
bucaklarda yoktur. Geçen sene bucak müdürle
rine kâfi derecede yetki verecek bir kanun ha
zırlanarak komisyonlara gelmişti. Yetişmediği 
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için kadik oldu. Haber aldığıma göre yeni bir ' 
kanun hazırlayıp yüksek huzurunuza getirilmek
tedir. Ancak bu kanun geldiği ve yüksek tasvi
binize mazhar olup çıktıktan sonra da zannediyo
rum ki, bu bucaklar, bu saydığım daireler ve 
elemanları verilip kuvvetlendirmedikçe, bucak 
müdürlerinden halkın ve Devletin beklediği, 
gözlediği yüksek hizmet yine elde edilmiyecektir. 
Eğer bu elemanlar ve bu daireler oralara götü
rülmüş olursa o vakit ilce teşkilâtına zaten lü
zum kalmaz. Fakat bucaklar bu ismi taşıdıkça 
bu daireler oraya verilememektedir. Onun için 
bucakların adı kazaya, müdürlerin de adı kay
makama çevrilmek zarureti hâsıl olmaktadır. İş
te bu kamınla Sayın İçişleri Bakanımız 6 bu
cağı kazaya çevirmektedir, geçen sene de 16 
bucağı kazaya çevirmiştir ki, bu suretle meyda
na gelmiş 25 kazada ortalama hesapla 1250 köyün 
312 500 nüfusunun ayağına kendilerinin muhtaç 
olduğu bu teşkilât götürülmüş oluyor. 

Bu suretle İçişleri Bakanımıza ve Hükümete 
bu kürsüden teşekkürü borç bilirim. Ancak bu 
vesileden bilistifade Saym İçişleri Bakanımızdan 
bir kaç temennide bulunacağım: 

Birincisi; şimdi kazaya çevrilen bu bucaklar 
gibi kaza olmaya lâyık uzak köylere malik bir
çok bucaklarımız daha vardır ki, ilk fırsatlarda 
bunların dahi kazaya çevrilmesini rica edeceğim. 

İkinci ricam; valiler şimdi vilâyetlerde hem 
valilik. hem merkez kazasında kaymakamlık 
ve bucak müdürlüğü yapmaktadırlar. Valilerin 
böyle en'ufak köy işlerine kadar uğraşması asıl 
mühim işlerini görmeğe engel olduğu malûmu 
âlilerinizdir. Kendisi yetişemediği için bu köy iş
lerine bakmaya hususi muhasebe müdürlerini me
mur ediyorlar, yahut, teşkil ettikleri bir köy 
bürosu vardır, onun şefine bırakıyorlar. Onlar 
bu işleri bir kaza kaymakamı kadar yürütemezler. 

Bu sebeple vilâyet merkezine bağlı köylerin 
işleri biraz müşkülâtla görülmektedir. Bunlar 
diğer kazalardaki kadar iyiliğe mazhar olama
maktadır. Yine fırsat buldukça vilâyet merkez
lerinde birer merkez kaymakamlığı teşkiline te
şebbüslerini rica ederim. 

Üçüncü ve sonuncu ricama geçmezden önce 
herbirimizin her vakit gördüğümüz bir manza
rayı hatırlatmayı münasip görüyorum. Anka
ra'dan istanbul'a giderken şimendiferin sağında 
solunda üç beş kilometrelik mesafelerde bazı 
köyler görülür. Bu köyler topraktan, kerpiçten 
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. yapılmıştır, üzerleri de topraktır ve zannederÎDi 
.zemini de tavanları da topraktır. Fakat ne 
önünde ne arkasında ağaca dair hiç birşey gö
remezsiniz. Bakılınca acaba burada dirileri mi 
oturuyor ölüleri mi. Tefrik edilemez. Bu çehre
yi köylerimize yakıştıramıyorum. Misal olarak 
buralarını arzettim. 

Vilâyetlerimizin -.bir çoklarındaki köylerin 
manzarası bu haldedir, ötedenberi hepimizin 
daima söylemekte olduğumuz iki şey vardır: bi-
rix köylerin kalkınması, diğeri de imarıdır. Bunu 
çok zamandanberi ideal olarak arzu etmekte ve 
söylemekte olduğumuz halde uzun senelerdenberi 
hâlâ başaramadık. Başaramıyoruz demiyorum, * 
başaramadık diyorum. Çünkü başarılması müşkil 
bir şey değildir. 

Malâmu âliniz, bundan yirmi sene evvel bir 
Köy Kanunu yaptık. Bu kanun çok iyi bir idare 
ve aynı zamanda da bir imar ve kalkmma ka
nunudur. Şimdi yüksek içişleri Bakanımızdan 
ricam, umumî müfettişleri, valilerimizi, kayma
kamlarımızı ve bucak müdürlerimizi bu imar ve 
kalkmma işlerinde seferber ederek bu işin başa
rılmasının tesiridir. Amma bu kadar kolay bir 
iş olsaydı şimdiye kadar yapılabilirdi denilebilir. 
Zannediyorum ki, bu, bukadar güç olan ve bu 
kadar geç kalınmaya lâyık bir iş değildir. Evvelâ 
bu köy kanununda yapılacak mecburi işler ikiye 
ayrılabilir. Bendenizce bunu, paralı ve parasız 
işler diye ikiye ayrımak mümkündür. Bunların 
bir çoğu parasız yapılabilir. Gerek köy ve gerek 
Devlet sandığımdan hiç para çıkmaksızın yapıla
bilecek işler vardır. Bakmız bir kaç tanesini ar-
zedeyim. Şimdiki söylediğim köylerin hiç yakış
mayan manzarasını cennet manzarasına çevirmek 
güç bir şey değildir. Vilâyet, 50 hanelik bir köy
den her birine ikisi meyveli üçü meyvesiz olmak 
üzere ev başına beş ağaç dikmek mecburiyetini 
koysa, mecburiyet demiyeyim, çünkü köylü bunu 
seve seve yapar, telkin yapsa, çünkü vilâyetleri
mizin birçoklarında numune fidanlıkları vardır. 
Bunlardan fidan tedarik edilerek kendilerine tevzi 
edildi mi, 50 haneli bir köy beşer ağaç dikse senede 
250 ağaç dikilmiş olacaktır. Bu cana yakın ve 
şirin bir manzara vücude getirecektir. Bu su
retle ertesi sene bu aded beş yüze yükselecek, er
tesi şene tutmayanlar da yenileştirilecek, güzel 
birymanzara vücude getirilecektir. Daha sonra 
şoselerin kenarlarına dikebilirler ki, bunun çok 
basit bir iş olduğunu arzetmek isterim. Bunun 
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ieîıı paraya da lüzum yoktur. 

Sonra pekâlâ bilirsiniz ki köylerimizin sokak
ları elle soyulmuş portakal manzarasını arzet-
mektedir. Eğri buğrudur, çukur ve tümseklidir. 

BAŞKAN — Bu bir teşkilât kanunudur, söy
lediğiniz mevzuun bununla alâkası yoktur. 

Y. S. UZAY (Devamla) — Efendim, söyle
diklerim kaymakamların vazifelerine müteallik
tir. İçişleri Bakanımızdan son ricam şudur: 
Köylerimizin bu manzaralarını değiştirmek lâ
zımdır, mademki, yeni yeni kazalar yapıyoruz, 
umumî müfettişler, valiler, kaymakamlar ve bu
cak müdürlerini köylerimizin imar ve ihyası için 
seferber edilerek takip etmeleridir ve bunu biran 
evel başarmalarını temenniden ibarettir. 

Ş. TORGTTT (Kırşehir) — Sayın arkadaş
lar, yeniden dokuz ilçenin kurulması halk istekle
rini gerçekleştirmek bakımından hepimizi sevin
dirmesi icabeden bir olaydır. 

Yalnız bu ilce kuruluşu, diğer bir ilçenin he
sabına ve hattâ zararına olunca sevinç yalnız bir 
taraflı olabilmektedir. 

Yerköy istasyonu, Yüksek Meclisin bildiği es
ki bir dâvadır,, tren hattının iki vilâyet arasından 
geçmesiyle başlar. Yozgad komşularımızın oldu-
bittisiyle, yani bu istasyona isim takmak müna
sebetiyle, sekiz kilometre ötede bulunan Yerköy 
istasyon ismini takmasiyle ilhak edilmiştir. Böy
le bir köprübaşı kurulması istasyonda, Kırşehir 
halkını endişeye düşürmüştür. Zira eskiden 
zaten 1941 senesinde Meclise gelip reddedilen 
tasarı bu seferki gelenin aynı idi. Yalnız bu se
fer gelen tasarı bir parça daha mütevazıdır. Es
ki ret sebepleri ortadan kaldırılarak Meclisten 
geçmesini kolaylaştıracak bir şekle girmiş bu
lunmaktadır. 

Bu kazanın teşkili ile acaba, Yozgad için ne 
gibi faydalar temin edilmektedir? Hakikaten 
Yerköy merkezî bir vaziyettedir. Kurulacak na
hiyeler yakındır. Binaenaleyh yeni kaza hem 
bir kül oluyor, hem de Yozgad vilâyet merkezine 
yakınlığı itibariyle de bir menfaat arzediyor. 
Bunu gönlüm istedi ki, aynı menfaatte, aynı ko
laylıkları Kırşehir için de temin etsin: Zira Yer
köy kaza olunca; 4-5 kilometre mesafede bulu
nan Çiçekdağ geriye atılmak ıztırarında kala
caktır. 

A. SUNGUR (Yozgad) — Kâza oraya gider. 
Ş. TORGUT (Kırşehir) — Geriye atılmakla 

yeniden bir külfet olacaktır, Kırşehir için yeni 
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bir kaza kurulması. Zaten varidatı az, bir vilâyet 
olduğu için bunu beeeremiyecektir. Sonra ye
ni kurulacak olan kazanm belki nüfus bakımın
dan, köylere yakınlığı bakımından faydası ola
bilir. Fakat ekonomik bakımdan inkişaf içeriye 
doğru değil, şimendifer hattına doğrudur. Bina
enaleyh parlak bir âtisi olmryacak, bir kaza ye
niden teşekkül ediyor. Sonra Yerköy kazasının 
teşkili ile köprübaşı kelimesini kullandım. 

Zira tasanda teklif edildiği gibi yalnız, Yer
köy istasyonunu almakla, Yozgad iktifa etmiye-
cektir. Çiçekdağ kazası içeriye nakîolunca uzak 
kalan ve Yerköv istasyonuna yakın köyler bu se
fer kendiliğinden müracaat edecek Yozgad'a 
bağlanmalarını isteyeceklerdir. Acaba yalnız 
idari bakımdan faydalar temin eden tasarı eko
nomik bakımdan da aynı faydayı, temin ediyor 
muf 

Pazarlar; bu, yalnız Hükümetle alış veriş 
değil, mübadeleyi sâyi kıymetlendirmeyi ve ih
tiyaçlarını temin bakımından pazarların yakın-
Irğı ve gidiş gelişteki kolaylıklar aynı şekilde 
muvazeneli olarak düşünüldü mü? 

Kırşehir, tekniğe hâkim olmak ve sahip ol
mak kararını vermiş bulunan bir ildir. Binaen
aleyh, bu kalkınma kaza teşkili ile kabil olmaz. 
Behemehal sâyin kıymetlendirilmesi lâzımdır. 
Ciçekdağı'nda Tarım Bakanlığı Tiltili çiftli
ğinde bir meyve istasyonu, hububat, hayvanat 
ve sebze yetiştirmek üzere çalışmalara başla
mıştır. Bu çalışmalar da meyvesini vermeğe baş
lıyor, Çiçekdağı ağaçlanmağa "'başlanmıştır. Bir 
çeyrek saat mesafeyle istasyona yakm bulunan 
ve memlekete önayak olabilecek bu Devlet te
şebbüsleri yakın zamanda Yozgad'a intikal ede
ceğini düşününce halkın duyduğu endişe haki
katen yerindedir. İstasyonun ekonomik bakım
dan Jnymetini bir misal ile izah etmek için yalnız 
Malya çölü kombinasından senede 20 milyon ki
lo hububat Kırşehir toprağı mahsulü bu istas
yona inmektedir. Üç misli yani 60 bin ton sa
man da aynı istasyona gelecektir. Şimdi bir de 
bu yerin mülki bakımdan kaza olarak gelişmesi 
birkaç memur evi ye dükkân yapılmasiyle bir 
inkişaf arzedebilir. Bu sahayı biz Yozgad'lılar 
gibi ilhakını değil ,her iki vilâyetin müşterek 
menfaati için nasıl bir şekle ifrağr kabilse onu 
düşünüyoruz. Malya .çölünde altmış "bm ton sa-. 
man. İzmit'teki aylarca boş bekleyen kâğıt fab
rikasının saman ihtiyacını karşılar. Hem bu 

402 



B : 78 25.6 
fabrikanın bu suretle ihtiyacı giderilmiş olur. 
Hem de bu arzettiğim Malya çölü samanı 
bu suretle kıymetlendirilmiş olur. 

Sonra fakir olan Çiçekdağı kazasındaki Lini
ni madeni var. Burada bakır olduğu anlaşıl
maktadır. ilerde bir bakır maden işletmesi ola
caktır. Çiçekdağı'ndan Yerköy arkasına kadar 
inen madenden hem istifade ve hem de Yozgad 
ve Kırşehir vilâyetlerinin * müştereken tiftik 
mahsullerini sarf edecek olan bir fabrikanın 
Yerköy'e kurulmasiyle daha mükemmel bir şe
kilde kalkınmayı temin edecek bir vaziyet temin 
edilebilir. Arkadaşlarım, tabiî srnır olan Deliır-
mağın beri-tarafındaki araziyi yine Kırşehri'ne 
iade etmek ve zaten daha zengin olan Yozgad'i 
fakir olan Kırşehir aleyhine daha çok zenginleş
tirmek âdilâne değildir. Bugünkü ekonomik 
prensipler bizi az çok vilâyetlerin müsavat 
dâhilinde inkişaflarını temin etmeyi araştırma
ya sevketmektedir. Her iki vilâyetin de müsa-
vatan inkişaf etmesi ve servetlerden aynı dere
cede istifade etmesi için ben de arkadaşlarımın 
takririne iştirak ediyorum ve Yüksek Meclisten 
Yerköy istasyonunun Kırşehir'e iadesini rica 
ediyorum. 

F. ÇOBANOĞLU (Kırşehir) — Kırşehirli 
arkadaşlarımın sözlerine ilâve edecek ufak tefek 
bir kaç nokta kalıyor. Bütün müşkülât nereden 
doğuyor? Evvelâ oraya dokunmak istiyorum. 

Şimendifer yolu aşağı yukarı iki vilâyet 
arasında hudut teşkil ediyor ve demiryoluna hal
kın incizabı malûmdur. Binaenaleyh iktisadi | 
faaliyet; nakliyat, münakalât ve ticaret istasyon
larda temerküz ediyor. Fakat şimendifer yolu 
da vilâyet hududiyle aşağı yukarı tevafuk edi
yor. Getirilen bu teklifin esasını teşkil eden idarî 
sakıntılar başgösteriyor. Şimdi bu idari sıkıntılar 
ne kabilden olabilir? Yerköy bildiğiniz gibi indir
me ve •bindirme istasyonudur. Bilhassa Yozgad 
ve Kırşehir vilâyetlerinin mahsullerinin-tahmil 
edildiği büyük bir istasyondur. Bu tahmil edi
len emtia vilâyetin içerlerinde, gerek Kırşehir 
ve gerek Yozgad'm içerlerinde istihsal ediliyor. 
Fakat idari, tieari dâvalar, getirmek, bilhassa 
mahsulâtın çıktığı yerde, fakat ticaretinin ol
duğu istasyonun haricindedir. Bu kabîl sıkıntı
ları her vakit vilâyet hududlarmm demiryolla
rına tevakkuf ettiği yerlerde görürsek, umarız-
ki vilâyetler teşkilâtı harita üzerinde çizilirken 
bu nokta nazarı itibara alınsın. 
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Şimdi, benden evvelki hatip arkadaşımızın 

^edifr gibi, Yerköy'de bindHİe"1 ma1 s t e r i n 
büyük bir kısmı Kırşehir kendi içinden istihsal 
ediliyor. Yani Kırşehir vilâyetinin kendi halkı
nın emek hakkı olan emtia Yerköy'de trene bin
diriliyor. Bu Yerköy, Kırşehir'in yegâne şi
mendifer istasyonudur. Halbuki Yozgad'in Fa-
kılı gibi bir kaç tane istasyonu daha vardır. 

Bu meseleyi nasıl halledebiliriz? Bu müna
kaşa esnasında iki şehrin ismi geçti, Yerköy ve 
Çiçekdağ. Yerköy ve Çiçekdağ'mm biribirine 
olan mesafesi aşağı yukarı Çankaya ile Ziraat 
Enstitüsü kadar bir yerdir. Üç beş kilometrelik 
bir yerdir. Gözle Çiçekdağ'mdan Yerköv'e ba
kıldığı zaman Çankaya'dan Ziraat Enstitüsünü 
seyreder gibi bir manzara görülür. Yerköv se
viye itibariyle aşağı rakımda bir yerdir, olduk
ça da sıtmalıktır. Çiçekdağı daha vüksektedir, 
iyi suyu vardır, manzarası güzeldir, ikamet 
yeridir. Yerköy ise iş yeridir. Mâkûl olan ika
metgâhların Çiçekdağ'mda bulunmasıdır. Nite-
.kim de övledir. Bu vaziyet .bugün mevcuttur. 
Halk Çiçekdağ'mda outurmakta ve iş için Yer
köy'üne inmektedirler. 

Şimdi emniyet bakımından, yani polis ve 
adliye isleri için teşkilât vamlacaktır. Yerköv 
kaza olursa Çiçekdağ'i Yerköy'üne ilhak edil
mediği takdirde bunun pek faydası olmayacak
tır. Hattâ daha ileri gidelim, demin arzettiğim 
gibi, bütün Yerköy'ünden trene bindirilen em
tia Kırşehir vilâyeti içinde ^stihsal edildiğine 
göre, Kırşehir'i veya Kırşehrin bir kısmının 
Yerköy'üne ilhak edilmesi lâzım gelecektir. O 
zaman Kırşehir ufacık bir şey kalacaktır. 

Şimdi yapılacak şey, kaza merkez' o1arak C;-, 
çekdağ'ını himaye ederken Yerköy'le Çiçekdağ'ı-
nı bir otobüs hattı ile vasletmek doğru olur 

Yerköy'ünün hinterlandına bağlanması: Ka
nım lâyihasında feu hinterlanddan bahsediliyor. 
Fakat bunun Kırşehir vilâyetinde mi, yoksa . 
Yozgad vilâyetinde mi olduğunu tasrih etmiyor. 
Benim burada yapmak istediğim şey, bu işi kö
künden halletmek değil bu Yerköy, Kırşehir 
ilçesi dâvasının komisyonda iyi işlenmemiş ol
duğunu tebarüz ettirmektir. Belki komisyona 
iade edilirse orada daha çok esaslı ve gerek Yoz
gad ve gerek Kırşehir ve gerekse memleket için 
daha iyi bir şekilde halledilebilir. Bu itibarla 
benden evvel bu meselenin komisyona iades' için 
verilmiş plân takriri ben de tutmak mecburiye-
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tindeyim,, yalnız>Kı-if şehir Mebusu, olarak değil I 
bu mnıtakanm refahını istiyen bir adam sıfatiy
le bunu beıv de-talebediyorum. (Alkışlar) 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) 
— Efendim; teşkili içirt izninizi rica ettiğimiz 
9 kazadan, birisi, filhakika Yerköy'dür. Kirşe-
hir MiUeivekilleri arkadaşlarım, Yerköy'üm te
şekkülünde, Kırşehir için endişe izhar buyurdu
lar. Ben,/ eğer yapmak istediğimiz işi; Yüksek 
HeyetMze olduğu gibi arzedersem,, hem. Heyeti 
Celileaizi tenvir etm% hem d© kendilerinim en-
dişekarimi zannederim izale etmiş olurum* Yer
köy,;'halen Yozgad vilâyetine ve Yozgad. merkez 
ilcesine bağlı bir bucak merkezidir. 

Biz. bu bucağı; Yerköy'ün sağjn4a SaAmsöiı 
solunda? Krzılkoca bucaklai'uu katmak suretiyle 
Yozgad ilinin bünyesinde bir ame%e y&|HyoF 
ve bu % bueaktan bir ilce teşkil ediyoruz. 

Bu ameliyeyi yaparken Kırşehir'den ne bir 
köy alıyorum, ne de ona bir köy veriyoruz* 

Yerköy bugün de Yozgad'm ve Kırşehir'in 
aynı şekilde şimendifer istasyonudur. Her iki 
ilin de köy ve bucaklarının hasdatı bu istasyona-
uğrar. Bir tarafa bağlı olmakla diğer tarafın 
mahsulünden baç almaksızın işlerini görür. Bu 
vaziyet yine kemakan böyle devam edecektir. 

Teşekkül edecek olan ileeain Yozgad'a eaa> 
uzak yeri Yerköy'dür, 35 kilometredir. Teşkili 
istenen ilce, Kırşehir 'e bağlandığı takdirde, Kır
şehir'e en yakın yeri Yerköy'dür, 80 kilomet
redir, Bütün ilce Yozgad merkezi ilçesinin 
koynuna, 20 kilometre kadar sokulmuş bir vazi
yettedir. Buna mukabil Kırşehir'den 100 ki* 
lometre kadar ayrılır. O itibarla bunun Kırşe
hir'e ilhakına imkân yoktur. Kırşehirde» de bu
raya bir tek köy almağa da lüzum yoktur, çün
kü teşekkül edecek olan ilçenin hale» 99 köyü 
ve 35 915 nüfusu vardır. Binaenaleyh biz 35 
bin kişilik bir kütleyi Yozgad kazasının merkez 
ilçesinden ayırarak onları idarî bir kolaylığa 
mazhar kılmek için bunu yapmış* bulunuyoruz. 
Bunun olduğu gibi kabulünü rica ediyorum, 
(Alkışlar). 

Ş. TORGUT (Kırşehir) — Sayın arkadaş
lar, demin de izah etmek istemiştim, Yerköy Wr 
sanayi bölgesidir. Bu yerin hemen arkasında 
Çiçekdağı güzel bdr iskân ımntakasıdır. Hal
buki istasyon mmtakas&nda kaza yapılmas-ı iste
nen kısım deprem payı üstündedir. Burada şe
hir kurulamaz. Fennî yapılmadıkça ilk zelzele- | 
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de yıkılmaya m«lt3rffettidt£F; Yerftöy^deıt 'twai*'-L 

geçenler deprem senesinde hairafceletr görebMi-
ler. Depreme mrak&vi»* bir şeMr yapmaya da 
bugünkü maM du^muımız müs*it olmadfğm'dan 
istediğimiz gibi bir kasafea kurmak müşfcüSdür. 
Halbuki bura»ı sa*ı«#i mıutakası okmca b#gi ve 
teknik girecekti*. Deprem payı arkasında man-
taka da fennî kuramlar her iM vilâyete- de ser* 
vet temin edeeek mahiyettedir. Hfelem eldeki 
sanayi progemizde smmn sellülozü ve kartça»f»& 
rikasi varânv Bu Yerköy buna tah#s; edîöttef©' 
müsaittir. Bu fabrikayı istasyona '• y a t a yaptı
ğımız takdirde saman fabrikaya yalnız Kırşehir 
de#ü, Sekili'ye kadar bütün köyler samanla*** 
m sat&MîeceMerdİr. Sonra memlekette ekono
mik bir tiftik d&vası vardır. Tiftik - şimdiye ka-
dar işlenmemiştir. Oranın tiftiği yumuşak" ve* 
uzundur. Tiftik sanayiinin kurulması için yine 
bıtrası müsait bir yerdir. 

BJR MİLIiBTTEKtLf — Kaza olunca fab
rika kurulamaz mıî 

Ş. T^RCftrr (Devamla) — Yarm öbürgün 
bir el çabukluğiyle bu istasyon civarının Yoz
gad'a ilhakı ihtimali Kırşehir 'Iileri düşündür* 
inektedir. Zaten Çiçakdağı'nın inkişaf edeme
mesinin bir sebebi de onbeş senedenberi devam 
eden bu ilhak korkusudur. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, Turkçede 
bir darbımesel vardır: Aşk ağlatır, dert söyle
tir, derler. 

Kırşehirli arkadaşlarımız bttrada hu kazanın 
teşkili lüzumuna candan kanidirler. Fakat ne 
çare ki o dâirenin miîletvekili oldukları için 
burada söz söylemek mecburiyetindedirler. Şev
ket Torgut Bey kardeşimiz zelzele mmtakasrdır 
dediler. istasyonda muazzam binalar vardır. 
Minare boyunda silolar vardır, bunlara hiçbir 
şey olmamıştır: Çİçekdağı'ndaki köyler zelzelem
den çok hasar görmüştür. Binaenaleyh teklif 
çok yerinde ve isabetlidir. Beye arzını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Tasarmrn tümü hakkındaki gö
rüşmeyi yeter görerek maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . Eftmi-
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yeniden (9) ilce kurulmasına dair karnın 

* MABDB 1* — Adlan hu kanun» bağlı (1). 
sayılı cetvelde yazdı (9) ilce kurulmuştur. 
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îü Nicenin adı 

1; —TİEaStftmonu 
% ••— Çaüaîskâle 
3. —Çoruh 

*4. w*f"Ggpfl 
•••ö. ^—'"-Hfifttay 
.fi. —«sBiae 
7.. — *öto3» 
8.—Giresun 
9.—îEâime 

Abana 
Ipâri 
Ardanuç 
^erfcöy 
ArfeıtfSzli 
Günşyeö 
Pejrşembü 
Keş&p 
Lalapaşa 

BALKAN-— Veritoiş]Qİan^ergeyi bumad-
âede okui/uyûmm. 

25 .VI . 1#45 

Çiçeiedağı -ItoeİBHİn 'dSMMfide ̂  bulunan Yerköy 
,JkımHması «ĥ kfenida Heyeti 

90hm -fcanuniyenin, ver-
[i% â̂£te&%â-4$pe yeniden in^lenmek *üzere'îç-
ri fl^isyeiHiina «idem -arz ve tfcMif e<9îl- i 

-«tiktir. 
Karara bağlanmasını Hej'eti Umumiyeye -ar-

smi *&ea«derim. 
Kmşehk Milletvekili 

]?aik Seler 
1BAŞ&AN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

-BairuT ^enier... 'Etmiyenler... Kabul edihne-
TOİŞth*. 

pjajütöe 1. tekrar .okundu) 

HBAŞKîâN — 'Maddeyi oyunuza sunuyorum: i 
möbttl edeâûer... Etmiyetrier... Kabul ©Silmiştir. 

MABsÖE 2, — tli§ik 42) .sayılı cetvelde dere-I 
©e, ad ve eajsları^ösfcerilen hu Eceler kuruluşu- f 
aa iüşkâaı kadrolar, 3656 sayılı kanuna bağlı i 
IX) .sayılı cetvelde ilgili .bakanlık ve dairelerin 
.kadnolarjaıa eklenmiştir. 

BAŞKAN —$öz iatiyen var anı? Maddeyi; 
,Q$wmz&^sıayıyoruın: Kabul «edenler... Etmiyen-
ler... Kafcul edilmiştir. : 

®3Ç$Ğt«ÜM>E 1. — $Ksik (S) sayılı cet-; 
-vOâe. g8»feenl©n^Hlâria*r Î946 yilr-Bütçe Kanu-1 
<mmsL %8|lı (©) işareti cetreBn SlgSli -kı^mla-

BAÇKAN — ^Böz istiyen <var -mı? Maddeyi 
•*fe$og*t6ia'•- ŝ fettyei'pmn: ^ateifl -*Ğ3&Û&... lEfmiyen- \ 

velde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayılı eetşeüe 
derece, ad T« «»yıları ^österiknier ,18^5 yılı 

•hağlı (L) işaretli «*waJan 

tD. 

13 

[4] SAYILI CETVEL 

<S«şe8İn geşâü 

Sağlık ve Sosyal Yardnn Bakanlığı 
Muayene ve tedavi sağlık memuru 9 

ât^kterlağuisâtibi 9 
20 
15 

Adalet Bakanlığı 
filler inemal'lai'i) 

9 Balkan, yargıç, üye, sulh 7m> 
gıcı, savcı ve yardmcüan, ic
ra yargıcı ve yardımcıları, yar
gıç yarltonerktrı ve yargTtayra-
^JürtSrîeri # i4$) 

13 Kâtipler : (Başkâtip, başkâtip 
yaj^ntt^to, ^aaak-k^ibi, tu-
tsaıakyaırdiûicıian kâtip) 9 20 

-BAŞKAM—Söz i«tryen var »u? M&ti&m 
cetvelle oyunuzaımmşişmm: Kalkıl eteler,. . 

K^u l «edüroşatir. 

Gfi^ICt JSAB15E 3. — Kurulması tearal 
edilen fteelerin ayhk, ücret ve giderleri fcarşâfğı 
öhtrli: 1945 yflı Mtfliye Bakanlığı ftitç^sinın 
411/A (fice teşkili giderleri) bölttoUDe f̂enKöl-
muş olan 125 060 liranın HgHi Mtçelerm ^ l ü m 
-ve «aföâfelerİBe *htöyaç nispetinde -afetanliftasmâ 

BAŞKAN —-Söz isliyfiîi var mi? jMaJdeyi 
oyunuza ^eetmuyorıun: Kabul edenler... -Etmiyen-

>Jw...JRia]jiBİ editoagtir. 

MABDE 3. — Bu^aımn 1 &§»st0SJ1945-ta-
rihinde yü^orlllğe «irer. 

tBA^i£AN—Maddeyi sunuza •««ttuyorum. 
K«toiıds*âe«ier.wiEtn^eBİer... tEatel^iamaştör. 

MAJ>ÖE 4. — S u ^aamm^B&aitor durulu 

©AŞKıAN — »Maddeyi oyunuza «uûuywmm. 
&ab*l eâeırfer... Etmtgrenler...'fertml edilmiştir. 

Tasaaaran limmaü açık oyia «ymnaza «utu
yorum. 

^S.^fÇdZ fFozg^a) — IPahstBfrtı umuntî. büt
çede çıkmıştır, tekrar açık reye konmasına fu« 

— 1̂15 — 
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zum var mı? Bütçe iki gün evvel kabul edil- 1 
mistir. 

BAŞKAN — Devlet Ekonomi kurumları me
murları emekli sandığı hakkındaki tasarının gö
rüşmesi Bakan hazır bulunmadığı için gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik 
okullarında yetiştirilecek askerî mühendisler 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Millî 
Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/364) [1] 

BAŞKAN — Tasarının görüşmesine başlıyo
ruz. Tümü hakkında söz steyen var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik okulla
rında yetiştirilecek askeri mühendisler üzerine 

kanon 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Teknik Okullarında askerî mühendis yetiştir
mek üzere gereği kadar öğrenci okutmağa Millî 
Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bu öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığımca 
Teknik Okulları için belirtilen giriş şartlarını 
taşıyanlar arasından askerî mühendis adayı ola
rak seçilirler. Bunlarda, Millî Savunma Bakan
lığınca askerî mühendislik için aranan diğer ni-
teliklerin de bulunması şarttır. 

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

MADDE 2. — Birinci madde gereğince as
kerî mühendis adayı olarak ayrılan öğrencilerin 
yedek asteğmenliğe nasbedilineeye kadar her 
türlü ihtiyaçları (Harp Okulu öğrencisi gi
bi) Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. 

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

MADDE 3. — Teknik Okulu tahsilini ve 
meslekleriyle ilgili fabrikalarda bir senelik 

. stajlarından altı aymı muvaffakiyetle bitiren
ler, yedek asteğmen ve altı ay sonra da yedinci 
sınıf askerî memur tâyin edilirler ve askeri mü-

[1] 141 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. I 

. 1945 O : 1 
hendis adını alırlar. Ancak, bunların yedinci 
sınıf askerî memurluğa yükselmelerinde, tâyin 
tarihleri, Teknik Okulun ikinci sınıfına yüksel
dikleri yıl, askerî liselerden mezun olarak Harp 
Okuluna geçmiş bulunan subayların tâyin ta
rihlerine uydurulur. 

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

MADDE 4. — Mühendislik tahsili sırasında 
bir defadan çok smıfta kalanların tahsiline son 
verilerek orduya gedikli üst çavuş rütbesiyle 
geri gönderilirler. Bunlar, orduda, yükselmeleri 
eşitleri gibi yapılmak üzere, taahhüt ettikleri 
hizmet süresini tamamlarlar. Ancak, smıf ar
kadaşları Teknik Okulu bitirdikten sonra bun
lardan Teknik Okullarının ikinci ve daha üst 
sınıfına geçmiş olanlardan isteyenler Askerî Me
mur Okuluna gönderilerek Aeskerî memur ye
tiştirilirler. Burada da muvaffak olamıyanlar 
rütbeleriyle orduya iade edilirler. Bunların As
kerî Memur Okulunda geçirdikleri süre gedikli-
lik için taahhüt edilmiş bulunan hizmetten sa
yılmaz. 

H. TUGAÇ (Ağrı) — Efendim, bu dördün
cü maddede bir fıkra vardır. Bu fıkra Hükü
metin teklifinde ve Millî Savunma Komisyonu
nun mazbatasında yoktur. Tavzih maksadiyle 
Bütçe Komisyonu tarafından konulmuştur, ye
rindedir. Yalnız burada ilişilecek bir nokta var. 
«Bunların orduda yükselmeleri eşitleri gibi 
yapılmak üzere taahhüt ettikleri hizmet süresi
ni tamamlarlar» deniyor. Bunlardan maksat; 
teknik okulu muvaffakiyetle ikmal edemeyip 
orduya dönen gediklilerdir. Daha bu okula 
girmeden evvel Millî Savunma Bakanlığı ile yap
tıkları mukavele mucibince orduda 12 sene hiz
met etmeyi taahhüt etmişlerdir. Şimdi üç sene 
bir sürede teknik okulun, meselâ ikinci sınıfın
da muvaffak olamayıp bir defa sınıfta kalan, 
kazara bir de son sınıftîa kaldığı takdirde beş se
ne okumuş olacaktır. Bu beş sene sonunda mu
vaffak olmamış diye orduya gedikli olarak iade 
edilecektir. Gedikli hizmet mükellefiyeti ise 12 
senedir. Beş senelik okul süresi, daha yüksek 
bilimle, yüksek bir bilgi ile orduya iade edile
cek. On iki sene de gedikli olarak hizmet et
mektedir. Bu suretle 17 senelik bir hayâtın geç
mesini intaç edecektir. Bendeniz bu ciheti Ko
misyon arkadaşlarımla görüştüm, Bakanlık ve 

-m-
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Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşımla da muta
bık kaldım. Müsaade buyurursanız bunun de
ğişmesi için bir önerge sunuyorum, kabulünü ri
ca ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA B. OSMA 
(Bitlis) :— Hüsamettin Tugaç arkadaşımızın 
ikinci fıkrayı değiştirmek hakkında yaptığı ta
dil teklifini Bütçe Komisyonu kabul etmektedir. 
Ancak birinci cümlenin son kısmında «tahsiline 
son verilerek orduya gedikli üstçavuş rütbesi ile 
geri gönderilirler» diye bir ibare vardır. Bu
nun da «tahsiline son verilerek gedikli üstçavuş 
rütbesi ile orduya gönderilirler» şeklinde tadili
ni Bütçe Komisyonu namına rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden açıkladığım sebepten dolayı 4 ncü 

maddedeki «bunlar orduda yükselmeleri eşit
leri gibi yapılmak üzere, taahhüt ettikleri hiz
met süresini tamamlarlar» kaydının kaldırılması
nı ve yerine «bunların, orduda yükselmeleri eşit
leri gibi yapılır ve teknik okuldaki tahsil esna
sında sınıfta kalanların tekrarladıkları yıllar or
duda taahhüt etikleri gedikli hizmet süresinden 
sayılmaz» kaydının konulmasını Kamutayın tas
vibine sunarım. 

Ağrı Milletvekili 
H. Tugaç 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon da kabul et
miş bulunuyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Fakat Komisyon hamına birşey söylediler 
B. OSMA (Bitlis) — ifade tashihinden iba

rettir. Komisyon önergeyi kabul ediyor; bun
dan başka birinci cümlenin sonunda bir ifade 
tashihi yapılıyor. Hüküm değişmiyor. 

H. TUGAÇ (Ağrı) — Madde üzerindedir, 
tashih takrire taallûk etmiyor. 

BAŞKAN — önergenin kabulünden sonra ve 
yapılan cümle tashihinden sonra hâsıl olan mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Askerî Sanat lisesi mezunlarından 
Teknik Okullarında tahsil ettirilenler hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan 
Teknik Okuldaki tahsillerini bitirenlerin as
kerî mühendis olarak tâyin tarihleri, -Sanat lise-
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sinden çıktıkları yıl Askerî liseyi bitirerek Harp 
Okuluna geçen subayların tâyin tarihlerine uy
durulur. Ancak, Teknik Okuldaki tahsil sırasın
da sınıfta kalanların tekrarladıkları yıllar kıdem
lerinden düşülür. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayım
lanmasından önce Teknik okullarda tahsilde bu
lunan sanatkâr askerî memurlardan yükselme 
sırası gelenler, Teknik okullarda devam ettikleri 
sınıf imtihanını vererek bir süt sınıfa geçtikleri 
takdirde bu geçiş sicil sayılarak ordudaki emsal
leriyle beraber yükselmeleri yapılır. Bunlardan 
bir yıldan fazla smıfta kalanlar, tahsillerine 
son verilerek, orduya geri gönderilir ve ordu
daki eşitlerine göre yükselmeleri iki sene geri-
yo bırakılır. 

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

MADD,E 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun Millî Savunma 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci konuşulması bitmiştir. 
Daha evvelki ilgili Bakan burada bulunmadı

ğı için geri bıraktığımız iki madde var. Bir de 
ayrıca Ekonomi Bakanlığına ait bir madde var. 
îç+üzük hükmüne göre bu geri bırakmalar bun
dan sonraki birleşime bırakılır. Fakat Heyeti Ce-
lile yeniden gündeme alınarak bunların görü
şülmesini arzu ediyorsa . . . (Hay, hay sesleri). 
O halde bugünkü gündeme alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/273) [1] „ 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Sayın arkadaşlar, şimdi müza-

[1] 138 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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-keresini kabul buyurduğunuz Ulaştırma Bakan
lığının ödev ve kuruluğu hakkındaki kanun ta
sarısını bu seneki bütçemizde tatbik etmek zaru-
retindeyiz. Bunun ivedilikle müzakeresini riea 
ediyorum. Lütfen kabul buynrulmasrnı dilerim. 

BAŞKAN — İvedilik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. • 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde
lerin görüşülmesine geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... iEtmiyenler... Maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı g-örevleri ve kunıluşaı tok-
kmda kamın 

Birinci bölüm 
Görevler 

.MADDE 1. — Ulaştırma Bakanl^ıiân görev
leri şunlardır: 

A) Kara, hava ve sularda kamu ulaştırma ; 
hizmetlerini görmek üzere kurulmuş Devlet iş- \ 
letmeleriyle bunların tarife işlerini herbirinin: 
miraçları ve özel kanunları gereğince idare et
mek, düzenlenmek, denetlemek; 

B) Devlete ait ©tepta yukarıdaki okra dı
şında kalan başka ulaştırma kurumlarının ••:ve 
millî ulaştırma işlerinin yurdun iMiyaçlarma 
uygun -olarak gelişmesi ve iyileştirilmesi ve ye
niden kurulacak olanların veya kurulması ge
rekli görüleceklerin nasıl kurulmaları uygun 
olacağı hakkında incelemeler yaparak teklifler
de bulunmak ve bu konularda oy ve düşüncesini 
bildirmek; 

C) il özel idarelerine veya belediyelere ait 
ulaştırma işletmelerinin ve ticaret kastiyle özel 
ve tüzel .kişiler tarafından yapılan ulaştırma 
işlerinin yurdun ve halkın ihtiyaçlarına uygun» 
Devlet ulaştırma işletmeleriyle ahenkli, karşı
lıklı ve birbirini besleyici ve tamamlayıcı .şekM-
de işletmelerini kovuşturmak ve sağlamağa çalış

mak; 
D) Devlet, özel idare veya foelediyeİBrce 

işletilen ve işletilecek ?olan istasyon, iskele ve 
limanlarda yükleme, boşalana, taktarma, antre
po ve ardiye işlerinin ve bunlarla ilgili işleıân, 
bir taraftan bu yerlere gelen giden malların 
her türlü «gereklerine uygun, diğer tayftan da
ha çabuk ve kolay, daha güvenli, verimli veniü-
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özenli olmasratı "sağlamak için, ileri teknik arak
lar «sağlamak, yapılar Irarmak, usuller koymak, 
yenüen limanlar yapılması veya onların dü-
zetilmesi için incelemeler yapıp sonuçlarını önem 
ve veriin sırasiyle gerçekleştirmeğe veya gerçek-
leştârmeğse çalışmak; 

İskeleleri-< onarmak ve .©nartmak veya yeniden 
yapmak ve yaptırmak, yurdun -ekonomik 'geliş
me ve ihtiyaçlarına muvazi, Mrîbirlerryle ahenk
li, yerli özellik ve şartlara nyguu şekilde bütün 
istasyon, uman ve iskelelerde uygulanacak .üenet 
tarifelerini yapmak veya inceeiy&p onamak, «dü
zeltmek ve fosütin hu işleri denetlemek ; 

E) BakaraLtğın keradi kurumlarınca, il ve be
lediyelerce görülüp uygulanmak üzere istasyon, 
liman ve iskelelerde kullanılan bütün motorlu ve 
makineli taşıma araçlarının, mîllî ihtiyaçlar göz-
önüne alınarak, teknik inceliklerini ve bunlarda 
çalışanların yeterlik şartlarını belirtmek; 

F) Her türlü taşıma ve ulaştırma acenta ve 
komisyontjuluğu yapan ve yapacak olan özel ve 
tüze! kişilerin yeterlik şartlarını belirtmek ve 
işlerini teknik bakımdan denetlemek; 

G) Ulaştırma işlerinde, sularda, liman, is
kele ve istasyonlarda güvenliği, kamu düzenliği
ni, can, mal esenliğini sağlıyacak tedbirleri al
mak ve denetlemek; 

H) Radyofarlar, fenerler, işaretler, cankur-
tarma istasyonları ve gemi kurtama ve benzeri 
işleri va -kurumları kurmak ve denetlemek; 

1) Yabancı memleketlerin ilgili işletmeleriy
le ulaştrrma konusu üzerinde anlaşmalar yapmak 
ve münasebetler kurmak. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mit Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kal>ul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci böllm 
Kuruluş 

MADDE 2. — TJlaştırma Bakanlığı Ba&anın 
emri altında : 

A) Merkez ve iller; 
B) İşletmeler,-
C) İşletmelerin, emekli sandıkları; 

kuruluşlarından ibarettir. 

BAŞKAN —$öz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıeyen-
4er... J\'Iatdde Kabul edilmiştjir. 
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MMm&3? —Möriîeakttrtöuşu: 
A) MSsteşariık; müsteşar yardımcılığı baş-

müşavirlik, özel kalem.mftdi»lwğü; 
B) Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
O) Hukuk Müşavirliği; 
D) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı; 
E) Liman ve. Denizişleri Dairesi Başkanlığı; 
F); Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlı

ğı; 
GX ftzlükişler ve Kütük Müdürlüğü; 
H) Seferberlik Müdürlüğü; 
t) Yayım Müdürlüğü; 
J.) Levazım Müdürlüğü; 
K) Mğıtîşleri Müdürlüğünü 

Kapsar. 
BAŞKAN —.Söa/iateyettrvarmı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Meriis ve Komısrcmlar 
MM)JMf 4. — Merkezde aynea: 
A) tJIaştrrma meclisi; 
B) Memurlan seçme komisyonu; 
CX Disiplin seçme komisyonu; 

Kurulttrv 
BAŞKAN — SÖz istiyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

€) Dmp&R k«msyomi; 
Mfialeşa^ veya yardtfeeısm-ın başkanlığı al

t ı l ık laman ve- Dettizişleri Deresi Başkanı, Kâ-
ra^oKarr Ulaştırma Dairesi Başkam, Tarif e ve 
TaefH»efr Dairesi Başkanf, Hukuk müşaviri, Öz-
lükişler ve Kütük müdüründen kurulur. 

BffipŞİN — 9«8: isüyen- var mit Maddeyi 
oywmaa sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Madde kabul, eâUmiftir. 

ttter 
MADDE 6. — i t e kuruluşu; 
Liman .,ve Denizişleri Müdürlükleriyle. Yüksek 

Denk Ticaret Okulunu kapsar. 
BALKAN — Söz istiyen var mû Maddeyi 

oyunuza, sunuyocum. Kabul edenler... Etmiyeıı-i 
ler,.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Liman ve Denizişleri Müdür
lükleri işin isderfcafİBe ve teknik gereklere göre 
sııarto<toilaK& bölgelerde kurulur; 

Her bölge Liman ve Denizişleri Müdürlükleri 
kuruluşları ve bunlara bağlı liman başkanlıkları 
işlerin: gereğine ve genişliğine göre, bu kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kadro içinde bakanlık tara-
fmdaîî belli eâöir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mıf Maddeyi 
oymuş» stBfuyoruro. Kfcbul edenler... Etmeyen
le?'.. Madde* kabnl edilmiştir. 

İşletmeler 
MADDE 8. — Doğruca Bakanlığa: bağlı: iş* 

letaseltr şanlardır: 
A^ Bosta^ Telgraf ve Telefon İşletme Geael 

Müdöıtüğü', 
B) Derle* Demiryellarr ve Limanları îşiefe 

mer öeael MüdSrüîgü; 
ö) Devl«& DenizyeüarE ve Limanları: îşJefem» 

Genel Müdürift#ür 
D) Devlet Havayolları İşletme Genel Mü

dürlüğü. . 
Bit» işieiınekrins karulu^ idare ve yefcMleri ile 

memur ve hizmetlileri ve başka işleri kendi özel 
ka»wûfficii hükâBBİmne bağhdır. 

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

İşletmelerin emekli sandıkları 
MADDE 9. — İşletmelerin emekli sandıktan 

şunljUttlır: 
A) BesylefcDeiBİryciları ve LianaalsnIşkt-

MADDB 5. — Ulaştırma m««lisi: 
Bakaain veyamüateşarıaın veya^ vekil ede

cekleri kimsenin ba^anlıgptdaf müateşar veya 
yardapcıs^ işletmeye Genel; Müdürleri,' Hukuk» 
müşaviri ve Bakanlık daire başkanlarından ku
rulur. Bakanın çağıracağı zama»laa?dfc«ve en-aşa
ğı ydd$. iki * defa toplanır. Meclis kararları, Ba
kan Meclise başkanlık etmLş ^s» bile, ayrıca 
bakanın onaması ile tamamlanır. 

B) Memurları seçme komisyonu; 
Tarife ve ticaret, liman ve deniz işleri, kaili 

yollan ulaştırma daireleri başkanlayiyk özlük 
işler ve kütük müdüründen kucrulur. 

En kıdemli başkan Komisyonda başkanlık 
eder. Bakanirğm komisyonda temsilcisi bulun-
mgsat dairelerini ilgile»diren işlerde, ilgili düre 
başkan veya müdürü* de oy*- sa&ibi olarak 

koüö ı̂ıtıaM katehr. Müdürlüğü Ankara dışında 
bulunanları ilgitendireii işierdıe ba müdürlerin 
düşâfceele-rt yaz* ile< alınır. yr 
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me Genel Müdürlüğü memurları emekli sandığı, 

B) Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü memurları emekli sandığı. 

Bu sandıkların kuruluş, idare ve başka iş
leri kendi kanun ve tüzükleri hükümlerine bağ
lıdır. 

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

Üçüncü bölüm 
Görev ve yetkiler 

Müsteşar 
MADDE 10. — Müsteşar, Bakanın damşçı ve 

yardımcısı olup Bakanca verilen emirlerin ve 
kabul edilmiş esaslarla programların, Bakandan 
aldığı direktif dairesinde, uygulanmasını göze
tir ve Bakandan alacağı emir ve direktife göre 
Bakan adına hareket eder. 

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

Başmüşavirlik 
MADDE 11. — Başmüşavirliğin görevleri 

şunlardır: 
A) Yabancı memleketlerde ulaştırmaya ve 

bu kanunun konusunu ilgilendiren resmî ve özel 
yayımları ve kanun mevzuatını kovuşturup in-
celiyerek ulaştırma tarz ve usulleriyle teknik 
alanında- meydana gelen gelişmelerden memle
kette uygulanması gerekli yenilikler hakkında 
teklifler hazırlamak; 

B) İşletmelerin memleket ihtiyaç ve fayda
larına uygun olarak çalışmaları, yeni ihtiyaçla
ra ve ilerlemelere göre gelişmeleri ve ilerleme
leri için daimî araştırma ve incelemeler yapmak; 

C) İşletmeler arasında işbirliği ve eş gider-
lik sağlamağa yarayacak hertürlü faydalı bilgi
leri toplamak ve teklifler hazırlamak; 

D) Milletlerarası ulaştırma anlaşmaları iş
leriyle uğraşmak; 

E) Bakanın vereceği başka işleri görmek ve 
kovuşturmak. 

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

özel kalem 
MADDE 12. — özel kalem müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, Bakan 

tarafından verilen işleri ve Bakanlığın şifreli ya-
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zışmalannı ve teşrifat işlerini idare etmek. 

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

Teftiş kurulu 
MADDE 13. — Teftiş kurulu, Bakanlığa 

bağlı bütün daire ve kurumlan Bakan adına 
teftiş eder. Bu kurulun, kuruluşunda teftiş 
kurulu bulunan işletmelerde de gerekli gördük
çe vazife görmesi Bakanın ölçümüne bağlıdır. 

Müfettişlerin görev ve yetkileri bir tüzük ile 
belirtilir. 

Teftiş kurulu başkanının da müfettiş yetki
si vardır. 

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

Hukuk müşavirliği 
MADDE 14. — Hukuk müşavirliği aşağıdaki 

işleri yapar: 
A) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olmak üze

re görevli kuruluş tarafından hazırlanan kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarının hukukça in
celenmesi; ' 

B) Bakanlık kuruluşlarının tertip edeceği 
ve alıp vereceği her türlü Sözleşme ve Şartlaş
ma tasarılarının incelenmesi; 

C) Bakanlık kuruluşları ile başkaları ara
sındaki her türlü anlaşmazlıkları inceleyerek oy 
bildirmesi; 

D) Memurların vazifelerinden doğan kanun 
kovuşturmalarına ilişkin işlemlerin yapılması; 

E) 4353 sayılı kanun hükümlerine göre ida-
ı"e ve adalet dâvalarında gerekli bilgilerin hazır
lanması ve gereğinde idare dâvalarında Bakanlı
ğın temsil edilmesi; 

F) Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı bir ara
ya getirip düzenlice dairelere bildirilmesinin sağ
lanması; 

G) Bakanlıkça verilecek başka işlerin gö
rülmesi. 

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

Tarife ve Ticaret dairesi 
MADDE 15. — Tarife ve Ticaret dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
A) Ücret tarifelerini incelemek ve banlar 

arasında^ yurdun ekonomik, kültür ve topluluk 
ihtiyaçlarına göre birbirlerine uyucu ve birbir-
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lerini tamamlayıcı bir ahenk kurmak. Ve ge
rekli istatistikleri toplamak; 

B) Devlet daire ve kurumlarının, yolluk 
ve taşıma hesaplarına esas olmak üzere, ücret 
tarifeleri hakkındaki sorularını cevaplandırmak. 

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

Liman ve denizişleri 
MADDE 16. — Liman ve denizişleri dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
A) Liman işlerinde: 
1. Liman ve iskelelerin çalışmalarını de

netlemek, eşgidişlerini temin etmek ve yükleme, 
boşaltma, aktarma antrepo, ardiye işlerinin ça
buk, kolay, düzenli yürümesini sağlıyacak tek
nik tesisler yapılmasını incelemek ve teklif et
mek; 

2. özel idare veya belediyelerce işletilmek
te veya işletilecek olan liman ve iskelelerin iş
letme durumlarını inceleyerek eksiklerini ve 
gelişme ihtiyaçlarını belirtmek ve sağlama ça
relerini göstererek bu yönde iyileştirilmelerini 
kovuşturmak ve sağlamak; 

3. Bütün limanların tarama, temizleme ve 
şamandıralama işlerini tertiplemek ye yaptır
mak; 

4. Liman, kıyı ve iç sularda ulaştırmanın 
gidip gelme ve güvenlik bakımından düzenliğini 
sağlıyacak kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı
larını hazırlamak ve bunların uygulanmasını 
denetlemek; 

5. — Liman, kıyı ve içsulara ait olup yaban
cı memleketlerde uygulanan veya Milletlerarası 
alanda kabul edilmiş olan mevzuatı inceleyerek 
bunlardan faydalı görülenlerin memleketimizde 
de uygulaması için tasarılarını hazırlamak; tek
lif etmek; 

6. Gidip gelme, can, mal güvenlğinin sağ
lanması bakımından fener, radyofar, deniz işa
retleri, cankurtaran istasyonları ve başka gerek
li tesisleri ve kuruluşları inceleyip bunlardan 
gerekli olanların yaptırılmasını teklif etmek; 

7. Ulaştırma bakımından nerelerde liman, 
iskele yapılması gerektiğini inceleyip bunlar 
hakkında teklifler yapmak ve başka Devlet da
irelerinin bu işlerde yapacakları teklifler üze
rine oy bildirmek. 

B) Deniz ulaştırma işlerinde : 
1. Türk şilepleriyle yurt sularında ve dışm-
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da yapılacak ulaştırmaları memleketin genel 
ulaştırma ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve de
netlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetme
lik tasarılarını hazırlamak; 

2. Şilep ulaştırmalarında iç ve dış navlun 
piyasalarını kovuşturmak, iç şilep navlun piya
sasını düzenlemek ve her ikisinin uygulanma
sını denetlemek-; 

3. Her tonajda Türk Ticaret Filosunun ve 
Türk şilepçiliğinin memleket ihtiyaç ve istekle
rine uygun olarak gelişmesini sağlıyacak tedbir
leri ve kredi ihtiyaçlarını inceleyip gerekli tek
lif ve teşebbüslerde bulunmak; 

4. Deniz işçiliği mevzuatı tasarılarını hazır
lamak; 

5. Deniz ulaştırmaları ile ilgili Milletlera
rası mevzuatı kovuşturup ineeliyerek bunlardan 
kabul edilmiş olanları uygulamak; 

6. Memleketin iç sularını genel ulaştırma 
ihtiyaçları bakımından incelemek, gereken ted
birleri teklif etmek, alınmış olanları düzenle
mek ve denetlemek; 

7. Denizyolları ulaştırmasında acentalık ve 
komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yön
den denetlemek; 

C) Fen işlerinde: 
1. Ticaret gemilerinin can ve mal güvenli

ği bakımından yoklamalarını yaptırmak, gemi 
yoklamaları hakkında kanun, tüzük ve yönet
melik tasarılarını hazırlamak; 

2. Ticaret gemilerini ölçtürmek ve gemi öl
çülmesi hakkında kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanma
sını denetlemek; 

3. Türk Ticaret Filosunun ve limanlarımıza 
bağlı deniz araçlarının teknik kütüğünü tutmak 
ve denetlemek; 

4. Türk Ticaret gemilerinin yapılışını nite
lik ve güvenlik bakımından denetlemek ve dü
zenlemek; 

5. Denizci yetiştirme esaslarını incelemek, 
ve belli etmek, yüksek kaptan ve makinist oku
lu ile denizcilik meslek kurslarının ders ve im-. 
tihan programlarını, balıkçılık ve deniz mah
sulleri bakımından ilgili Bakanlıkların düşünce
lerini de alarak hazırlamak ve bunların uygu
lanmasını denetlemek; 

6. Deniz kazalarını teknik ve kanun bakım
larından soruşturmak ve kovuşturmak; 

— 411 — 



B : 78 W.6 
D) işletmeler ve deniz kütükleri işlerinde: 
1. Gemileri ve denizcileri kütüklemek ve 

ana kütükleri tutmak; 
2. Beniz ulaştırması ve liman ve iskelelerin 

çalışmaları hakkında istatistikleri tutmak; 
3. Liman ve denizişleri dairesi başkanlığı

nın çeşitli işlemlerine, yazı, kâğıt ve dosya 
işlerine bakmak; 

E) Bakanlıkça verilecek başka ilgili işleri 
yapmak. " .• 

N. ELÖÜN (Erzurum) — Komisyondan bir 
şey sormak istiyorum. (Kürsüye sesleri). Bir su
al efendim; 

Maddenin başında, bir numaranın ikinci sâ  
tırında «eşgitme» tâbiri vardır. Bu tâbirin ne 
mukabili olduğunu lütfen Komisyon tasrih bu
yurur mu? ' '«- ' 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ F. KüBDOÖLU 
(Manisa) — «Eşgitme» yi «Koordinasyon» mu
kabili olarak eski eserlerden aldık ve kullandık. 
Koordinasyon mukabilidir. 

N. ELGÜN (Erzurum) — Teşekkür ederim. 
Ben de böyle tahmin etmitşim, amma komis
yonun tasrihi daha faydalı oldu. 

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

Karayolları ulaştırma işleri 
MADDE 17. — Karayolları ulaştırma daire-

. sinin görevleri şunlardır: 
A) Belediye sınırlan dışındaki şoseler ve 

elverişli yollar üzerinde Devlet dairelerinin ve 
illerle özel idareler ve belediyelerin, tüzel ve özel 
kişilerin motorlu taşıma araçlariyle kuracakları 
işletmelerde gidip gelme güvenliğini', ve dü
zenliğini sağlamak, taşıma araçlarını gerekli ni
teliklerini, gidip gelmelerin biribirleini tamam
layacak şekilde yapılmasını kovuşturmak, tari
felerini işletici kurumlarla halkm faydasını sağ-
lıyaeak esaslara göre düzenleyip denetlemek; -

B) Yurdun genel taşıma işlerini ekonomik 
ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve tamamlamak 
için makineli taşıma arçlariyle yeni açılacak iş
letmeler hakkında teklifler yapmak veya başka 
dairelerin tekliflerini inceliyerek oy bildirmek; 

C) Karayolları ulaştırmasında aeentalık ve 
komisyonculuk edeceklerin niteliklerin ve şartla
rını belli etmke; ' .. 

D) Motorlu taşıma araçlarını incelemek, ge
lişmeleri ve tipleri hakkında araştırmalarda bu-
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lunmak ve turistik bakımdan makineli araçlar 
işlerini; ilgili Devlet kurumlariyle anlaşarak belli 
etmek; 

E) Bakanlıkça verilecek benzeri başka işle
ri yapmak. 

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

özlük işler 
MADDE 18. — özlük işler ve kütük müdür

lüğünün görevleri şunlardır: 
A) İşe alma, yükseltme, iş değiştirme, yer 

değiştirme, değerleme, cezalandırma, izin verme, 
emeklilik, dul ve yetim aylıkları bağlama gibi . 
özlük işlemleri yapmak; 

B) Aylık, ücret, yolluk ve her türlü haket-
me işlerinin gerçekleşme işlerini yapmak; 

C) Ulaştırma meclisi ile seçme ve disiplin 
komisyonlarının yazı işlerini ' görmek ve disiplin 
komisyonlarının yazı işlerini görmek ve soruştur
ma işlerinden ve memur görevlerinden doğan 
dâvaların kâğıt ve işlemlerini hazırlamak; 

D) Açık ve gizli kütükleri tutmak ve kıdem 
tablolarını düzenlemek; » 

E) Yükselme, kıdem tablolarını yaymak. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Seferberlik 
MADDE 19. — Seferberlik müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
A) Bakanlığa bağU kuruluşların seferber

lik hazırlıklarını yapmak; 
B) Bakanlık seferi hazırlıklarını bir elden 

çevirmek ve idare etmek; 
C) Pasif korunma kaleminin üstü sıfatiyle 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların, pasif 
korunma işlerini düzenlemek; 

D) Bakanlık memur ve hizmetlilerinin as
kerlik ve kütükleme işlerini yapmak; 

E) İşletmeler memur ve hizmetlilerinin Ba
kanlığa gelen tecil işlemlerini kovuşturmak ve 
yerine getirmek; 

P) Memleket ulaştırmasının düzenliğini boz
mamak için özel taşıma araçları hizmetlilerinden 
Bakanlıkça gerekli gösterileceklerin kütükleme 
işlerini kovuşturmak. - „ 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabıılj.edenler..,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yayım 

MADDE 20. — Yayım müdürlüğünün görev
leri şunlardır: 

A) Ulaştırma konusu ile ilgili, yayımları 
yapmak, kovuşturmak, bunlardan Bakanlık hiz-

' metlerini ilgilendiren yayımları ilgili daire ve. 
müdürlüklerin istemesi üzerine veya doğrudan 
doğruya tedarik, satmalma veya Türkçeye çe
virmeği teklif etmek; 

B) Bakanlık kitaplıklarım ve fotoğraf evini 
idare etmek. 

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

Levazım 
MADDE 21, — Levazım müdürlüğünün gö

revleri şunlardır: ^ 
A) Döşeme, demirbaş, kırtasiye, basılı kâ

ğıt ve öteberi gibi levazım ve ihtiyaçları sağla
mak; 

B) Ayniyat hesaplarını düzenlemek ve da
ğıtımını sağlamak; 

C) Temizlik ve benzeri iç hizmet işlerini dü
zenlemek. 

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

Kâğıt işleri 
MADDE 22. — Kâğıt işleri müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan bütün 

kâğıtları çabukluk ve düzenle kayıtlamak ve yer
lerine yollamak. 

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

Ulaştırma meclisi 
MADDE 23. — Ulaştırma meclisinin görev

leri şunlardır: 
Ulaştırma sistemlerini memleketin ekonomi, 

coğrafya ve siyaset bünyesine ve millî savun
ma ve kurulup korunma ihtiyaçlarına göre mü
kemmelleştirmek, işletmeler arasında eşgiderlik 
ve ahenk kurmak ve ortak konular, bu kanunda 
yazılı görevler ve Bakanm vereceği başka işler 
hakkında oy bildirmek ve danışma kararları 
vermek, işletmelerce, sandıklarca, merkez dai
releri ve bağımsız müdürlükleree bu kanunun 
uygulanma sonuçlariyle temenni ve teklifler 
hakkında verilecek .yıllık raporları incelemek. 
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Meclisin toplantısına ait tutanak özetleri ve-

kararlar özel bir deftere sırası ile kayıtlanır ve 
toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ed.enler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurları Seçme Komisyonu 
MADDE 24. — Memurları Seçme Komisyp-

nunun görevleri şunlardır: 
Görevleri 14 ncü dereceden 5 .nci (beş için

de) dereeeye kadar memurları işe almak, yük
seltmek, yerini değiştirmek işini değiştirmek 
beeayiş etmek için danışma kararları vermek. 

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

Disiplin Komisyonu 
MADDE 25. — Disiplin Komisyonunun gö

revleri şunlardır": 
A)- İşletmeler disiplin komisyonları tara

fından verilen ve Bakanlık makamının onaması 
ile tamamlanacak olan kararlardan Bakanca ge
rekli gösterilecek olanları tekrar incelemek ve 
makamm kesin kararma sunmak; 

B) Bakanlık kadrosuna girmiş olanlar hak-' 
kında memurlar kanuniarınm ilgili hükümlerini 
uygulamak; 

C) Başka kanunlarla verilmiş disiplin yet
kilerini kullanmak. 

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

Bölge, Liman ve Deniz işleri Müdürlükleri 
, MADDE 26. —Bölge Liman ve Denizişleri 

Müdürlüklerinin görevleri, 16 neı maddede gös
terilen görevlerin kendilerine düşen kısımları 
ve Bakanlıkça verilecek emir ve direktifler üze
rinde çalışmaktır. 

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

Yüksek Deniz Ticaret Okulu 
MADDE 27. — Yüksek Deniz Ticaret Okulu 

Müdürünün görevi, Yüksek Deniz Ticaret Oku
lu ile bu okul tarafından idare edilen denizci
lik meslek kursları hakkındaki özel kanunlar 
hükümlerini uygulamaktır. 
•..:! İlgili Bakanlıklar ve Devlet kurumlarının 
istemesi ve Ulaştırma Bakanmın kabulü ile de-
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niz mahsulleri ders ve tatbikatı da bu okulda 
gösterilebilir. 

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

Dördüncü bölüm 
Memurlar ve kadrolar 

Tâyin işleri 
MADDE 28. — Müsteşar, müsteşar yardım

cısı, işletme müdürleri, başmüşavir, müşavirler, 
daire başkanları, hukuk müşavirleri ve "müfettiş-
ler ortak kararname ile, Bakanlığın başka me
mur ve hizmetlileri Bakan tarafından tâyin olu
nurlar. 

24 ncü madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE 29. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerle 3711 ve 4644 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Ulaştırma Bakanlığı 
kısmında gösterilen kadrolar kaldırılarak yer
lerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar konmuş ve bunların içindeki uz
manlık yerleri (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

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

Beşinci bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 30. — Ulaştırma Bakanı, İşletmeler 
ve sandıklar Bakanlık ve iller kuruluş
larına giren herhangi bir memuru, yapılması 
Bakanlığa ait bir iş için Bakanlık kuruluşu -ve
ya açık vazife bulunup bulunmaması ile bağlı 
olmaksızın kadroda gösterilen ödeneği ile dile
diği yerde kullanabilir. 

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

MADDE 31. — 27 . V . 1939 tarihli ve 3613 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

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

GEÇÎOÎ MADDE 1. — 3613 sayılı kanunla 
Ulaştırma Bakanlığı kuruluşları arasında göste
rilmiş bulunan (Sumahsulleri ve avcılığı şube
si) Ekonomi Bakanlığına bağlanmış ve 3656 sa* 
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı Su-
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mahsulleri ve avcılığı şubesi müdürlüğüne iliş
kin kadrolarla 4644 sayılı kanuna bağlı cetvel
de yazılı balık uzmanı kadrosu ve 1945 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ulaştır
ma Bakanlığı kısmındaki Sumahsulleri ve avcı

l ığı müdürlüğü kadrosu aynı cetvellerin Ekono
mi Bakanlığı kısımlarına aktarılmıştır. 

S. YURTKORU (Afyon) — Bu, su mah
sulleri işi, sayın arkadaşlar, garip bir tecelli ta-
şıyoi'. 

Şimdi, bu geçici madde ile. Ulaştırma Bakan
lığından Ekonomi Bakanlığına devri istenilen bu 
iş bundan 7 - S yıl evvel de hatırlarsınız, yine 
Ekonomi Bakanlığı vaizfeleri arasında idi. 

Ekonomi Bakanlığı; İktisat ve Ticaret Ba
kanlıkları şeklinde ikiye ayrıldığı sırada galiba bu 
Bakanlığın vazifeleri arasında görülmediği için 
olacak kendi bünyesinden atılmış ve hiçbir il
gisi olınıyan Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış
tır. Bu 7 - 8 sene içinde, bu Bakanlığın bu işle 
ilgisi olmadığı için muattal bir halde kalan, üze
rinde durulmıyan bu işten dolayı, memleket, 
geçen defa bütçe müzakerelerinde kısaca arezt-
miş olduğum gibi, 100 milyonlarca lira zarar et
miştir. Yani bu parayı elde edememiştir ve bu 
servet Karadeniz'den Alîdeniz'e gözümüzün 
önünde akıp gitmiştir. Ben şimdi heba olan bu 
paraların hesabını sornuyacağım. Yalnız akla 
bir sual geliyor; vaktiyle kendi bünyesi içinde 
olan bu işi, kendi bünyesinden ayıran Ekonomi 
Bakanlığına tekrar iadesinin mucip sebebi acaba 
nedir? Filvaki bazı arkadaşlarla konuştum, Eko
nomi Bakanımızı burada göremiyorum, kendi
siyle de kısaca konuştum, bu işte en mühim kıs
mı teşkil eden balıkçılığın konserve bahsinde ve 
diğer su mahsullerinden süngercilik ve balık 
pulundan suni inci yapmak ve bunun gibi bir
takım işler dolayısiyle smai cephesi kısmen 
mevcutsa da su mahsulleri itibariyle ve denizle
rimizin hususiyetleri bakımından en mühim 
rüknünü teşkil eden balıkçılık ve balığın' başlıca 
bir gıda ve beslenme maddesi olmak itibariyle 
ve bu işin iç ve dış ticaret mevzuuna girmesi 
dolayısiyle Ticaret Bakanlığının vaizfeleri ara
sında bulunması lâzımgelir. Filhakika balıkçı
lığın konserve kısmı ve demin de arzettiğim bir 
iki kısmı su mahsullerinin sınai şubesi meya-
nma girebilir ve dolayısiyle de sınai iş olduğu 
ifade edilebilirse -de Ekonomi Bakanlığının esas 
fonksiyonu Sanayi evkâleti: mânasına geldiğin-
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den bu işin sanat olarak kısmen ifade ettiği mâ
na da bilfarz zeytinden yağ tâsiri ve tütünün, 
işlenip mamul hale getirilmesi ve çeltikten pi
rincin çıkarılması gibi basit bir sanayi işi mâ
nasını ifade etmektedir. 

Fakat, demin de arzettiğim gibi, bu bir bes
leme mevzuu ve içtiearet mevzuudur. Sonra ba
lık istihsalini artırma konusuyla alâkası bakımın
dan her şeyden evvel Ticaret Bakanlığının ilgisi
ni çekmesi lâzrmgelir. Bu işi inceliyen Bütçe 
Komisyonumuzun raporunda şayanı dikkat gör
düğüm küçük bazı noktalan da arzetmek isterim. 
Deniliyor ki: (.... Türk sulan ve gölleri pek zen
gin ve elverişli balık membalan halinde bulun
duğundan balık ihracatı pek çabuk büyüyüp ge
nişlemesi kabil bulunduğundan mühim bir dış 
ticaret konusu halindedir. Diğer taraftan yurt 
içinde taze, tuzlu, kuru konserve dumanlanmış 
ilâh... balık halinde balık yiyimlini tesis etmek 
yalnız temin edeceği hudutsuz bir iç ticaret ne
vi olması bakımından değil, aynı zamanda hal
kımızın gıdası bakımından da son derece önem
li, üzerimde durulacak bir mevzudur.) Yine Büt
çe Komisyonu şöyle diyor: 

«Tetkik edilen Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı teşkilât kanunlanna ve bu kanunlarla 
bu bakanlıklara verilmiş görev ve ödevlere göre 
bu servisin Ekonomi Bakanlığına bağlanması için 
konunun bugünkü ve yarınki durumları bakımın
dan hiçbir ciddi sebep olmadığı ileri sürülmüş 
ve neticede ancak ekseriyetle, Ulaştırma Komis
yonunca ilgili bütün vekillerin dinlenerek bu 
karara vanldığına da dayanılarak Ekonomi Ba
kanlığına bağlanması karanna varılabilmiştir.» 
Görülüyor ki, arkadaşlar bu işin Ekonomi Bakan
lığına devri için Bütçe Komisyonu dahi ciddi 
hiçbir sebep görmemiştir, ne bugünkü vaziyeti 
ne de yarınki inkişafı bakımından. Bilâkis bu 
mazbatadaki mütalâalar bu işin Ekonomi Bakan
lığından ziyade Ticaret Bakanlığının işi oldu
ğunu ifade etmektedir. Nitekim arkadaşlar, bu 
işin eskisini kısaca arzedeyim, bundan iki üç 
sene evvel Ticaret Bakanlığı kendi ödev ve gö
revleri arasında bulunmayan bir işi fakat mem
leketin beslenmesi ve ticareti bakmamdan çok 
önemli gördüğü için ele almış, üzerinde tetkik
ler yaptırmış ve tetkikleri neticesini yüksek ma-
kamata arzetmiş bulunuyordu. Ve yine de işi 
amelî bir şekle sokmak için emrinde bulunan, 
kendi organlan arasında bulunan Halk Bânkası-
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na bu işin teşkilâtlandınlması vazifesini vermiş 
ve Halk Bankası da istanbul'da bir kooperatif 
kurmak suretiyle, evvelce de arzetmiş olduğum 
gibi bugün Ankara'ya balık gönderen tek mü
essesemiz olan bu kooperatifi kurmak suretiyle, 
bu işe küçükten başlamış ve genişletmek yolun
da bulunuyordu. Görülüyor ki arkadaşlar bu 
Vekâlet şu mazbata içinde bu geçici madde ile 
kendisi ile ilgisi gösterilmeyen bir işi bundan 
iki üç sene evvel ele almış ve üzerinde durmuş 
ve genişletmek yoluna girmiş bulunuyordu. Şim
di bu mevzuda Yüksek Meclisin alâkalı arkadaş
lar tarafından tenvir edilmesinde fayda görüyo
rum. 

Evvelâ Bütçe Komisyonu raportörü arkadaşı
mızın bu mevzu etrafında komisyonun düşün
celerini açık olarak ifade buyurmalarını, 

Sonra da sayın Ekonomi Bakanımızın bu 
•mevzuda bakanlığını ilgilendiren noktalar hak
kında, tetkikat yapmışlarsa, bu tetkiklerinin 
neticeleri hakkında izahat vermelerini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Yeniden 9 ilçe kurulması hak
kındaki kanun tasarısına oy vermeyen zevat var
sa oylarım vermelerini rica ederim. 

K. KAMU (Rize) — Bendeniz işin esasına 
dokunmak istemiyordum. Çünkü asıl arzedece-
ğim taraf şekle ve usule aittir. 

Komisyon su mahsulleri ve avcılık şubesini 
Ulaştırma Bakanlığından alıp Ekonomi Bakan
lığına bağlıyor ve bunun için de bir geçici mad
de halinde bu teklifi getiriyor. Zannederin ki, 
bu, bir geçici madde hükmü olmaktan ziyade 
başlı başına bir kanun konusu olmak lâzımge-
lir. Çünkü geçici madde, mahdud zamanlar 
için tatbik olunacak şeyler içind'r. Eğer kabil
se, Bütçe Komisyonu muvafakat buyurursa, 
gerek. birinci geçici maddeyi, gerek aynı ,şey 
ile ilgili üçüncü maddeyi ayrı bir kanun haline 
koysunlar. 

Ricam bu nokta üzerindedir. 
BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
F. KURDOĞLU (Manisa) — Muhterem ar

kadaşımız Suat hakikaten ehemmiyetli bir nok
taya temas buyurdular. Bütçe Komisyonunun 
gerekçesinin hemen yarısından fazlası da bu me
seleni komisyonda geçmiş münakaşasına taallûk 
etmektedir. Kendilerinin burada okudukları sa
tırlardan anladım ki; kendileri de bu satırları 
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evvelce okuyup tetkik etmişlerdir. Yüksek Mec
lisin malûmudur ki, Türkiye vaziyeti ve Kara
deniz, Marmara denizi ve Türk sahillerinin ihti
va ettiği ivicaçlar hesabiyle, Eğe denizi ve Ak
deniz mıntakasmın balık, sünger ve deniz kap
lumbağası gibi mahsuller.bakımından en büyük 
haznesidir. Bu mülâhazalarla Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki Ticaret Bakanlığı, iktisat Bakanlı
ğına kalbedilirken yeni, su. mahsulleri namı al-» 
tında bir de müdürlük. teşkil edilmitsir. İstan
bul'da şimdiki sanatoryom olan yalıda bir de ba
lıkçılık mektebi kurulmuştur. Bizde deniz mah
sullerinin istihsali bakımından olduğu kadar bun
ların, sanayi ve ihracı bakımından da işlenmeğe 
mütevakkıf olan biri, diğerinden önemli, birçok 
ihtiyaçların bariz bir halde bulundğunu bu su
retle başlamış olan tetkikat gösterdi. Balıkçılık 
Mektebi, yapmış olduğu programda iptida, Türk 
sularında mevcut balıkların nevilerini, çoğalma 
devrelerini' ve bunların en müsait avlama ve-
konserve yapma şekillerini tekik etmek ve ondan 
sonra sanayi ve ihracatına ait esasları plânlaş-
tırmağı teklif etmişti. 

Fakat bir müddet sonra bazı zaruri sebepler 
ile Balıkçılık Enstitüsünün kapanması, Balıkçı
lık Enstitüsünün tedrisat itibariyle bağlı bu
lunduğu Deniz Ticareti Mektebinin, Nafıa ve 
bilâhara Münakalât Vekâletine bağlanması dola-
yisiyle iş, bu üç vekâlet arasında devredildi 

• durdu. 
Bugünkü vaziyet şudur: Sanayi bakımından 

adedleri dördü geçmeyen küçük konserve fabri
kaları ile iptidai tuzlama tesislerinden başka hiç
bir şey mevcut değildir. 

Gollerde, karasularında bukadarı da mevcut 
değil gibidir. 

Mütehassısların ilk tetkik devrelerinde ver
dikleri raporlara nazaran Karadeniz'in Şimal 
sahilleri, Rusya'nın siyah havyar yetiştiren sa
hillerine mütenazır ve daha da müsait bulun
duğundan büyük nispette havyar ihracına mü
sait eııiyi yatakları ihtiva eder. Bu yataklar da 
henüz, çok küçük bir iki tecrübe müstesna el 
değmemiş haldedir. 

istihsal bakımından : Faaliyetlerimiz iç ve 
karasulara münhasırdır. Takriben tanesi 10 
sterlinge satılmakta olan denizkaplumbağaşı ve 
sünger istihsalâtı pek mahdut sahalarda ve pek 
mahdut kalmıştır. Karasuları dışında balıkçı
lık, balıfeavlama istikametinde ise atılmış hiçbir , 
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adım mevcut değildir. Bu tafsilât ile Komisyo
numuzun mazbatasında arkadaşlarımın okuya-t 
bileceği diğer maruzatımız açıkça gösteriyor ki, 
bu, her safhadan, istihsal bakımından, ticaret 
bakmamdan, sanayi bakımından tamamiyle ba
kir bir mevzu gibidir. Ulaştırma Komisyonu
nun Bütçe Komisyonundan evvelki tetkikatmı 
havi gerekçesinde ilgili makamları çağırdığını 
ve onları dinlediğini ve nihayet Ekonomi Ba
kanının bunu vazife olarak almaya muvafaka
tini ve kararını bildirdiğini ve bunun üzerinedir 
ki teşkilâtın* Ekonomi Bakanlığına bağlanması
na karar verildiğini arkadaşlarım bu Komisyo
nun gerekçesinde okumuşlardır. Bütçe Komis
yonu da uzun münakaşalardan sonra evvelce il
gili Bakanların dinlenmiş olması mülâhazasını 
en başta nazara alarak bu mütalâaya iştirak .etti. 
Muhterem arkadaşımız Suad'm da söylediği gi
bi bugünkü Ekonomi Bakanlığı bünyesi ve va
zifelerini gösteren Teşkilât Kanunu filhakika 
böyle bir işe her bakımdan bakmağa pek. mü
sait değildir. Ticaret Bakanlığının bünyesi de 
müsait değildir. Ulaştırma Bakanlığının ileri 
sürdüğü ve birçok memleketlerde bu işin Zira
at Bakanlıkları tarafından deruhte edildiği nok
tainazarına da Komisyonumuzda iştirak edile
medi. Filhakika bir iki memlekette Ziraat Ba
kanlığının unvanı Ziraat ve Balıkçılık Bakan
lığı şeklindedir. Fakat oralarda bu Bakanlıkla
rın teşkilâtı da aynıdır. Bu şartlar içinde ve ek
seriyetle bizim Komisyonumuzun vardığı kana
at şu oldu : Ulaştırma Komisyonunun noktaina
zarını ve Ekonomi Bakanlığına şirmesini kabul 
etmek. Bunu ufak bir . ekseriyetle kabul ettik. 
Fakat aynı zamanda bununla bu mesele son 
hal şeklini bulmuş olmadığı, kanaatımda da bir
leşti. Bunu sarahaten mazbatamıza yazdık, Hü
kümet bunu ele alsın ve ilk fırsatta müstakil bir 
umum müdürlüğe kalbedilmesi hususunu temin 
etsin, dedik ve mazbatamızı bu temenni ile bi
tirdik. 

Muhterem arkadaşım Kemalettin Kamû'nun 
ifadesine gelince; burada tesis edilmiş olan mu
vakkat madde hükmü, bütçe hükmüne ve yu
karıdaki temennimize mütenazır bir hükümdür. 
Teşkilât Kanunlarında emsal yoktur. Burada, 
arzettiğim gibi, Bütçe Komisyonu henüz bu işi 
katî hal şekline varmış telâkki etmediği1 için bu
nu sonunda muvakkat bir madde halinde ted
vini daha muvafık bulmuştur. 
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M. M. KANSU (Çoruh) — Efendim; anlaşı

lıyor ki mesele, bu balıkçılık işi hangi bakanlı
ğa tâbi olsun meselesidir. Hangi bakanlığa tâbi 
olursa olsun. Hangisi buna bakacaksa, hangisi 
iş görecekse ona tâbi olsun. Meselâ biliyoruz ki 
bu mahsulâtı arziyeden addolunduğu için İngil
tere'de Ziraat Bakanlığına tâbidir, bizde de Zi
raat Enstitüsünde balıkçılık hakkında ders var
dır; balıkların envai, balıkların hastalıkları... Lâ
kin bunu Ziraat Bakanlığına bağlanmaktansa, 
Hükümetin teklifi veçhile, Ekonomi Bakanlığına 
bağlamanın daha muvafık olacağı kanaatında-
yım. Neden? Malûmu âliniz balıktan balıkyağı 
çıkar, havyar çıkar, balıktan konserve yapılır. 
Bunların hepsi sanayie taalluk eder. Binaenaleyh 
taallûk ettiği cihetle Ticaret Bakanlığı ile hiç 
alâkasını göremem. Hükümetin teklifi gibi Eko
nomi Bakanlığına bağlanması doğru olacağı ka-
naatmdayım. 

Ulaştırma Bakanlığına gelince : Ulaştırma 
Bakanlığı insan nakleder, hayvan nakleder. Ba
lıkları nakletmez, balıkla alâkası yoktur. Balığı 
tutulduktan sonra nakleder. Binaenaeyh vapuru 
vardır, denizin üzerinde işliyor diye bunu Ulaş
tırma Bakanlığına vermek kadar mânâsız birşey 
olamaz; Bendenizce ne madde ilâvesine lüzum 
vardır, ne de bu mevzuu uzatmakta mâna var
dır. Bu bir sanayi meselesidir. Mademki Ziraat 
Vekâletine vermiyoruz, bunun Ekonomi Bakan-
lır;Tiı° verilmesi cvlâbittarik güzeldir ve âlâdır. 

EKONQMt BAKANI F. SİRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, Bütçe Komisyonumuzun mazbata
sında sarahaten zikredildiği veçhile, su mahsul
leri işlerinin halen Ulaştırma Bakanlığında bu
lunması sebebi anlaşılmıştır. Ekonomi Bakanlığı 
taksim edildiği zaman bu vazife o tarihte Ekono
mi Bakanlığına bağlı olan Denizbank'a bütün 
teşkilâtiyle Ulaştırma Bakanlığına raptedildiği 
için bu vazifeler de Ulaştırma Bakanlığına gir
miştir. Yeni Ulaştırma Bakanlığı teşkilât kanunu 
hazırlanırken, bu mevzuun daha ziyade Ekono
mi' Bakanlığına verilmesi ve Ekonomi Bakanlığı
na bağlı bir teşkilât marifetiyle bu işin idaresi
nin uygun olacağı kanaatmda bulunuldu. Hükü
metin görüşü budur. 

Suat Yurdkoru arkadaşımız, iç ve dış tica- ' 
ret bakımından bu mevzuun memleket menfaat
lerine uygun bir şekilde ele alınması için, daha 
ziyade Ticaret Bakanlığına verijpesi uygun ola
cağı mütalâasında bulundular. , • , • 

Biz bu kanaatta değiliz. Hakikaten balıkla
rımız memleketin iç ve dış ticareti bakımından 
büyük bir önemi.haizdir. Yalnız memleket için
de ve dışında geniç ölçüde ihracatı sağlayabilmek 
için balıklarımızı sınai ameliyeye tâbi tutmak 
zorundayız. 

Balık denizden çıktığı zaman, nekadr uzun 
müddet soğuk depolarda' muhafaza edilirse edil
sin. Bunların ihracı ancak yakın memle
ketlere ve kısa ölçüde olabilir. Halbuki balık
larımızı kıymetlendirmek bakımından memleket
te teşekkül kurarak, bunların gerek memleket 
dahilindeki istihlâkini geniş ölçüde sağlayıcı 
tedbirlere başvurur ve gerekse harice konserve 
şekline getirilmiş olakrak veya daha iyi bir şekil
de ıslah edilmiş olarak ihracını temin edici te
sisleri kurarsak, memleketin bu büyük servetin
den de şimdiye kadar olduğundan daha çok faz
la istifade imkânı vardır. Arzettiğim gibi ken
dilerinin mevzuubahis ettikleri hususlar ne kadar 
doğru ise o gayeye erişebilmek için muhakkak ki; 
balıklarımız üzerinden sınai ameliyeler yapmak 
zorundayız. Takdir buyurursunuz ki, bunun en 
uygun mercii kendisine tevdi edilen esas vazife 
bakımından Ekonomi Bakanlığı olmak lâzımge-
lir.. (Muvafık, doğru sesleri). Hükümetini
zin görüşü bu merkezdedir. Binaenaleyh Eko
nomi Bakanlığına, bu kanun kabul edilip, bu 
vazife verildiği takdirde, İktisat Vekâleti tak
sime uğramadan evel yapılmış olan bazı hazır
lıklarımız vardır. Bütçe Komisyonunun da te
menni ettiği gibi müstakil bir enstitü, yahut 
müstakil bir Umum müdürlük veya müstakil bir 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz, tıpkı İktisadi Devlet 
Teşekülleri gibi bir veçhe vereceğiz, bunu ele 
ulacaerz. Doçru ise brmnn mercii de Ekonomi 
Bakanlığı olacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

S. YURTKORU (Afyon) — Ekonomi Baka
nına, bu işi ciddi olarak ele alacağını ifade bu
yurduğundan dolayı bilhassa teçekkür ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA F. KURPOtt-
LU (Manisa) —Heyeti Umumiye, müsaade bu-
yurursa, geçici maddeleri, teknik bakımın
dan yeniden incelemek üzere geri almak iste
mektedir. 

. M. M. KANSU (Çoruh)"-* Neden? 
BAŞKAN — Komisyonun isteği ile geçici 

maddeleri komisyona veriyoruz. 
O halde 32 ve 33 ncü maddeleri de bu geçici 
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maddeler komisyondan geldikten sonra onlar ile 
baraber görüşülmek üzere talik edeceğiz. 

13. — Van götü İşletmesi hakkındaki 3025 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/ 380) [1] 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBESOY 
(Konya) — Sayın arkadaşlarım; Vangölü işlet
mesi hakkındaki 3025 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair, kanun tasa
rısını müzakere, buyuracaksınız. Bu, çoktan be
ri tebdili lâzımgelen bir madde idi. Esası şudur 
efendim: 

Bu işletmeye ait olan kanun yapıldığı za
man arzu edilmiş ki, Van gölünde özel k;siler 
de motor yapsın ve işletsin. Çünkü yalnız Dev
letin burada bir işletme yapması kâfi gelmez. 
Halkın da Van gölünde o işlerf yapması lâzım
dır. Ancak beş tona kadar müsaade edilmiş ol
duğu için, göl de Marmara kadar geniş oldu
ğundan burada beş tonluktan yukarı motor ya
pıp işletmek mümkün olmuyor, bu iş için oraya 
Karaden'zden getirtilen halk da maalesef bu in* 
saati bu yüzden yapamıyorlar. Binaenaleyh 
Bakanlığınız beş tonu 18 tona çıkarıyor. Yani 
Marmaradenizinde inşasına müsaade edilen de
receye çıkartıyoruz ve bu suretle çok kuvvetle 
ümit ediyoruz ki bu maksatla orada yerleşmiş-
olân Karadeniz halkı bu büyüklükte motörler ya
parak işletebilsinler. Onun için bu maddenin 
ivedilikle konuşulmasını diliyorum. 

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

Tasarının tümü hakkında söz isteyen var 
mı? Madelere geçilmesini oyunuza.sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Van gölü İşletmesi hakıkmdaki 3025 sayılı ka
nuna ek kanun 

MADDE J. — Van gölü işletmesi hakkn.daki 
10 . VI . 1936 tarihli ve 3025 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde tekel dışmda bırakılmış-olan 
deniz taşıtlarının tonilâtosu, 18 (içinde) rüsum 
tonilâtosuna çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

[1] 133 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür 

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

Tasarının. tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. -~ Devlet Ekonomi Kurumları memurları 
Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/184) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelerin görüşülmesine geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddelerin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli 
Sandığı hakkındaki 4222 saydı kanunun 15 nci 

maddesinin değiştirilmesi üzerine kanun 

MADDE 1. — Devlet Ekonomi Kurumları 
Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sa
yılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları 
bağlanmasında, tazminat verilmesinde sandığı 
ilgilendiren işlemlerle bu kanunda yazılı olma
yan hallerde (Sayıştaya ilgili hükümler hariç) 
2904 sayılı kanunun üçüncüden sekizinciye ve 
onuncudan yirmiüçüııeüye kadar olan maddele
riyle otuzüç, otuzdört ve otuzdokuzuncu mad
deleri ve 4001 sayılı kanunun beş ve ondoku-
zuncu maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
lanacak emekli aylığı, eylemli hizmet süresi aynı 
olan bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683 
sayılı kanun gereğince bağlanacak emeklilik ayıl

ım 1-] 142 sayüı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ğını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki 
yükselme süresini dolduranlara, bu derece üze
rinden emeklilik aylığı bağlanır. Dul ve yetim 
aylıkları da bu hükme göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı 1 Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi yapılmıştır. 
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Açıkoyların sonucunu bildiriyorum: 
Orman Koruma kuruluşunun kaldırılmasına 

ve bu kurluşa ait görevlerin Devlet Orman iş
letmelerine verilmesine dair kanuna (285) oy 
verilmiştir. Yeterlik vardır, muamele tamam
dır. Kanun (285) oyla kabul edilmiştir; 

Elektrik işletme müesseselerinin kazanç ver
gisiyle Genel Muhasebe ve Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunlarından muafiyetine dair kanuna 
(279) oy verilmiştir. Yeterlik vardır, muamele 
tamamdır. Kanun (279) oyla kabul edilmiştir. 

Yeniden 9 ilce kurulmasına dair kanuna 
(268) oy verilmiştir. Yeterlik-vardır. Muamele 
tamamdır. Kanun (268) oyla kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplandmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,46 

mm^ 

Orman Koruma Kuruluşunun kaldırılmasına "ve bu kuruluşa ait, görevlerin Devlet Orman İşletme
lerine verilmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
Dr. A. H. SELGtL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURTKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMABYA 
Z. TARHAN 
E. URAğ_ 
A. K. ^ŞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 

' Uyel er sayısı : 455 
Oy verenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katrlmryanlar ;"'1Ö8 

Boşlar : 2 

[Kabul edenler] 
Gl.N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
.F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
EL T. DAĞLIOĞLU 
Dr. Q. K A H R ^ A N 

AYDIN 
Dr. H. ALATÂŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N.GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 

F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY ; 

BİLECİK 
K. GÜLEK " ' ' 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M.ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOÖAK 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
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C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
M. SANLI 
§. ENGİNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl.-N. TINAZ" 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELt 
R. N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. ALPSAR 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
H.GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 
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ELÂZIĞ 

F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
t, YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN . 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. U. AYKURD 

GAZÎANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr.M.CANBOLAT 
B. KALELİ 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I.GÜRAK 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE -
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl, E, DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
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A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. 1 . ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPÎ.KMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN •* 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
§. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R SALTUĞ ••'•'' 
N. TAMAÇ 
T. TAŞK3RAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 

Ş. TORGUt 
t. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
1..T0L0N 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAS 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
A. TİRtDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
M. PEKTAS 
H. SAĞIROĞLU -
K. SAYIN 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H BAYUR 
0. ERCİN ", 
1. ERTEM 
Ş. R. IIATİPOGLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F\ USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
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MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN , 
H. MENEMENCÎOĞLÜ 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NtĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 

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

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 

B : 1& 25 
F. SİRMEN 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLÜ 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr, K. SATIR 
H. URAN 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 

6.1945 O : t 
E. DİZDAR 
g. GÜNALTAY 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
R. APAK 
N. TR^K 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
S. D AY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN i 
I L ü ç ö z '; :j 

UEFA 
K. BERKER 
R. SOYER ı 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YÖZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. R. ÎNCEALEM-
DAROĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
g. TANSAN • i 
R. VARDAR j 

[Oya katilmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAE 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (1.) 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN (Ö.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (1.) 
M. ERİŞ 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (ö.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (1.) 
S. ÖRGEEVREN 

Gl. K. ÖZALP 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 
K. SUN (1.) 

BOLU 
C. S. SİREN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇİL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (1.) 
A. İNAN 

ÇORUH r 
M. M. KANSUT 

A. US 

ÇORUM 
H.AKDOĞAN (!.)• 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER (ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 
Dr.H. BERKMAN 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Ş. ULUĞ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
S. SAĞIRÖĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGlL 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R: DİNÇ 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
1. ÖZDAMAR (Ö.) 
E. SAZAK , • „ . > 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
t. SABUNCU 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 
N. OSTEN 
F. YÜZATL1 

GÜMÜŞ ANE 
E. S. TÖR I 

HATAY i 
A. Ş DEVRİM 
H. SELÇUK ; 
A. TÜRKMEN 

ÎÇEL 
T. C. BERİKER J 
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R. KORALTAN (Hasta 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

ÎSFARTA 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (î.) 
S. CÎMCÖZ (î.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKIR 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
O. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
C. DURSUNOÖLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. OİIBAY (î.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 
(Bakan) 

KIRKLARELİ 
KorgrL K, DOĞAN 

B : İTB 25 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
R. FENMEN 

KONYA 
S. ARTKAN . 
F. GÖKMEN .-, 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr.A.S.DELÎLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
O. TANER 
T. TEMELLİ (Hasta) 

. MANİSA 
R. N. EDGÜER (I.) 
K. KARAOSMAN ( t ) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
î. F. ALPAY A 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 

6 . İM 6 I İ 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
H. KÎTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLÜ 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (I.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
F. SOYLU (I.) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (I.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RİZE 
H. C. BELÜL (Hasta) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BILSEL (I.) 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 

SEYHAN 
S. ÇAM (î.) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
S. TUNCAY 

SİNOB 
0. K. İNCEDAYI 
1. H. SEVÜK (I.) 

StVAÖ 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
E. PEKEL (I.) 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (Has
ta) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
E. ERIŞÎRGIL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (I.) 



İ : tâ £5.6.1945 0 : 1 
îîlektrik İşletme müesseselerinin kazanç vergisi ile Genel Muhasebe ve Artırma, Eksiltme ve 

Ihile Kanunlarından muafiyetine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
Dr. A. H. ÖELGlL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H, BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS, 
A. K. YÎĞITOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ •' 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AESOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H.ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN \ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVBND 

Uyel er sayısı 
Oy, verenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar 

Boşlar 

455 
279 

: 279 
0 
0 

174 
2 

[Kabul edenler] 
1 Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BÎLECİK 
K. GÜLEK | 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. P. DÜŞÜNSEL 

i BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA | 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
M.- SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN / | 

— 42 

1 Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKJN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 1 . 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 
E. ALPSAR 

DENİZLİ 
P. ASAL 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMİRAY 
M. N. GtîNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK | 

13 — 

1 ELÂZIĞ 
P. A. AYKAÇ T 
H. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 

1 ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
I .U. AYKURD 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY , 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M.AKKAYA 
1. GÜRAK 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 



M. ILGİ2 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ) f 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
Dr.Gl.N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMÜRSAL 
H. KORTEL , 
;g. Â. ÖGEL 
İP. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
î . H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ -t 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN f 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
rS. EPÎKMEN 
İR. KÖKEN 
H . ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
,Ş. YUNUS 

KARS 
]E. DEMÎREL 
(Gl. H. DURUDOĞAN 
<Ş. KARACAN 
©r. E. OKTAY 
Z. ORHON 
B. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. CÖŞKAN 
H. ÇEIjiBN 
H. ÇORUK 
Dr.F. EGEVİT 
£. SALTUĞ 

B : W ü. 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
î. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY f 

KÜTAHYA 
B. AT ALAY 
H. BENLİ 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
II. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
M. N. ZABCI 

6. İÖ45 Ö : İ 
MANİSA 

Korgl. A. R. ARTUN 
KAL 
EL. BAYUR 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
MI YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SltRD 
A. R. ESEN 

E. KILIÇClOĞLtİ 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. AT AY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELIKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
S.ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL ^ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKÎN 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. R. INCEALEM-
DAROĞLU 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 



B : 70 25.6.19£5 
JÖya katilmvy anlar 1 

O : 1 

AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (I.) 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN (I.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (İ.) 
M. ERİŞ 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M--ÖRMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (ö.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMlR (î.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. §. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 
K. SUN (t.) 

BOLU 
H. R. ÖYMEN 
C- S. SÎREN . 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
F. GÜVENDtREN 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (I.) 
A. İNAN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN ( t ) 

Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER (ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
F. BALKAN 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
S. SAĞIROĞLU 
1. 1ALÇTN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR (ö.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
1. SABUNCU 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 
N ÖRTEN 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
R. KORALTAN (Hasta) 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CİMCOZ (t.) 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (1.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
R. FENMEN . 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTAMAN 
H. PEKCAN 

R! PEKER 
ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇİ 
0. TANER 
T. TEMELLİ (Hasta) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (1.) 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
K. KARAOSMAN ( t ) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU V,J 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN (1.) 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY (1.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU Has
ta) 
F. SOYLU (1.) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RİZE 
H. C. BELÜL (Hasta) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL ( t ) 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 

SEYHAN 
S. ÇAM (1. 



K. ÇİLİK 
C I O R A L 
A. M. YEGENA 

StîRD 
S, TUNCAY 

SÎNOB 
0. K. ÎNCBDAYI 
î. H. SEVÜK (î.) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş, GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 

t : 78 26.6.1945 0 : 1 
1 H.IŞIK 

K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R.Ş. SlRER 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
E. PEKEL (1.) 
N. TRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 

1 G. PEKEL 
N. PORÖY ' . • • 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N.BOZTEPE (Has
ta) 
S. DAYİ (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

— ~ " : r ^ — • ' - " ' ; — ~ ^ — — ^ — i 

1 URFA 
H. S. COŞAR ' 
A. K. TECER ^ 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
E. ERIŞIRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (I.) 

* 
. . . — ^ . W « | ^ ^ ~ - V II. • 

Yeniden 9 ilce kurulmasına dair kanuna verilen oyların sonucu | 

AFYON KARAHİSAR 
Dr A. H. SELGlL 
A.TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TÜGAÇ ! 

AMASYA \ 
Z. TARHAN 
E.URAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ i 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O.BBKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU | 

^ 

iyeler sayısı : 455 
0$ Yerenler : 268 

Kabul edenler : 268 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 185 

Boşlar : 2 

[Kabul edenler] 
H, N. MIHÇIOĞLU 
Z.YÖRÜK 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPB 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 1 
H. ONAT 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESBNDAL | 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. AD AL 
Korgrl. A. ALPTOĞAN 
H.-C. ÇAMBEL 
H. R.ÖYMEN 
C.ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERI 
M: S A N L I 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R.CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M, % GERÇEgER | 

— ^26- . 

• 

Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R.N.GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. BREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
Dr.C. KARAMANCI-
OĞLU 
N. ATALAY 

DENİZLİ 
F. ASAL 



B : 78 25 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAT 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
Dr. î. T̂  ÖNGÖREN 
Gl. K. ŞEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE • 
M. E. AOA.OĞULLAR1 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. P.-MEMİK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRA1 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1 .U. AYKURD 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GİRESUN ' 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATU 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
O. SELEK 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 

II. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Gl. Ş. TURSAN 

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

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ **•• 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DÎKER 
î. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

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

6.1945 O : 1 
KAYSERİ 

A. H. KALAÇ 
R. ÖZŞOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREI 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU *v 
K. SAYIN 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl.A.R.ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂ ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARDİN 
fi. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLÜ 
L. DLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA' 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 

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

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SURD 
E. KILIÇCIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 

— 427 — 



H. ÖRUCO&LU 
ISIVAS 

M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
KKÎTAPÇI 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTtRAK 

TOKAJD 
S. ÇELÎKK0L 

B : 78 m 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
R. A. SEVUNGÎL 

TRABZON 
S. ABANÖZÖ0LÜ' 
M. AYDIN 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

H.ÜÇÖZ 
URFA 

K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
0. ARAT 
Z. ARKANT 

S. İÇÖZ 
Y. D. KAR8LI0ĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
D R S . Î B A B K I N 
Y.Z.ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. yABDAR 
A.R.iNCEALEMDAR-
OĞLU \ 

[Oya katûmıyanlar] 

AFYON KARAHÎfiATt 
t. H. BALTACIOĞLÜ 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (t.) 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMABTA 
N. AKTIN ;$L). 

ANKARA 
F. R. ATAY (1.) , 
M. ERİŞ 
I. İNÖNÜ (Gurahurbaş-
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
N. AKSOY 
T. SÖKMEN (ö.) 
N. E. SÜMER (®ttkan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES, 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
M. DEIÜtR (t.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
E. GÜLEK 
Dr. Y.. SUNER 
i t SÜN (I.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLÜ 
C. S. SİREN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (I.) 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇÖEÜH 
A. US 

ÇORUM 
E. ALPSAR 
H. AKDOĞAN (1.) 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞTL 
t. EKER (Ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BANKAYA (J.) 
Dr .H.BEB^fAN 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
F. BALKAN 

ELAZIĞ 
F. AFRALI (1.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 
î. ÖZDAMAR (ö.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Has
ta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
1. SABUNCU 
Gl. 1. .SÖKMEN (t.) 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HAKKÂJll 
A. R. GÖKSİBAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
H.SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. C, GÜVEN 

R. KORALTAN {Has
ta) 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CÎMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKMR (Hasta) 
Gl. K. KARABEKİR 
F. HAMAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
O. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARACO&LU (Baş
bakan) 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNÖĞMJ 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (I.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOĞLü 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

~ . « B -



KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOÖAN 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMA\ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
R. FENMEN 

KONTA 
F. GÖKMEN 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELtLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇÎ ' . 
O. TANER 
T. TEMELLİ (Hasta) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (î.) 
O. ERCİN 
Ş. R. HATÎPOĞLÜ 
K." KARAOSMAN (î.) 
H. SARHAN 

B : 78 25. 
MARAŞ 

Dr. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A..H. TANPINAR 
A. YAYClOĞLU 

MARDİN 
î. F. ALPAYA (I. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgl. t ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
F. O. MENTEŞEOĞ-
LU (Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (t.) 

NÎĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
H.MENGÎ 
F. SOYLU (I.) 
Dr. R. F. TALAT 
II. TEPEYRAN (I.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RİZE 
H. C. BELÜL (Hasta) 

6.1945 0 : 1 
I K. KAMU 

F. StRMEN 
A. ZIRH 

. SAMSUN 
C. BÎLSEL (î.) 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (I.) 
K. ÇELİK 

I C. ORAL 
A. M YEGENA , 

SURD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

SINOB 
C. K. INGEDAYI 
î. H. SEVÜK .(I.) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

E. PEKEL (I.) 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (Has- -
ta) 
S. DAY 
D. EYÎBOĞLU 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URPA 
H. S. COŞAR 
E.' TEKELİ 

VAN 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (t.) 
E. ERÎŞÎRGÎL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (t.) 



T. B. M. M. Basımevi 



M«ttye Bakmfhğı Kurtrttrş ve Görevlerine dair 
sayılj kanunun 21 nci maddesinin 2 mHıkrasmm ete-

ilroe« ibakkınctebfcanun tasarısı ve Matıye ve BUt* 
^•komisyonları Morları Çty857) 

^ " . ' • " • ' T . C . . • • ; • - ' : : • . • " • • - • •• 

Başvekâlet ''' 
Muamelât Umum Müdürlüğü . ' . . • . " - . ' . ,23 , X . 1944 

Tetkik Müdürlüğü - , . - f 

Şayi : 7i - 24$, 6/2822 * 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazif elezaae dâir ,• 2fî&6-;S$yılı kamusun 21 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 ,. 
X . ÎINttia&îmıde ?S5fi3cŝ  t e l i s e a ı ^ 
te sunulmuş olduğunu aı^Merim. " '' *®*pıı«&ll 

! " * . ' ; " . ' ' " ' ~ Mucip se&ejder 
Vil^ıet' ve kazalardaki servisleri kltntrol altında bulundurmak için 2996 j^tyılr. kanunla, defter-

darlar jamrme verilen .kontml memurkumıa, mezkûr l̂ajMamtt 2 1 ^ 
cibincebu memurların merkez kazası rhaı-icinde- vazife^gördükleri her .gön için aaruri masraf lan 
mufeiüll-»erilnıektft-^an 160 kuruş yevmiye 4327 sayılı rkaan nl n yapılan zamla bitikte 225 kuru
sa ibl$« .edilmişti t .. 

İçittde-bulunduğumuz zamanın hayat şartları daLayısiyle kazalarda, en basit ve mübrem ihtiyaç-. 
1 arın:iile 225 kuaj^'t*min edüeımy^^eği-âşikâıdrr. 

Bu memurların «azife ile ka^ala^da hulunchıldarı.müddfid^-geçinme.iınkânlarını bir dereceye 
kaAar>.karşılryabilmek ye vazife ve ̂ mesleklerine alan. mcriutjyeilfiriıü saklamak bakımından yev-
migetainin 25Q .kur^a çAarılmaaı zaruri gonilınüş ve ilişik k&mm ipkası bu maksatla iazırlan-
mışto. 

Maliye Komisyoatt raporu 

T.B.M.M. 
MoUife Komisyonu . ^ 19.1.1945. 
Este Ne. 1/35? ' -',.. 
Karar -S'o. 10 

, Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve görevlerine dair rtsmın değiştirilmesi hacında Maliye Bakanlı-
2996 saydı kanunun 21 nci maddesinin 2 nci îık- Jmaa^hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16. X . 



1944 tarihinde "Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısı Maliye Bakanlığı tem
silcisi hazır olduğu halele görüşüllerek aynen 
kalbuİ edilmiştir. • - ' j-

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

İstanbul Aydm Ankara 
A. Bayındır Ar Menderes M. Aksoley 

Afyon K. 
î. H. Baltacıoğlu 

: , Antalya 
Dr. G. Kahraman 

Kastamonu 
• M.'Çelen 

Afyon K. 
S. Turdkoru 

Burdur 
$.- Engineri 
Malatya 

M. N. Zabeı; 
Zonguldak 

Y. Z. özençi 

Antalya, 
H. T. Dağhoğlu 

Ş. Adalan 
Tekirdağ 
E. Ataç ''<;. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. İ/357 
Karar No. 85 

8. VI. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 
2996 sayılı kanunun 21 nci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlı-' 
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/2822 sayılı ve 
23 Kasım 1944 tarihli yazısiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Maliye Komisyonu ra-
porîyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye Bakanlığının temsilcileri hazır ol
duğu halde görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde yazılı sebepler Ko
misyonumuzca da yerinde görülerek tasarı ay
niyle kabul edilmekle beraber tasarı, fevkalâde 
hallerin devamı süresince harcırah yevmiyeleri
nin % 50 arttırılması hakkındaki 4327 sayılı 
kanundan muahher olduğundan ârttırılan gün
deliğe mezkûr kanunun uygulanıp uygulanmıya-
eağı hususunda bir duruksamaya yer kalmamak 
üzere, bunun açık bir madde halinde tasarıya 

yazılması faydalı görülmüş ve bu maksatla ikin
ci madde eklenmiştir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Baş. V. Bu rapor Söz. 
Edirne İstanbul 

î. H. Ülkümen 

Aydın Balıkesir 
Gİ. B. Alpman S. örğeevren 

Diyarbakır Giresun 
R. Bekit M. Akkaija 
Hatay İstanbul 

H. Selçuk H.Kortel 
• Manisar Bize 

F. Kurdoğlu T. B. Balta 
Tokad Yozgad 

R. A, Sevengü A. Sungur 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifelerine dair 
2996 sayûı Kanunun 21 nci maddesinin 2 nci fık 
rasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2996 sayılı kanunun 21 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirihpiştir: 

«Kontrol memurlarına merkez kazası haricin
de vazife gördükleri her gün için zaruri masraf
ları mukabili 250 kuruş yevmiye ile hakikî yol 

.masrafları verilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya galiye; Vekili memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. . 

Mf.V. 
Yücel 

S. t. M. V. 

Ad. V. 
AB. Türel 

Ha.V. 
H. Saka 

Na. V. 

G. î. V. 
Suad H. Ürgüblü 

Mü. V. 
AF. Cebesoy. 

16 .X . 1944 
M. M. v: 
İfa. V. 

N. E. Sümer 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
Zr.V. 

Ti. V. 
C. S. Siren 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Maliye Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair 
2996 sayılt kanunun bir fıkrasının değibtirilmesi 

hakkında kanun tasarm 

MADDE L — Maliye Bakanlığı Teşkilât ve 
Vazifelerine dair 29 .V. 1936 tarihli ve 2996 sa
yılı kanunun 21 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

(Kontrol memurlarına, merkez ilçesi dışında 
çalıştıkları her gün için, zaruri giderleri kar
şılığı iki yüz elli kuruş gündelik ile* gerçek yol 
paralan verilir.) %-

MADDE 2. — 16. XH. 1942 tarihli ve 4327 
saydı kanun hükmü birinci maddede yazılı gün
deliklere de uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

I I < • » • • 

(S. Sayısı: 126) 
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Asrteerf ŞaHrftm kırrttltrş; ve fförevförri iMfrndfeKi 636 
sayıü kanuna ek kamm tasarısı ve Millî Savunma Ko

mi sy ottu raporu (1/441) 

T. G. ' . . ' • • ' 

BüşVakcmlık • ' ' 
Muamelât Vmum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü v 
Sayı : 71/370 - 6/1164 . . . . . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığına 

• Şûrayı Askerinin teşkilât! -ve vazaifi hakkındaki 636 sayılı kanuna ek olarak Millî Savunma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru lunca 30 . V . 1945 taihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
t ı r ı lan kanun tasarısının gerekçesiyle birl ikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
- , Ş' ,Swra§oğlu 

Gerekçe 

H a v a kuvvetlerinin gittikçe . a r tmakta olan önemi ve bu sebeple Cumhuriyet Ordusunda da hava 
kuvvetleri teşkilâtına verilmesi gerekli olan önem ve genişlik bu kuvvetleri yüksek b i r emir ve komuta 
al t ında birleştirilmesi suretiyle kolordu komutanlığı yetkisinde Hava Kuvvetleri Kömutanllği teşkilini 
icap ettirmiştir . 

Cumhuriyet Oı duşunun her tür lü teşkilâtında olduğu gibi, hava teşkilât ' kadro ve görevleri ile 
bu sınıfı ilgilendiren diğer esaslı işlerde incelemeleri a lânma dâhil olan Yüksek Askerî Şûrada, De
niz kuvvetlerini temsilen Donanma Komutanının olduğ uğibi, Hava Kuvvetlerini temsilen de Hava 
Kuvvetler i Komutanının Yüksek Askerî Şûra üyeliğiyle kuru la girmesi gerekli görülerek bü kanun 
tasarısı hazırlanmıştır . " . ~~ 

MÜH Savunma Komisyonu raporu 

T.B.MyM. 
MilU Savunma Komisyonu ' ' i i ' i M : 8 . VI . 1945 

Esas No> 1/441 ^ . ._ ... 
Karar No. 27. > ,-' 

Yüksek Başkanlığa 

Askşerî Şûranın teşkilât Ve vazifeleri hakkın
daki 636 sayılı kanuna ek olarak Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/1164 
sayılı yazısiyle Yüksek Başkanlıklarına sunulan 
ye Komisyonumuza havale Duyurulan kanun ta

sarısı, Millî Savunma Bakanlığının temsilcisi 
hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Cumhuriyet ordusunun Kara, Deniz ve Ha
va teşıkilât, kadro ve görevleri ve diğer esaslı 
işleri üzerinde meşgul olan Yüksek Askerî Şûra.-
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da Kara, ve İ)eniz ordularını temsil eden üyeler 
arasında Hava Kuvvetleri Komutanının da bu
lunması maksadı güden bu tasarı yerinde görül
müş ve bazı söz değişiklikliği yapılarak kabul 
olunmuştur. 

Yüksek Kamutaya verilmek üzere Başkanlı
ğa sunulmuştur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Na. Sözcü Kâtip 

Ağrı Ağrı Konya 
H. Tugaç H. Tugaç V. Bilgin 

Bolu 
A. Alptoğan 

"Çankırı 
Dr. A. Arkan 
Erzurum 
A. Akyürek 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
N. Toker 

Tekirdağ 
R. Apak 

Bursa 
A. Atlı 
Çorum 
E. S. Akgöl 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Hatay 
E. Durukan 
Kırklareli 
K. Doğan 

fiursa 
N. Tınaz 

Diyarbakır 
K. Sevühtekin 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Kars 
H. Durudoğan 

Mardin 
Dr. A. Uras 
Tokad 

S. Çelikkol 

>*•» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

$ûrdyi Askerinin teşkilât ve Dezaifi hakkındaki. 
636 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Âli Şûrayi Askeride Hava 
Kuvvetleri Komutanı da üyedir. 

MADDE 2, — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

yayım tarihinde 

hükümlerini 'Ba-

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

İçiş. B. 
Hilmi Uran 
M.B.B. ' 

Yücel 
Sa. ve So. Y. B. 

Ad. B. 
R. Türel 

Dışiş. B. V. 
N. E. Sümer 

Ba. B. 
Sırrı Day 
G. ve T. B. 

Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ula.B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

M. S. B. 
A. R. Artunkal 

Ma.B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
. Fuad Sirmen. 

Ta. B. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Askeıi Şûranın teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
636 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Askerî Şûrada Hava 
Kuvvetleri Komutanı da üyedir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(&âayi*:ltf) 



& Sayısı: 128 
Subey ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sı
nıflarına göre tâyin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı 
kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo

nu raporu (1 435) 

T.C. _ . ". ' ' "' ' " v "• -
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü • , 18. V. 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 359, 6 -1077 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları bildirilen 
3070 «ayili kanuna ek olarak Millî Savunma Bakanlığınca hasırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
3 .V * 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su* 
nulmuş olluğunu arzederim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

. " - " . ' ' Gerekle 

Sarp halinde yaş haddini tamamlayan komutanların hart» kuvvetleri koöitttanİîgıöca gösterile
cek lüzum üzerine tekaütlüklerinin geri bırakılmasına Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması kara, de
niz ve hava kuvvetlerinin harpte emir ve komutası bakımından faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 

Her ne kadar tekaüde sevkedilen komutanları harp halinde emir ve komuta görevi verilmesine 
kanuni engel yoksa da harp halinde Önemli bir komuta mevkiinde bulunan bir komutanın yaş haddi 
zoru ile önce tekaüt edilmesi, sonra kendisinin aynı göreve emekli olarak atanması hem komutanın 
şahsi, hem de astları üzerinde istenmeyen bir kötü tepki yapar. 

Harpte gayreti ve beğenilir hizmeti görülmekte olan komutanların böyle tesirli ve şekilden iba
ret bir işleme uğramadan şevk ve heveslerinin vazifelerindeki nüfus ve kudretlerinin sarsılmadan gö
revlerine fasılasız devam edebilmesi için bu gibilerin tekaütlüklerinin emir ve komutada kaldıkları 

•' sürece geri bırakılması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



IfflBtt Savunma Komisyonu raporu 

T. B, M. M. ' . - 7 . 
MÜU iSfo. Kömisyom 8. Yİ. 194% 

Esasa No. 1/435 
Jtarar No. 26 / 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve askeri memurların .tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları 
bildiren 3079 sayılı kanuna ek olarak Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanıp BaşBakanlığm 
18 Mayıs 1945 gün ve 6/1077 "sayılı yazısiyle \ 
Yüksek Başkanlığa sunulan ve Komisyonumu-. 
za havale buyurulan kanun tasarısı Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcileri hazır .oldukları halde 
Komisyonumuzca- incelendi. 

önemli bir komuta mevkiinde bulunupta 
gayreti ve beğenilir hizmeti görülen 1>ir komu
tanın harp veya harp ilânı hali içinde yaş had
dine ermesi zoru ile kanuna göre emekliye çıka
rılması ve sonra lüzum, ve ihtiyaç dolayısiyle 
tekrar o komuta makamına emekli olarak atan
ması, hem komutanın şahsı, hem de astları 
Üzerinde istenmeyen bir tepki yapabilir. Bu 
mahzuru gözönüne alarak huna yer vermemek' 
için, bu gibilerin emekliye çıkarılmalarının^ 
emir ve komutada kaldıkları sürece geri bıra
kılmasını sağlıyacak olan bu kanun tasarısı ye
dinde ve maksada uygun görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesindeki «harp kuv
vetleri komutanlığınca» tâbiri, henüz kanunları
mıza girmiş bir söz olmadığından bunu kanun
laşmış bir ıstılah şeklinde ifade etmemek için bu
nun yerine «harp kuvvetlerine komuta eden kim

se tarafından» yazılması daha uygun görülmüş
tür. 

Üçüncü maddede «Millî Savunma Bakanı» sö
zü kaldırılmış ve yerine «Bakanlar Kurulu» ya
zılmıştır. 

Bu suretle tasarının tümü Komisyonumuzca ' 
. kabul edildiğinden Yüksek Kamutaya verilmek 

üzere Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Öa. Ko. 
Başkanı N. Sözcü Kâtip 

Ağn Ağn Konya 
H. Tugaç H. Tugaç, V. Bilgin 

Bolu Bursa 
Savaşın fiilen yapılması halinde Â. Ath 

tatbiki düşüncesindeyim 
A. Alptoğan 

> Bursa Çankırı piyarbakır 
N. Tınaz Dr. A. Arkan K. Sevûktekin 
Erzurum Erzurum Gazianteb 

A. Akyürek Z. Soydemir Dr. M. Canbolat 
Gümüşane " Hatay Kars 

Ş. Erdoğan E. Durukan H. Durucloğan 
Kayseri Kırklareli Mardin 
N. Toker K. Doğan Dr. A. TJras 

Tekirdağ Tokad 
B. Apak - S . Çelikkol 
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SÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları büdiren 

• 3079 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
• 

MADDE 1 Harp veya harp ilânı halinde 
yaş haddini tamamlayan komutandardan Harp 
Kuvvetleri Komutanlığınca, bu makam nenüz 
kurulmamış ise Genelkurmay Başkanlığınca, lü
zum gösterilenlerin Bakanlar Kurulu karariyle 
tekaütlükleri emir ve komuta yerinde kaldıkları 
sürece geri bırakılabilir. 

MADDE 2. — Bu kânun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

içiş. B. 
Hilmi Uran 

M.E.B. 
Yücel 

Sa. veSo.Y.B, 

Ad.B. 
R. Türel 
Dışiş. B. V. 

N, E. Sümer 
Ba. B. 

Sim Doy 
G. ve T. B. 

Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Ula. B. Ti. B. 

A.F. Çebesey C. S, Siren 

M. S. B. 
A. B. Artunkal 

Ma. B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

Ta,B. 

MİLDİ SAVUNMA KOMİSYOtfUİsruM 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

» 
Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları bildiren 

3079 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Harp veya harp ilânı halinde 
yaş haddini tamamlayan komutanlardan harp 
kuvvetlerine komuta eden tarafından, bu ma
kam henüz kurulmamış ise Genelkurmay Başkan
lığınca, lüzum gösterilenlerin Bakanlar Kurulu 
karariyle tekaütlükleri'emir ve komuta yerinde 
kaldıkları sürece geri bırakılabilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

(Ş.'njK-.m 





S. Sayısı: 129 
Devh=t memurları aylıklarının tevhit ve teadlîlfîiıe dair 
olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanunda deği

şiklik yapılması hakkmtta^ kamın tasarısı ve Bütçe 

- T. C. •! '•. . • . 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 26 . III . 1945 
Tetkik. Müdürlüğü , -

Sayt: 71/309 - 6/678 - : . . . - ' 
Büyük BTOtJM&dâş Y^ek B^m^m 

Devlet memurları aylıklarının^ tevhit ve teadülü ne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3 . V I I I . 1944 
tarih ve. 4644. sayılı kanunda,-, değişiklik yapılmagjna dair -Maliye Bakanlığaftea hasırlanan; ve Bakan-, 
lar Kurulunca 22 .„. I I I .1945 tarihinde.Yüksek,Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasalısının gere!" 
çesi ve ilisiklikleriyle birlikte sunulmuş,olduğunu, arzederim. ' 

• , , B a r a k a n 

» • • * 

Devlet- memurlar* aylıklarını» tevhit ve teadülüne dair olan 3056: sayılı kanuna; ek 4644 sayılı kâ^ 
nunda^deği siklik yapılmasına dair kanun tasansî gerekçesi 

1, — 4644'sayılı kanunun 9^eu maddesinde; (3656sayılı kanunun 4609 sayılı kânunla; değiştiril* 
mış olan 18 nci maddesinde yazılı idari vizifeleri deruhde edeuhse mezkûr madde hükümleri daire
sinde ve-pileeek munzanv vazife tazminatlarının-aded ve miktarlarının bağlı (3) saylır. cetvelde göste-

" rildiği) yazıla olduğu-halde lise,-öğretmen-ve-orta okul müdür, başmuavin ve muavinlerinin4472 sa
yılı kanuna başlı cetveldeki, idari , görev üeretleri (3) sayılı cetvel'haricinde bırakılmış ve 4644 sa
yılı kanunun 13 ncü;maddesinde kaldırılan kânunlar amsına 4472'sayılı kanun numarası dâhil-edil
memiş- bulunmaktadır. • 

öerei 13"ncü maddedeki-(Bu İtanuna,. muhalif hükümler kaktırılmış) hütenüne dayarMarak bun
lara verikn ücretlerin- de^ munzam görev tazminatı) namiyle tediye olunması cihetine gidilmiş bulün^-

-makta1 ise-de 4644 sayılı- kanundan evvevlki - kanuni ardaki Benze? i tazminatı arın da bu kanuna^- bağlt' 
cetvele^alınması ve unvanlarının da maddeye-göre düzeltilmesi icabetmekte olduğu cihetler 4472'sa* 
yıli-kanuna4)ağlı>cetveldeki-idâri görev ücretlerini de .içine almak üzere hazırlanan-ilişik cetvelin 
4644 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvel yerine konulması ve kaldırılan kanunlar arasına 4472 
sayılı kanunun da sokulması için tasarının bir ve 2 nci maddeleri yazılmıştır. Ancak ccetvel Devlet 
Konservatuvarı hakkındaki 20 Mayıs 1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun ., bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısında teklif olunan deşikliği de havi bulmaktadır. 

2. — 4644 sayılı kanunun .12 ci maddesinde (3803 sayılı Köy Enstitüleri kanununun 7 nci mad-
- desi gereğince istihdam' olunacakların kadrolariyle munzam vazife tazminatları ve köy sağlık me-

- murlariyle birinci sınıf koy ebelerinin kodroları Umumî Muvvazene Kanununa . bağlı (K) işaretli 
cetvelde gösterilmşitir....) denildiği halde bunlarm munzam görev tazminatları kanunun geçici 13 cü 
maddesine bağlı (K) işaretli cetvvel yerine (3) sayılı cetvelde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Kanunun esas maddelerindeki hükme uygun olmak üzere Köy Enstitüleri Baş öğretmenliği mun
zam görev tazminatlarının (3) sayılı cetvelden çıkarılarak (K) cetveline . kanulması için de tasarı
nın geççici maddesi hazırlanmıştır. -



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/410 
Karar No. 88 

£ . VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644-
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazılanıp Başbakanlığın 
•1945 tarihli ve 6/678 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
verilmekle Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve • 
Malî Kontrol Genel müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasan, 4644 sayılı Kanunun 9 neu maddesine 
bağlı 3 sayılı ek̂  görev tazminatı cetvelinin di- • 
şında kalmış bulunan ve 4472 sayılı kanuna bağ
lı bir cetvelde ayrıca görülmekte olan lise, öğ
retmen ve orta okul müdür, başyardımcı ve yar
dımcılarının da 4644 sayılı kanuna bağlı adı ge
çen cetvele eklenmesi ve 4472 sayılı kanunun ilga
sı ve her yıl Bütçe kanunlarında (K) işaretli 
cetvelde gösterilmesi aynı kanunun 12 nci mad
desinde emrolunan Köy Enstitüleri başöğretmen
liği ek görev tazminatlarının da adı geçen 3 sa
yılı cetvelden çıkarılması maksatlariyle hazır
landığı gerekçenin incelenmesinden ye alınan 
izahlardan anlaşılmıştır. . 

Komisyonumuz tasarıya esas olarak kabul et
mekle beraber 4644 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
tamamını değiştirmekten ise buna, 4472 sayılı ka
nundaki cetvelin eklenmesi suretiyle işin basit
leştirilmesini uygun görmüş ve ayni zamanda bu 
yıl bütçeye alınmış bulunan İzmir Devlet Çocuk 
Hastanesi, Kastamonu ve Yozgad Devlet 'hasta
neleri Baştabiplik ek görev tazminatlarının da 
bu cetvele eklenmesi müzakere , şırasında teklif 

edildiğinden bunların da cetvele eklenmesini ka
bul etmiş, ma.dde ve cetvel ona göre yazılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesinin amacı 4472 sayı-
'lı kanunun kaldırılması olduğundan evvelce kal
dırılmış bulunan kanun sayılarının burada tek
rarını Komisyonumuz lüzumsuz görmüş ve mad
deyi esasa uygun şekle koymuştur. 

Geçici madde ile sağlanmak istenen ve yukarıda 
"bildirilen (K) cetveline ait kısmı da birinci mad
de içine almak suretiyle geçici madde tasandan 
çıkarılmıştır. 

Tasarı 1$45 Bütçe tatbikatı ile ilgili bulun
duğundan 1 . Vİ . 1945 tarihinden yürürlüğe gir-' 
mesi uygun görülmüştür. Dördüncü maddede 
yalnız yazı düzeltmesi'yapılmıştır. * 

Arzedilen şekilde yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına konmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

• Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Kastamonu. Edirne Bolu 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp Dr. Z. Ülgen 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymeri 
Diyarbakır 

R: Bekti' 
Hatay 

H. Selçuk 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

Uf A, Jörilher 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

B. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

B, A, Sevengü 

Balıkesir 
S. örgeevren 

Giresun 
A. Sayar 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad • 
A, Sungur 
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— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü 
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3.VIII.1944 
tarihli ve 4644 sayılı kanunda değişiklik yapılma

sına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —. Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ye teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
ek 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4644 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinde yazılı munzam görev tazmi
natına ait 3 sayılı cetvel ilişik şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 2. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değitirilmitir. 

(Madde 13. — Umumî bütçeye dâhil dairelerin 
3829, 3888, 3944, 4121, 4122, 4159,4204, 4238, 4258, 
4262, 4286, 4304, 4365, 4444, 4446, 4459, 4461, 
4469, 4472, 4475, 4486, 4492, 4495 ve 4496 sayılı 
kanunlara bağlı ücretli memuriyet kadroları ile 
1944 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(E) cetveline dâhil hizmetler için alınmış olup 
bu kanuna bağlı (1) say,1ı cetvelle maaşlı kad
rolara ilâve edilen ücret kadroları ve bu kanuna 
aykırı hükümler kaldırılmıştır.) 

GEÇİCİ MADDE — 3 . VIII .1944 tarihli ve 
4644 sayılı kanuna bağlı (K) işaretli cetvel kal
dırılarak yerine bu kanuna bağlı (K) işaretli 
cetvel konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten yürürlüğe girer. 

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

22 
Başb. 

Ş. Saraçoğlu 
D a . B . 

Hilmi Uran 
M İ B . 
Yücel 

S. 1. M. B. 

Ad. B. 
R. Türel 

Ha. B. 
H. Saka 

Na. B. 
Sim Doy 
G . Î . B . 

Dr. S. Konuk Suad H. Ürgühlü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

I I I . 1945 
M. M. B. 

A. R. Artunkal 
Ma. B. 

İV. E. Sümer 
Ik. B. 

Fuad Sirmen 
Zr. B. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlÜlŞl 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı kanuna ek.4644 sayılı kanun 
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanunun 9'ncu maddesinde yazılı 3 sayılı 
ek görev tazminatı cetveline bu kanuna bağlr 
bir sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve 
yine 3 sayılı cetvelden ilişik 2 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 16 . V I I . 1943 tarihli ve 4472 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . V I . 1945 tari
hinden yürürlüğe girer. 

MADDE.4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 129 ) 



HfyMmeMnteJfMfine, bağlı cetveller-? 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

Emtaneler. ve müesseşatıbcştahiVi ücretleri 

Ankara Numune Hastanesi baştabibi 1 
Haydarpaşa » » » 1, 
Trabzon » » ». 1 ; 

Diyarbakır » » » * 1 
Erzurum »; » » 1 
Sivas » » » 1 
Zonguldak » » » » ' ' 1 
Antakya » » "» 1 
Erzincan » » » 1 
İskenderun » » » . 1 
İstanbul Çocuk Numune Hastanesi 
baştabibi 1 
Heybeliada Verem Sanatoryumu 
baştabibi 1 
Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye 
Hastanesi baştabibi - 1 
Manisa hastanesi baştabibi 1 
Haydarpaşa Emrazı Sâriye ve îsti-
lâiye Hastanesi baştabibi 1 
İzmir hastanesi baştabibi 1 
İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi 
baştabibi ' 1 
Elâzığ Cüzzam Hastanesi baştabibi 1 
Baltalimanı Kemik ve Mafsal Vere
mi Hastanesi baştabibi' 1 

400 
' 300 

300, 
100 
100 
100 
100 

75 
75 
40 

140 

140 

100 
100 

100 
75 

75 
100 

75 

Doğum ve çocuk bakımevleri baştabip ücretleri 
\ 

Baştabip ücreti 3 
» » 9 

Maarif Bakanlığı 

Yüksek öğretim okulu 

Müdür „ 1 
» muavini 1 

Müzakereci 8 

75 
40 

170 
85 
40 

Memuriyetin unvanı 

• 

Müdür 

Siyiisfid B$gilw? okulu* 

Müdür muavini 

Gazi Öğrenmen okulu <ve Eğitim 

Müdür 
Müdür muavini 

» 
Şube şefi 

Müdür 

* 

Aded 

. 1 
1 

Ücret 

210 
100 

Enstitüsü 

1 
1 
3 
9 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Mimari şube şefi 

Cumhur 

İdare şef ] 
Salon orke 

L 

Müdür 
» 
» 
!»• 
» 

. » 
» 
» 
» 

Başmuaviıı 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 

Müdür 
Başmuavir 

1 
1 

170 
120 

85 
100 

i4a, 
120-

Başkanlığı Filârmonik,- Orkestrası. 

muavini 
strası şefi 

1 
1 

ise, .Öğretmen ve.O^a okullar. 

• 

ve muavin 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 

Devlet Kcmservatuvan 

ı 

3 
3 

20 
18 
20 
10 
40 
80 
26 

3 
5 

15 
60 
70 

100 
210 

87 

1 

i 

100 
100 

^ 
150 
125 
100. 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

170 
100 
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Memuriyetin unvanı 

-I-
Aded Ücret 

Muavin 
t» • 
> 

Folklor arşiv şefi 
Şube şefi 
Tatbikat sahnesi müdürü, 

•Piyes tetkikeisi -
Teknik müdür 
Ansambl sınıflan şefi 
Oda müziği sınıfları uzmanı 

T 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 

.1 
1 

'Prevantoryum ve sanatoryum 

-Müdür ve-baştabip 
Müdür muavini. 

60 
5Q 
40 

100 
140 
170 
170 
170 
260 
140 

17Ö 
100 

Memuriyetin unvan! Aded Ücret 

Lektör 
». 
>; 

ı 
ı 

23 

Fakültesi Ankara Dil, Coğrafya 

Dekan 
Lektör 
Müdür muavini 
Müzakereci 
Enstitü müdürü 

ft ' • > 
Türk înkilâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 

Ticari, Erkek ve Km Sanat Okulları ve Ensti
tüleri öğretmen ve İdare memurları 

Müdür 
- > 

> 

> muavini *• 

tiâboratuvar şefi 

21'0 
140 
120 

19 W 
44 - 7 5 
32 
7 
2 

22 
103 

1 
1 

İstanbul Üniversitesi İdare Heyeti 

Rektör 
Dekan 
Tıp faTriiltesî îâcgaeıokttlü müdürü 

•. p> • > • » D i ş ç i o k u l l i » _ 

ttddrisat heyeti 

LeMürUr v& \fo?4ÜmariUm 

Lektör 
'Farsça lektörü 
.Lektör . . - . • ! 

i ' . * _ ' , . ' > 
7a5(tna Diller Okulu 

*Müdü> muavini 

50. 
40 
75, 
50 
40 

140 
120 

400 
23.0 
75 
75 

100 
100 
İ2CI 

6 100 

170 
140 
100 

210 
120 
10Ö 
100 
100 
50 

140 

Ankara Hukuk Fakültesi İdare Heyeti 

Dekan 1, 210 

_ Ankara Fen Fakültesi Hare Heyeti 

Dekan 
Enstitü müdürü ' 

- . " Teknik 'Okulu 
I Öğretmen bürosu şefi 

Köy Enstitüleri 

Müdür 

Müdür muavini 
Eğitimbası 
Yapı ve sanatbaşı 
Ziraatbaşı • 

1 210 
3 100 

ı ıoo 

5 120 
16 100 

1 14Ö 

(& Sa^ıattlÂÖ) 

âfüzikbıjşı 
Denizcilik sporbaşı 
Kümebası 
islik ve balıkçılıkbası 
§ağlıkba§ı 

* ' 
- . * • • • ' 

Hayyajn hastalıkları 
2iraatl>aft 
Teknikişleribaşı 

l^l*M 

26 
26. 
1& 
18 
3 
3 
3 
3 
2 

408 
29 
4 
1 

•3 170 
10 İ40 
3 120. 
. 1 60 
23 40 
1 1ÖQ 

85 
$0. 
60 
60 
60 
60 
.40 
30 
60 
60 
25 
30 
300 
200 



Memuriyetin hw\ 

Zirâat Bakanlığı 

Zirai muhasebe İcursu 

İdare memuru • 

Orta Ziraat mektepleri 

Mûdü*, 
> muavini 

gef 

Aded Ücret 

1 75 

4 100 
4 40 

18 40 

Memuriyetin nev'i Âeded 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
okulları 

Müdür 3 
" * • • • 4 ' 

Şef 40 
* 21 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Umumî .Kâtip 1 
Lâbortuar şefi 54 

K - OETVEIİ 
1 -Kadro 

Ücret 

150 
100 
75 
50 

140 
50 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı 

. , Köy sağlık memurları. 

Köy sağlık memuru 
!» . » » * ' .-

• ' » • * » • • • . . » • ' 

Birinci sınıf köy ebesi 
» - > » 

500" 
300 
200 

•. . 50Û> 
400 

20 
30 
40 
20 
30 

Maarif Bakanlığı 

Köy öğretmeni 2130 

II - Munzam görev tazminatı 

Köy okulu başöğretmenliği. 
Bölge okulu başöğretmenliği 
Bplge gezici 

20 

1704 
162 
104 

10 
15 
20 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı tetyetler, 
0EWBLfİ] 

Görevin çeşidi ' Öayı. Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Müdüı1 .•-

-. > ' V 

> 

Başyardımcı 
> : ' • • ' 

20 
10 
40 
•fiO-
26 
3 
5 

15 

İSO 
125 

20 100 
18 50 

80 
70 
60 
50 
40 
80 
70 
60 

Görevin çeşidi, Sayı Ücret 

60 
70 

100 
210 
87 

50 
40 
35 
30 
25 

Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kastamonu Devlet Hastanesi başta
bipliği , 1 100 
izmir Çocuk Devlet Hastanesi baş- * 
tabipliği 1 100 
Yozgad Devlet Hastanesi baştabip
liği 1 1O0T 

Köy okulu başöğretmenliği 
Bölge » )• 

Ö E T V E t £2] " 

1704 10 Bölge gezici başöğretmenliği 
162 15 

(S, Sayısı: 12SK) 
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S. Sayısı: 130 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Me
murin Kanununun 84 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, Sağlık ve Sos

yal yardım^ve^Bütçe Komisyonları raporları (1422) 

T. C. " ' " . . ~ ' 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü „ • 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/336 - 6/826 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununun 84 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Sıhhat ve îçtimai Muavenet Bakanlığmcâ hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 10. IV. 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanuiı tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başkan 
Ş. Saraçoğlu 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununun 84 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun gerekçesi 

3017 sayılı Sıhhat ve îçtimai Muavenet Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununun 84 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası; Bakanlığın, doğrudan doğruya kendisine bağlı sıhhat kurumlarının inşa ve ta
mir işleri için, her sene bütçesine ödenek koyarak harcıyacağmı tesbit etmekle beraber merkezde doğ
rudan doğruya kendisine bağlı kurumların keşif ve plânlarını, yapı ve tamirlerinin kontrollarını da 
yapmağa yetki vermekte olduğundan, Ankara'da kurulacak Tıp fakültesi ile bunun bir parçası olan 
doğum ve nisaiye kliniğinin Yapı işleri, Kanununun bu maddesine dayanarak, doğrudan doğruya Ba
kanlığımız tarafından yapılmaktadır. 

Ancak yapı işleri, keşif ve plânlarının hazırlanması ve yapının fennî kontrolü ayrı ve özel bir tek
nik işi olduktan başka bunların idaresi de geniş ve yetkili uzman teşkillerini gerektirmektedir. Ba
kanlığımız bünyesinde bu yolda bir teşkil bulunmadığından her bakanlık gibi Bakanlığımızın yapı 
ve esaslı tamir işlerine gerekli ödenekleri de Nafıa bütçesinin özel faslı içinde konularak, illerde ol
duğu gibi başkentte de bütün sıhhat kurumlarının yapı ve kontrol işlerinin doğruca Nafıa Ba
kanlığınca yürütülmesi, yetkili ellerde bulunmak bakımından daha uygun görülmüş ve 84 ncü 
maddede bu görüşe göre ıslah ve tadil edilmiştir. 



Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Karar No. 7 
Easas No. 1/422 

26 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-" 
lığı Teşkilât ve Memurin .Kanununun ^4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 10 . IV . 1945 tarihli toplan
tısında görüşülerek Yüksek Meclise sunulup 
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasa
rısı konuşuldu ve incelendi. 

3017 sayılı kanunun 84 ncü madesinin ikinci 
fıkrası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlarının .inşa..ye tamir işleri 
için her sene Bakanlık bütçesine ödenek koya
rak harcıyacağını ve Ankara'da doğrudan doğ
ruya kendisine bağlı kurumların keşif ve puan
larını yapı ve tamirlerini yaptıracağını ve de
netleneceğini bildirmekte ve bu arada başkent
te kurulacak olan Tıp Fakültesi ile bunun bir 
parçası olan doğumevini yaptırabileceği de gös
termektedir. Halbuki, 3611 sayılı kanun gere
ğince «Devlet yapı işlerinin mimari ve teknik 
bakımından ve yurdun imar işlerinin şehircilik 
bakımından tanzimi» hususlarında . Bayındırlık 
Bakanlığı ödevlenmiş ve esasen bu gibi işlerin 
keşif ve plânlarının hazırlanması ve .yapının, 

fennî 'denetlenmesi ayrı ve özel bir iş olduktan 
başka bunların idaresi de geniş ve yetkili uzman 
teşkillerinin çalıştırılmasına bağlı bulunmuş ol
duğundan her çeşit Devlet yapılarının 3611 sa
yılı kanun hükümlerine göre yaptırılması Ko
misyonumuzun da düşüncelerine uygun"görülmüş 
ve tasarı genel olarak yerinde* bulunmuştur. 

Maddelerin müzakeresine geçilerek kelime de
ğişikliği ile üç maddede hemen olduğu gibi "oybir
liğiyle kabul edilmiş ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonuna'havale buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygılarımızla suunlmuştur. 
Bajandrrllk Ko. 

Başkanı Sözcü 
Eskişehir İsparta 

/ . Arukan K. Ay dar 
Afyon K. Ankara 

M. Gönenç A. Bay tın 
Çorum İstanbul 

Dr 

M. 

; C. Kazancıoğlu C. E. Arseven 
Malatya Manisa 
Ş. Özpazarbaşı Ö. "Ercin 
• Urfa ' 

R. Soyer 

Kâtip 
Kayseri 
M. Taner 
Ankara 

R. Börekçi 
Kars 

Dr. E. Oktay 
Maraş 

H.R.tankut 
Zonguldak 

Dr. ;RrBarkın 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sos. Yar. Komisyonu 

Esas % 1 / 4 2 2 . ,_, . . . 
Karar No. 12........ 

Yüksek Başkanlığa 

2 . V . 1945 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununun 84 ncü madde
sinin eriştirilmesi" hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 10 . IV . 1945 tarihli toplantısında 
görüşülerek Yüksek Meclise sunulup Bayındır
lık Komisyonuna havale edilen ve bu Komisyon
da görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale

si yapılan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı -müsteşarı-da hazır öldüğü halde 
konuşuüa*;veijncelend^^ '* ; "' d 

Hükümet ve Bayındırlık Komisyonu gerekçe 
raporlarında da açıklatıldıgı gibi 3017 sayılı 
Kanunun 84 ncü maddesinin ikinci fıkrasiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına kendine 
bağlı Sağlık Kurumlarının yapı ye onarma işleri 

( S. Sayısı : 130 ) 



i ç û ı J ^ j e n e bütçjskift.^Klenek konması ve Baş-
k)şn]ttş.yapf|acak sj^ğlıkkufiınılarııım plân ve ke
şif ler^Le,f yapı ve on^ma,işlerinin ve bu arada 
A^jJ^gajda yapılacak* Tıp Fakültesinin bir par-
çaşıw<Jşn. Doğumevinjo. yaptınlması yetkisi veril-

Halbuki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın bu gibi işleri düzenliyecek ve fenni denetle
meyi yapacak yetersayıda yetkili'uzmanları ol
madığı gibi zaten 3611 sayılı kanunla Hüküme
te ait yapı işlerinin her yönden tanzimi- ve ya
pılması yetkisi Bayındırlık Bakanlığına verilmiş 
olduğundan ve esasen bu gibi işlerin keşif ve 
plânlarının.hazırlanması ve yapının fenni denet-
lenm'eşj a^rı ,ve $zel Jjir iş < (̂duktan başka ka-
nu^Jarın^idşçe^i de jjşoiş ye yetkili uzmantan 
ça^tınjjm^sına l^ğlı bulunduğundan Sağlık ve 
Sosyal .yardım J|aianJ^mjt ,ait yapılacak Sağlık 
Kurumlannın da 3611 sayılı kanun gereğinee 
Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi, ve lâzım 

olacak ödeneğin bu Bakanlık bütçesine konması 
KomisybiiHnıüzca da yerinde görülmüştür. , 

Maddelerin konuşulmasında Bayındırlık Ko
misyonunun bazı değişmelerle hazırladığı üç 
ına§a6^Kömisyonunîuzca da olduğu gibi ve oy-
bîrfiffyle'&abul edltbtığınden raporumuz saygı
larımızla Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Sağlık ve Sos. Yar. K. Sözcü Kâtip 
Kütahya Maraş \ Amasya 

Dr. A. 8. DeUlbap Dr. K. Bayizit Z. Tarkan 
Afkon K. Bilecik Burdur 

Dr. A. H. Selgil Dr. M. Suner Dr. A. R.'Yeşilyurt 
Bursa Benizli Edirne 

Dr. M. T. Simer Dr. H. Berkman , Drf F. Kemik 

Dr. &. Ataç Jtf; R. 

Dr,8.^S, 
Şinob 

Dr. B. Kökdemir 

u Konya 
î>r, 8. Irmak 

Dr. 'Z. M. "Sezer 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. #. .#.: 
tyVifee, ^omis^mV' 
Ef^: No, I/42& 
Ktyrary No. 8.7 

9 . VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

^017 sayılı Sağlık,.ve Sosyal yardım Bakan*-
lığı kuruluş^ ve memurları kanununun 84^n'cü-
maddesinin d^iştirUmeşi hakkımda Sağlık- ve 
Sosyal yardım Bakanlığınca hazırlanıp,?Başbafcan* 
lığın 6/826 sayılı tezjcer^siyle. Yüksek-Meclise-
sunulan .kanunn. tasarısı.Bayındırlık, Sağlık-ve 
sosyal,, yaddım . komisypnlrarı rapp^ariyle birlikte* 
komisyonumuza verilmekle,. Sağlık ve-' Sosyal-
Yardını Bakanlığa müsteşarı ile Maliye Bakan
lığı adına JBüt£e ye Malît Kojrıtrol ;Genei Müdürü 
hazır oldukları ha^e, incelenip .görüşüldü.-

Taşajçfbiyu]^rı4av4<3b(vgtİBİ* ; kanun.-madd^1 

nin i^nej^ iıkrmında! yazalı..-, bulunan < ve * Saflık * 
ve Soŝ yajl, ̂ Yardım/, $a£anhğafirBa ı merkezde y aptr-
raeağj;,.şa41n^]îuru^ pilân, ıkeşif; 
yapma^ve,jle,ne,^i][ieJle^ini^ kesdir rbütçesinekona-s 
cak ö^e^e^e xe. ̂ endi ..de^tivaltaıtda yaptaraca-r< 
ğı ha^ın^^ı^etİRnin^iğgpf» Bakasıhk sve daire

lerde olduğu" gibi 6^5^31^11^ Bakımlığına veril
mesi aniatenır gülmefetedir. 

. Komisyönuıtttiz tasarıyı Bayındırlık Bakanlı-. 
ğmın görev" ve j^etkilefine uygun görmüş ise de 
sağlık * koruînîari yapftîarniin diğeHefincien ayrı-
ea özel nıtelMiöH detaşıması' gerekli bulundu-
ğundatr/* niörkez * dişmclâ * yapılan ' sagîiK yapılan 
hâkkriıda uldüğü gibi merkezdeki yapılarda da/ 
Sağlık ve'Ba^ııidırlık Fâkâhlıklarımn birlikte 
çahşfflâsmr " komisy<mumuz * uygun görmüş ve 
maddetriö" •birirfei fıkrasında"" bulunan'eşit bir 
kaydı ifcMd fıkraya da eklemîşiir.' 

Diğer maddelerde' "yazıya ilişkin bazı" değişiRr 
likler yapılihiştır: Ka&uİayıri onayına konulmak 
üzere1 Yüksek Bâşkafitığa*"sunulur!"'' 

Başjfaiî r BâşTİan V. Bu R. Söşçnsu 
KâMtttönÛ* ! Edirne Bolu 
T.Câştaü' M. V. Güdüzalp Dr.Z, Ülgen 

(S. Salısı-Y*-I3e*) 
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Kâtip 

istanbul 
F. Oy men 

Diyarla hr 
Rüştü Beldi 

Aydın 
Ol. R. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 

Balıkesir 
S. Orgeevren 

Giresun 
Ayet Sayar 

Hatay 
İlamdı Selçuk 

Kütahya 
II. Pekcan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

îstanbul 
H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
- Tokad 

R. A. Sevengil 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununun 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE I. — 3017 sayılı ka
nunun 84 neü maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 84. — Genel ve özel 
idare bütçelerine ve belediye
lere bağlı bulunan hastaneler ve 
dispanserler vesair sıhhi kurum
lar inşaat, plân ve keşifleri
nin incelenmesi ve onanması ve 
bunların sıhhi ve fennî ihtiyaç
lara göre tertip edilmesinin sağ
lanması ve köy ve şehir sıhhat 
işlerine ait sıhhi tesisat plânla
rının incelenmesi ve onanması 
Nafıa ve Sıhhat ve içtimai Mua
venet Bakanlıklarınca birlikte 
yapılır. 

Bakanlığın merkezde ve iller
de doğrudan doğruya kendisine 
bağlı bütün sıhhat kurumları
nın yapı ve esaslı tamir işlerine 
gerekli ödenekleri Nafıa Ba
kanlığı bütçesinin özel faslına 
konularak bunların yapı ve 
kontrol işleri Nafıa Bakanlığın
ca yürütülür. 

BAYINDIRLIK KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRlŞt 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı «Teşkilât ve Me
murin» Kanununun 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı 
kanunun 84 ncü maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 84. —• 
Genel ve özel idare işlerine 

ve belediyelere bağlı bulunan 
hastaneler ve dispanserler vesair 
sağlık kurumları inşaat pilân 
ve keşiflerinin hazırlanması, in
celenmesi ve onanması ve bun
ların sıhhi ve fennî ihtiyaçla
ra göre tertiplenmesinin sağ
lanması ve köy ve şehir sağlık 
işlerine ait sıhhi tesisat puan
larının incelenmesi ve onanması 
Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarınca birlik
te yapılır. 

Bakanlığın merkezde ve iller
de doğrudan doğruya kendisine 
bağlı bütün sağlık kurumlarının 
yapı ve esaslı .tamir işlerinde 
gerekli ödenekleri Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin özel bö
lümüne konularak bunların ya
pı ve denetleme işleri Bayın
dırlık Bakanlığınca yürütülür. 

( S. Sayısı : 130 ) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununun 84 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . V I . 1936 
tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları' Kanununun 
84 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Genel ve özel i'dare bütçele
rine ve belediyelere bağlı bulu
nan hastaneler ve başka sağlık 
kurumlarının yapı, plân ve ke
şiflerinin hazırlanması, incelen
mesi ve onanması ve bunların 
sıhhi ve fennî gereklere göre 
tertiplenmesinin sağlanması ve 
köy ve şehir sağlık işlerine 
ilişkin sıhhi tesislerin plânla
rının incelenmesi ve onanması 
Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca birlikte 
yapılır. 

Bakanlığın merkezde ve iller
de doğrudan doğruya kendisine 
bağlı bütün sağlık kurumları
nın yapı ve esaslı bir tamir iş
lerinde. gerekli - ödenekleri Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinin 
özel bölümüne konularak bunla
rın yapı ve denetleme işleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğiyle birlikte Bayındırlık Ba
kanlığınca yürütülür. 



Hü. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye, Nafıa ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ba
kanları yürütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. B. 
A. R .Artunkal 

Ha. B. V. 
N. E. Sümer 

Mf. B. 
Yücel 
îk. B. 

Fuad Sirmen 
G. t B. 

Suad H. Ürgüblü 
Mü. B. 

A. F. Cebesoy 

Ad. B. 
R. Türel 

Da. B. 
Hilmi Uran 

Ma. B. 
N. E. Sümer 

Na. B. 
Sırrı Bay 
S. I. M. B. 

Dr. S. Konuk 
Zr. B. 

Ş. R. HaUpoğlu 
Ti. B. -

C. S. Siren 

_ 6 - • • 

Ba. K. 

MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 .— Bu%kanun hü
kümlerini Maliye, Bayındırlık 
ve Sağlık ve sosyal yardım Ba
kanlıkları yürütür. 

B. K. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye, Bayındırlık ve Sağlık 
ve* Sosyal Yardım Bakanları 
yürütür. 

(S . Sayısı:. 130) 





SSayışı: (31 
11 Mart 1941 kanununda derpiş edilen yardıma ilişkin 
esaslara dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletlri Hükümeti arasında 23 şubat 
1945 tarihinde imzalanan Anlaşmanın onanması hak

kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/442) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât JJmum Müdüslüğü 2 . VI . 1945, 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı > 70-22 6-1163 
Büyük Millet Meclisi! Yüksek Başkanlığına . 

11 Mart 1941 kânununda derpiş edilen yardıma mütaalljk esaslara dair Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde Amerika'da im
zalanan Anlaşmanın ohaıiması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar. Kurulunca 
30 . V . 1945 tarhinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu «.rzederim. 

, Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

• . , - Gerekçe 

içinde bulunduğumuz ikinjci dünya harbinin gösterdiği inkişaflar karşısında memleketimizin 
hazırlıklı bulunması ve millî hudutlarını en sağlam bir şekilde müdafaa edebilmesi esbabının temini 
Cumhuriyet Hükümetinin başlıca amacı olmuştur. Ancak bugünkü modern' harbin icabettirdiği mü
dafaa vasıtaarımn imalâtı muazzam sanayiin mevcudiyetine vabeste olduğu gibi bunların hariçten 
teinini de Devlet bütçelerinin tahamniülünü aşmıştır. Bu müşkülâtı nazarı itibara alan Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresi kabul ettiği 11 Mart 1941 tarihli icar ve iare Kanunu ile kendisini müda
faa etmek mecburiyetinde kalan milletleri bu sıkıntıdan bir dereceye kadar^kurtarmış bulunmaktadır. 

Filhakika bu kanun ile büyük Amerikan harp sanayii mamulâtı Mihvere karşı duran milletle
rin ihtiyaçlarına hazır bulundurmakta ve bunlar ilgili Devletler tarafından icar ve iare şeklinde 
tedarik olunabilmektedir. 

Amerika Reisicumhuru, yukarıda adı geçen kanunun üçüncü maddesi ahkemma müsteniden 
Türkiye Cumhuriyetinin müdafaasının, Amerika Birleşik Devletlerinin müdafaası için hayatî ehem
miyeti haiz olduğunu 7 Kasım 1941 de tesbit etmiş ve bu karara göre Anlaşma yapılmadan memleke-

. timize harp malzemesi .gönderilmeğe başlanmıştır. 
Anlaşmanın başlangıcında sarahaten izah edilmiş bulunduğu gibi 11 Mart 1941 tarihli kanunun 

ahkâmma göre Amerika'dan Türkiye'ye yapılmakta plan ve bundan böyle yapılacak olan yardımın 
kayıt ve şartlariyle, Türkiyenin Amerika Birleşik Devletlerine temin edeceği menfaatlerin nihai 
şeklinin, hâdiselerin inkişafı ile yardımm belirecek şümulüne göre bilâhare tesbitinde naazn itibâre 
almacak bazt mülâhazalar hakkında şimdiden bir Anlaşma akdine karar verilmiş ve bu hususta alı-



# 
nan 22 . ' II . 1945 tarihli ve'3/2448 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile verilen salâhiyete müsteni-. 
den işbu Türk - Amerikan icar ve îare Anlaşması 23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da tarafeynin 
murahhasları tarafından imzalanmıştır. 

Bur suretle gerek Anlaşma akdine kadar Türkiye'ye gelen malzeme ve vasıtaların vaziyeti bir 
şekle bağlanmış ve gerek Anlaşmadan sonra memleketimize gelecek .Amerikan yardımının daha ko
laylıkla temini hususunda gereken umumî prensipanlaşmasına varılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr Anlaşmanın ilk maddeleri ahkâmı mucibince Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 
Türkiye'ye müdafaa maddelerini, müdafaa jıizmetlerini ve müdafaa malûmatını vermeyi devama ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de, tedarik edebilmek vaziyetinde bulunduğu ve müsaade edebi
leceği .maddeleri, hizmetleri, suhuletleri veya malûmatı Amerika Birleşik' Devletlerine temin etmeyi 
taahhüt) eylemektedir. 

Anlaşmanın beşinci maddesine göre, Amerika Eeisicumhuru fevkalâde halin bittiğini ilân etme
si üzerine icabmda ve lüzumunda Türkiyenin zâyi;istihlâk ve tahrip-etmediği müdafaa malezmesinin 
kendisine iadesini istiyebilir. «. 

, Bu anlaşmanın esaslı hükümlerini ihtiva eden yedinci maddesine nazaran Amerikanın verdiği 
malzemeye mukabil Türkiye'nin Amerika'ya temin edeceği menfaatlerin nihai tesbitindeki şartlar ve 
hükümUr iki taraf ticaretine yük olmıyacak ve bilâkis aralarındaki iktisadi münasebetleri kolaylaş
tıracak ve beynelmilel iktisadi münasebetlere hadim- olacak mahiyette olacaktır. 

Bu maddede dermeyan edilen prensipleri, ileride bu bapta yapılacak Anlaşmanın mülhem olaca
ğı esaslar suretinde anlamak lâzımdır. 

Anlaşma imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup iki tarafrn müştereken tesbit edecekle
ri bir tarihe kadar meriyette kalacaktır. 

Memleketimizin Yüksek menfaatleri gözönünde tutularak imza edilen bu Anİaşmanm onanılması 
yüksek tasviplerine arzolunur. ' ' • - ' . . 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

WB. M. itf. 
Dışişleri Komisyonu 

Easâs No. 1/442 
Karar 13 

13 .VI .1945 

Yüksek Başkanlığa 

2 Haziran 1945 tarih ve 6/1163 sayılı yazı ile,-
Başbakanlıktan gönderilmiş olan «11 Mart 1941 
tarihli: kanununda derpiş edilen yardıma müta-
allik esaslara dair Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metiyle Amerika Birleşik devletleri Hükümeti 
arasında 23 Şubat 19İ5 tarihinde Ankara'da im
zalanan Anlaşmanın, onanması hakkında» ki ka
nun tasarısı ve gerekçesi, Komisyonumuzda ince
lendi v«e Dışişleri Bakanlığının temsilcisi de din
lendi. "\ 

Son dünya harbinin gerektirdiği savaş araç
larının edinilmesi bakımından, Mihver Devlet
leriyle' harbe girişmiş zengin ve sanayii ileri Dev
letler bile, çok büyük zorluk ve güçlüklerle kar
şılaşmıştır. Bu sıkıntılı durumu gözönünde tu
tan Amerika Birleşik Devletleri, 11 Mart 1941 

tarihinde, kabul ettiği kiralama ve ödünç verme 
kanunu ile, kend geniş kaynaklarından, Mihver 
Devletleriyle, harbe girmiş ve girecek Devletle
rin faydalanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
esas ve şartlarını tâyin ve "tesbit etmiştir. Bu 
suretle^ harbe katılmış ve katılacak Devletler de 
sıkıntılarının önemli bir kısmından ^kurtulmuş 
oldular. 

Biz de, geçirilen harp yılları içinde ve harbin 
çeşitli gelişmeleri karşısında? Millî sınırlarımı
zın savunmasını sağlamak için,; her an hazırlık
lı bulunduk. Acaba yurdumuzun içinden veya 
dışından bu günkü harp şartlarının gereğine uy
gun savaş araçlarının edinilmesi, sanayiimizin 
ve bütçemizin takatini aşmakta idi. Yurdumu
zun savunmasını, kendi savunması bakımından 

(S. Sayısı: 131) 
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hayatr bir önemde sayan Amerika Birleşik Dev
letleri, anlaşma olmaksızın. 7 Sasım 1941 tark 
hindenberi bize yardımda bulunmağa ve harp 
malzemesi göndermeğe başlamıştır^ Memleketi
miz için faydası görülen bu halin bir Anlaşmaya 
bağlanması lüzumu aşikârdır-. Bu itibarla 23 Şu
bat 1941 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan 
anlaşmanın onanması, uygun görülmüştür. 

Kanun tasarısının başlığındaki «11 Mart 1941 
kanununda» deyimi, işbu kanunun Amerika Bir
leşik Devletlerine ilişkin olduğu belirtilmesi su
retiyle açıklanmıştır. .Bundan başka tasarının 
başlığında ve birinci maddesinde, Anayasa ile 

İçtüzük hükümlerine uygun değişiklikler de ya
pılmıştır. 

Bu değişikliklerle birlikte ikinci ve üçüncü 
maddeleri ayniyle, oybirliğiyle kabul edilen ka
nun*, tasarısı Yüksek Kamutaya aksedilmek üze
re Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Bş. . Bu rapor Söz. Kâtip 

Konya Ankara Ağrı 
8. Arikan Z. Yörük R. R. Pasın 

Antalya Bolu Elâzığ 
Dr. C. Tunca H. C. Çambel F, A. Aykaç 

Seyhan- Tokad 
W. N. Eldeniz N. Poroy 

mum 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

il Mart 1941 kanununda derpiş edilen yardıma 
mütaaUik. esaslara dair Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti üe Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da im
zalanan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

. - .~" ' . tasarm 

MADDE 1. — 11 Mart 1941 tarihli Amerika 
Birleşik Devletleri Kanununda yazılı yardıma 
mütaalük esaslara dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Anlaşma hükümleri onanmıştır. 

MADDE % — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Başb. Ad.B. M. S. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artünkal 

İçiş. B. Dışiş B. V. Ma. B. 
Hilmi Uran N. E. Sümer N. E. Sümer 

M. Eg. B. Ba. B.* Eko. B. 
Yücel Sırrı Doy Fuad Sirmen 

Sa. ve So. T. B. G. Tek. B. Ta. B. 
Dr. S. Konuk SuadH. Ürgübhl Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaş. B. Ti. B. 
A.F.Cebeşoy C. S.Siren 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRİŞÎ 

11 Mart 1941 tarihli Amerika Birleşik Devletleri 
Kanununda yazılı yardımla ilgOiesaslara ilişkin* 
olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile 

jLmerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da imzalanan An

laşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —11 Mart 1941 tarihli Amerika 
Birleşik Devletleri Kanununda yazılı yardımla 
ilgili esaslara ilişkin olmak üzere, - Türkiye, 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 23 Şubat 1945 tarihinde 
Ankara'da imzalanmış olan Anlaşma hükümleri 
onanmıştır/ 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ' '* . . . 
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l l^M^Tvl^lrKANOTUNDA^İBIfcPlŞ^EDÎLEN YARDIMA MÜTAALLİK ESASLARA DAlR 
TÜRKIYE CUMHURIYETI- HÜKÜMETI İLE AMERÎKA BIRLEŞIK DEVLETLERI HÜKÜ

METI ARA SIND A ANLAŞMA 

;Türlüye Cumhuriyeti Hükümetinin, harp halindeki bir dünyada mülkî tamamiyetini ve hüküm
ranlık haklarını koruyabilecek bir durumda bulunmasını; teminen mRlî müdafaa vasıtalarını takviye 
etm,ek istemesine; 

Ye, Amerika Birleşik Devletleri Reisi -Cumhu runun, Kongrece isdarki lman. i l Mart 1941 tarihli 
kanuna- tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti müdafaası nın Amerika Birleşik Devletleri müdafaası için 
hayatî ehemmiyeti haiz, olduğunu 7: Kasım, 1941 de teşbitetmiş olmasına; 

Ve,:Amerika.Birleşik Devletlerinin Türkiye Cumhuriyetine müdafaa vasıtalarının tevsii için yar-. 
dımrnı.te^niil ettiğine ve etmekte devam eylemekte bulunduğuna; 

Ye,i Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu yardımdan istifade etmesine esas olan kayıt ve şart
larla bilmukabele Amerika Birleşik Devletlerince temin edilecek menfaatlerin nihai şekilde tâyini 
keyfiyetinin; yardımın şümulü belirinceye kadar ve Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhu
riyetinin karşılıklı menfaatlerine uygun ve dünya sullıunun tesis ve idaresine hadim nihai kayıt ve 
şart ve menfaatlerin hâdiselerin inkişafı ile daha vazıh bir surette belireceği âna değin, tehiri mu
vafık olacağına; 

Ve, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, işbu yardı
mın teminine mütedair ve ânifülbeyan kayıt ve şartların tespitinde nazarı itibara alınacak bazı 
mülâhazalar hakkında şimdiden bir iptidai anlaşma akdini mütekabilen arzu etmeleri üzerine böyle 
bir Anlaşmanın akdine her hususta usulü veçhile salâhiyet verilmiş ve bunun akdine takaddümen 
gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tevfikan ifa, istikmal ve
ya icrası muktazi bilcümle icraat şerait ve muamelât usulü dairesinde ifa, istikmal ve icra edilmiş 
olmasına binaen; _ 

Aşağıda..imzası bulunanlar, kendi Hükümetleri tarafından bu maksatla usulü dairesinde salâhiyet-
: dar,.-^ılınmışlar. ve; âtideki husuşjari ;kararaltma almışlardır: 

Ma4de — 1 . 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Amerika Birleşik Dev

letleri Reisicumhurunun devir veya tedarikine, salâhiyet vereceği müdafaa maddelerini, müdafaa 
hizmetlerini ve müdafaa mamulâtını vermeğe devanı edecektir. 

Ma4de ~ 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tedarik edebilmek vaziyetinde bulunduğu ve müsaade edebileceği 

maddeleri, hizmetleri, suhuletleri veya malûmatı, Amerika Birleşik Devletlerine temin edecektir. 

< Madde — 3 \ * 
Türkiye .Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Reisicumhurunun rızası olmadan, 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından ısdar kılınan 11 Mart 1941 tarihli kanun veya 
bunun maddelerinin hükümlerine tevfikan kendisine devredilen herhangi bir müdafaa maddesi veya 
müdafaa malûmatının mülkiyet veya'zilyedliğini devretmiyecek, veya bunların Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin memuru, "müstahdemi veya ajanı oltnıyan,t herhangi bir kimse tarafından kullanıl
masına müsaade etmiyecektir. 

* ' • ' " ' ' • : . Madde —^4 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, herhangi Dir müdafaa maddesi veya müdafaa malûmatının 

kendisine devri neticesinde, işbu müdafaa maddesi veyş, müdafaa malûmatı üezrinde patenta hakkı 
bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından birine ait haklardan herhangi birinin tama-
miyle korunması zımnında herhangi bir tediye veya muamelede bulunması icabederse, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti böyle bir muamele veya tediyeyi Amerika Birleşik Devletleri Reisicumhurunun 
talebi üzerine ifa edecektir. . 
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- ' . ' . - • • • - 5 r - ' . . . . . 
Madde — 5 *. *... 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Eeisîcumhurunca tâyin edileceği 
veçhile halihazırdaki fevkalâde hal nihayet bulduğu zaman, işbu Anlaşmaya tevfikan kendisine dev
redilmiş olan müdafaa maddelerinden imha, zayi veya istihlak edilmemiş bulunacak veya Amerika 
Birleşik Devletleri Reisicumhuru tarafindan Amerika Birleşik Devletleri veya Garp yanmkürresi 
müdafaasına elverişli olduğu veya Amerika Birleşik Devletlerinin başka bir şekilde işine yaraya
cağı tesbit edilecek olanları Amerika Birleşik Dev letîerine iade edecektir. 

' • Madde — 6 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletlerine temin edilecek olan 

menfaatlerin nihai tesbitinde, 11 Mart 1941 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
temin edilen ve Amerika Birleşik,Devletleri Reisicumhuru tarafından Amerika Birleşik Devletleri 
namına kabul ve tanınmış olan bilcümle mülkiyet, hizmet malûmat, teslihat veya. diğer menafi veya 
hususat bitamamiha nazarı itibare alınacaktır. 

. • . - . _ - ; . - . ,._,,. _ - . . . . . . . . . . . _ . . „ , . M a d d ö — j r ' " " . ; - . v " . / . " . ' • ' 

, Kongrece isdar kılman İ l Mart 1941 tarihli kanuna ve bunun muaddel şekline tevfikan temin 
edilen yardıma mukabil Amerika Birleşik Devletlerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince temin 
edilecek menfaatlerin nihaî tesbitindeki kayıt ve şartlar, iki memleket arasındaki ticarete yük ol
mayacak, bilâkis ikisi arasında mütekabilen nafi iktisadî münasebatı teşvik eyleyecek ve cihanşümul 
iktisadî münasebatm ıslahına yarayacak mahiyette olacaktır. Bu maksatla mezkûr kayıt ve şartlar; 
bütün milletlerin hürriyet ve refajnnm maddî temelleri olan istihsal, istihdam, ve malların müba
dele ve istihlâkinin münasip beynelmilel ve dahilî tedbirlerle tevsiine ve beynelmilel ticarette her 
türlü farklı muamelenin bertaraf edilmesine, gümrük tarifelerinin ve diğer ticarî engellerin tenzil ve 
tahfifine, umumiyetle 14 Ağustos 1941 Müşterek Beyannamesinde Amerika Birleşik Devletleri Re
isicumhuru ile Birleşik Kırallık Başvekili tarafından ileri sürülen bilumum iktisadî gayelerin tahak
kukuna matuf olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasmda müştereken « 
kararlaştırılmış tarzı hareketi derpiş eden ve aynı tarzda düşünen bilcümle diğer milletlerin de is-

.tirakine açık bulunan hükümleri ihtiva eyleyecektir. -•- ~ 
Yukarıda tasrih edilen gayelere, kendi aralarında müştereken kararlaştırdıkları tarzı hareketle, 

varmak ve aynı tarzda düşünen diğer Hükümetlerin de müşterek tarzı hareketlerini temin etmek 
* maksadıyla, hâkim olan iktisadi şartlara göre en münasip vasıtanın tesbiti zımnında iki Hükümet 

arasında münasip görülecek yakın bir zamanda görüşmelere başlanacaktır. 

" T : V "" " • " " " " ."• Madde—.8.. " . / ! " ! ; ' " r '' "~". '•• '. '. 
Şurası tabii mukarrerdir ki, Anlaşma ahkâmının icrası hususunda her Hükümet kendi Anayasası

nın usullerine tevfikan hareket edecektir. 

. ' . . " " ~-- Madde — ö. 
İşbu Anlaşma bugünkü tarihten itibaren mer 'i olacaktır. îki Hükümet tarafından müştereken 

tesbit edilecek bir tarihe kadar meri'iy ette kalaeaaktır. 
Ankara'da 1945 senesi Şubat ayınm 23 ncü günü, her iki metin muteber olmak üzere, ingilizce 

ve Türkçe ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti namına 

Hariciye Bakanı . ' " Amerika Birleşik Devletten inkara Büyük 
Hasan Saka - Elçisi 

. ' " * " ' . Laurence A. Steinhardt 

• ' * * -
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S.Sayısı: I§3 
VangÖlü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dâir kanun tasarısı ve 

Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/380) 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü ' ' . . 2.1.1945 

Tetkik Müdürlüğü ' . ' . . . ' 
Sayı: 71/269 6/1 ,* . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reaaliğine 
Van gölü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı-kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Müna

kalât Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 . 12 . 1944 tarihimde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

_ s ' Başvekil 
> " • ' " • ' • . " .' .' ! Ş. Saracoşlü 

Van Golü işletmesi hakkındaki 3025.sayılı kânunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
• ' , - . • • kanun lâyihasının esbabj mucibesi 

3025, sayılı kanunla Van Gölündeki alelûmum yük ve yolcu nakliyatı Devlet inhisarına alınmış 
'•ve" bu inhisardan yalnız beş gros tonilâtoya kadar olan makinalı ve makinasız teknelerin yapacak
ları nakliyat hariç tutulmuştur. Göl İdaresinin 3796 sayılı kanunla İktisat Vekâletinden Deniz-
banka ve 3633 sayılı kanunla da Denizbanktan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne devri esnasında mezkûr kanunun bazı maddeleri lâğvedilmekle beraber inhisar mev
zuuna taallûk eden madde aynen, ipka edilmiş bulunmaktadır. 

Halbuki Marmaradenizinin yarısı büyüklüğünde olan Van Gölünde kanunun inhisar haricin* 
de bıraktığı beş tonilâtoluk kügük tekneler iskeleler arasındaki elli altmış millik mesafeyi emni
yetle katetmeğe müsait * olmadıktan başka gölün sert bir iklim bölgesinde ve 1720 metre irtifa-
ında olması da tehlikeli bir meteorolojik bünye iktisap etmesine hizmet ettiğinden ekseriyetle zu
hur eden kuvvetli fırtınalar bu gibi küçük vasıtaların yakın mesafelerde dahi seyrüseferini im
kânsız bir halö koymaktadır. 

Şu suretle 3025 sayılı kanunun inhisar haricinde bıraktığı beş tonilâtodan küçük teknelerin esa
sen gölde kullanılmağa elverişli olmamasının birnetîcesi olarak birinci cihan harbinden evvel Van 
Gölünde muhtelif hacimde bir çok vesait bulunduğu halde bugün bunlardan eser kalmamıştır. 

Karadeniz bölgesindeki nüfusu kesif mahaller halkından olup denizcilikle ülfetleri düşünülerek 
yakın tarihlerde Van Gölü sahillerinde iskân edilmiş bazı vatandaşlar da göl nakliyatına inhisar 
vazeden kanundaki tahdidatın gayri müsait bir miktar üzerinden intihabı yüzünden ellerini 
denizden çekmeğe ve iklim ve arazinin o kadar müsait olmamasına rağmen ziraatle iştigale mec
bur kalmışlardır.. 

Son zamanlarda göl işletmesinin ıslahı ve âtinin ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde gelişmesi 
maksadiyİe Münakalât Vekâletince ehemmiyetli tedbirler ittihaz olunmuş ve bunun tatbikatına da 
geçilmiş olmakla beraber bu ıslahat meyanında göl sahillerindeki halka ,daha geniş imkânlar vermek 
mülâhazasiyle/ İnhisar Kanunundaki beş tonilâtoya kadar olan tahdidatı Devlet Denizyolları ve 
Limanlan İnhisar Kanununda olduğu gibi ,on sakiz rüsum tona iblâğ ve tevhit etmenin müsbet 
fceticeler vereceği anlaşılmıştır. 



Ulaştırma Komisyonu raporu 

î*. B. M. M. 
Ulaştvrma Komisyonu 

Esas No. 1/380 
' Karar No. 8 

1$ . İ iİM5 

Yüksek Başkanlığa 

Viangölü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Münakalât Bakanlığı müsteşarı 
hazır olduğu halde görüşüldü. 

Gerek Hükümetin gerekçesine ve gerek Mü
nakalât Bakanlığı müsteşarının aydınlatmaları
na göre: 

Marmara denizinin yarısı büyüklüğünde sert 
bir iklimde ve 1720 rakamındaki sert dalgalı 
Vangölünde 3025 sayılı kanunun inhisar dışında 
bıraktığı 5 rüsum tonilâtoluk küçük teknelerin 
emniyetle işleyemedikleri anlaşılmış olduğundan 
bu gölde hem hususi teşebbüse daha geniş bir 
pay ayırmak ve hem de * 2239 sayılı kanunla 
Marmara denizinde hususi teşebbüse bırakılan 
(18 tonilâto) ölçüsüne uydurmak maksadiyle tek
lif edildiği görülmüş ve Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Münakalât En. 
Kütahya 
R. Peker 

Aydın 
Dr. R. Levent 

Edirne 
F. Balkan 

İzmir 
8. Epikmen 

Kars 
Ş. Karacan 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Trabzon 
M. Aydın 

Reisi M. M. 
Çoruh 

A. R. Efeüm 
Bursa 

A. M. Erhan M. E 
Erzurum 
8. Altuğ ' 

izmir 
Dr: K. Örs 

Kırşehir 
F. Seler 

Sivas 
Amiral II. Gökdalay 

' Tunceli 
H. Üçöz 

Kâtip 
Hatay 

H. İlgaz 
Edime 
Ağaoğullart 
İstanbul 

V. Sartddl 
Kars 

Et Demir el 
Kocaeli 

R. Fenmen 
Sivas 
H. Işık 

' 

Bütçe Komisyonu raporu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No> 1/380 
Karar No. 89 

Yüksek Başkanlığa 

13.tiyim 

VangÖlü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 2 .1 ' . 1945" tarihli ve 6/1 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ulaştır
ma Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumu
za verilmekle Ulaştırma Bakanlığının yetgili 
temsilcileri hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

, Gerek Hükümetin gerekçesinden ve gerek 
alman izahlardan anlaşıldığına göre Van gölün
de işletmeyi inhisar altına alan 3025 sayılı ka
nunun birinci maddesinde bu inhisar dışında 
bırakılan taşıtların tonilatosunu (5) tonilâto 

olarak belirtmiş bulunmaktadır. Beş tonluk ka
yıklarla iklimi sert olan bu gölde, aralarında 
50, 60 kilometre mesafe bulunan iskeleler ara
sında emniyetle gidip gelme imkânı bulunmadı
ğından ton haddinin Marmara'da olduğu gibi 
18 e çıkarılması, işletme dışındaÇalışmaları 
mümkün olan halk taşıtlarının çoğalmasını -ve 
Karadeniz sahil halkından buraya yerleştirilmiş 
bulunan vatandaşların da getirilme amaçlarına 
uygun bir surette çlışma ve yaşamalarını müm
kün kılacağı Ve göl çevresinin birçok çeşitli ih
tiyaçlarının sağlanacağı anlaşılmış bulunduğun
dan tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
kabtıl edilmiş, şu kadai* ki, metin maksada in-
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nisar edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedUmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Cbşkan 

Kâtip 
"İstanbul 
F. öymen 

V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Bu Eapor Söz. 
Rize 

T. B. Balta 

Balıkesir 
•S. örgeevren 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 

H. Ülkmen 
Samsun 

M. A. YÖrüker 

Diyarbakır 
R. Bekti 
Hatay 

H. Selçuk 
Kütahya 
H. Pekcan 
Tokad 

R. A . Sevenğü 

Ğiresuii 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Kortel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Yozgad 
A. Sungur 

*•*• 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vangölü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanu
nun .birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası , 

MADDE İ, — Vangölü İşletmesi hakkındaki 
10 . VI . 1936 tarihli ve 3025 sayılı kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Vangölünde her nevi makineli ve makinesiz 
vasıtalarla (on sekiz «dâhil» rüsum tonilâtoya 
kadar olanlar müstesna) yapılacak alelûmum 
yük ve yolcu nakliyatı ve bu maksatla gol çev^ 
resinde iskele, mendirek, rıhtım ve antrepolar 
inşa etmek ve işletmek hakkı Devlet inhisarına 
alınmış olup bu inhisar, Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğünce kendi 
vazife ve salâhiyetlerine ait kanun hükümleri 
dairesinde işletilir.» 

MADDE 2. 
mer 'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 . XII . 1944 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. M. M. V. 
R. Türel A, Ü5, Artunkal 
Ha. V. Ma. V. 
H. Saka N. E. Sümer 
Na. V. Ik. V. 

Sırrı Doy 
G. I. V. Zr. V. 

Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

: , C. S. Siren 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlîtlŞİ 

Vangölü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanuna 
ek kanUn tasarısı 

MADDE 1. — Vangölü İşletmesi hakkındaki 
10 '. VI . 1936 tarihli ve 3025 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde * inhisar dışmda bırakılmış olan 
deniz taşıtlarının tonilatosu, 18 (içinde) rüsum 
tonilatosuna çıkarılmıştır, 

MADDE 1 — Bu kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

••» 
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S. Sayısı: |34 
Orman genel Müdürlüğü kuruluş kanunlarına ek ka 

nun tasarısı ve Tarınr̂  ve Bütçe Komisyonları 
raporlajrı (1/427) 

* TC. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü I 26 . IV . 1945 

Sayı: 71-161 6/917 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3818 ve. 3904 numaralı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât kanunlarına ek olarak Tarım Bakanlı-
1945 tarihinde Yütsıek Meclise arzı kararlaştırılan ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . IV| 

kanun tasarısının gerekçesinle bi'rlikte sunulmuş|olduğunu arzederim. 
Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 

Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek kanun tasarısının gerekçesit 

3116 sayılı Orman Kanununun koyduğu ormanların Devlet eliyle işletilmesi prensibinin süratle 
gerekleşmçsd yoluna girmiş olması Orman Umum Müdürlüğü işlerim büyük ölçüde arttırmıştır.* 

Bu işlerin 3818 ve 3904 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât kanunlariyle . verilmiş olan 
kadrolarla başarılması imkânsız hale gelmiştir. 

Orman işlerinin plânlı ve düzenli şekilde duraksız olarak inkişafını sağlamak için Orman İdaresi 
teşkilâtmm iş hacmiyle mütenasip olarak teknik unsurlar ve denetleme uzuvlariyle takviyesi ge
rekmektedir. Bunu sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Teklif edilen kadroların gerektirdiği ödenek yeni açılacak işletmelerden elde edilecek gelir 
fazlası ile Orman Umum Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/427 
Karar No. 5 

12. V. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nuna ek kanun tasarısı hakkında Tarım Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 24. V. 
1945 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 

kararlaştırılan ve Komisyonumuza gönderilen ka
nun tasarısı Orman Genel Müdürü hazır bulun
duğu halde Komisyonumuzda okundu, görüşüldü. 

Ormanların Devlet, eliyle işletilmesi yolun-

» 
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daki; (Çalışmaların . hızla ilerlemekte bulunması 
yüzünden Orman Genel Müdürlüğüne Teşkilât 
Kanuniyle verilmiş olan kadrolar kâfi gelmemek
tedir. 

Plânlı bir işletmeye tâbi -tutulan -ormanları
mızın bir taraftan da" korunma ve yetiştirilme
sine de çalışıldığından her bakımdan .. iş haemi 
büyüyen Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının 
kuvvetlendirilmesi ihtiyacı gözönünde tutularak 
tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko. Baş. 

İzmir 
R. Kökm 

Bursa 
A. Duru 

Kırşehir 
/. Turan 

Siird 
A. B. Esen 

• Sözcü 
Manisa 
Y.özey 
Çorum 

N. Atalay 

Kâtip 
Çanakkale 

Ş.Üaiu 
Denizli 

E. A, Tokad 
Bulunmadı 

Mardin . 
L. Ülkümen 

Denizli 
A: Ege 

Bütçe Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
B?üt§e 'Komisyonu 
Esm%Roi>l/4W 
Karar No, 90^ 

13. Tl'\1945 

Yüksek Başkaaiığa 

3818 ve 3904 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü Kuruluş Kanununa ek olarak Tarım Bakan
lığınca hazırlanıp Başbaaknlığm 28. IV.; 1945 
tarihli ye- 6/917 sayılı .tezkeresiyle. Yüksek. Mec
lise sunulan kanun tasarısı Tarım Komisyonu ra-
poriyle birlikte Koalisyonumuza Verilmekle Or
man Genel Müdür Vekili ile Malîye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî. Kontrol {Jenel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Orman işletmelerinin her yıl artması sebebiy
le Genel Müdürlük'teknik' elaman kadrosu kifa
yet etmemekte ve esasen her yıl Orman fakülte
sinden've orta okullardan ç-ikian elamanların da 
yerleştirilmeleri zaruri bulunmakta' olduğun
dan işletmelerin genişlemesine uygun bir kad
ronun kuruluşa eklenmesi lüzumlu görülmüş ve 
tasarının bu maksatla hazırlanmış olduğu anla-' 
silmiştir. 

Tasarının şevkinden sonra tanzim edilen 
1945 yılı yedi aylrk bütçesine, bu kadronun 
karşılığı olan ödenek konmuş bulunduğundan ta
san esas olarak Komisyonumuzca da kabul edil
miş, yalnız müfettiş yardımcılarının dereceleri 
her dairede 35 lira olduğu ve müfettiş!H§iır'4@" 

liradan başladığı gözönünde tutularak eşitliği 
sağlamak için 40 liralık kadronun da müfettiş
lik kadrosu içine alınması uygun görülmüş ve 
Hükümetle;nrutabıfc kalınarak» bunların sayısı 
13 e çıkarılmış ve yardımcıların sayısı 10 a in
dirilmiştir. Tasanda başkaca' yazıya ve tertibe 
ilişkin bazı değişiklikler * yaprlmıştır.' 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
Ti Coşkan. 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Bf. ZitâVğeri 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

H. Ülkmen, 
Bize 

TrBiBatta 

Başkan V. 
Edirne, 

M. N< Gündüzalp, 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
E. BeUt 

Hatay 
H. Selçuk 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. YÖ7*üker 

Bu rapor Söz. 
Yozgad 

A. Sungur 

Eskişehir 
Y. Abadan 

Giresun. 
, M. Akkaya 

İstanbul 
S. Kortel 

Manisa 
F. Kurdöğlu 

Tokad 
R. A. Smengil 

(S. Sayısı': 134) * 



HÜKÜMETİN llBŞbftBfc 

3818 ve 3904 numaralı Orman Umum Müdürü 
lüğü Teşkilât kanunlarına ek kanun tasarısı 

MADDE X — 3818 sayılıÛrman-Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa bâğto»(l> sayılı cet
vel ile bu kanun* « ek 3904^«ayıîı kanuna bağİı 
(A) işaretli cetveldeki memuriyetlere,-hu %&nuna 
ilişik (A) işafetM-cetvelde^ deseöeyunvaö^ adet «ve 
aylıklası'-yazılı memuriyetle* eklenmiştir^ 

MADDEM.— Bu kanun 31 : V .1943 tari
hinde yürürlüğe girer. 

M4Ü)DE 3. - - Bu kanun hüküîalerffli-Maliye 
ve Tarım Bakanla»! ynE&sirvr 

BaşbiH Ad. B. M^S.>B. 
Ş. Saracoğlm^ A. Rj Ar^mkal 

Dışiş. B. V. Ma*B. 
N. E. Sümer N. E. Sümer 

Ba. Ba. Eko. B. 
Fuad Sirmen 

G. ve T. B. Ta. B. 
Dr. Sadi Konuk Suad. H. Ürgüblü Ş. R*B&tip#ğkıb\* 

Ula. B. Ti. B. 
C. 8. Siren 

Hümi Uran 
M.E.B. 
İücel 

Sa. ve So. Yi B. 

i ̂  B^a^HOP^YOİNirNUN DEĞtŞTlRtŞÎ 

I Qrmm Genel Müdürlüğü Kurulu§ Kanununa 
ek kanun tasarısı 

MABOT 1. —.-Oraaaa-€tenelr-MMüriügü ku
ruluşu hakkındaki 14 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı kanunun *b®jtoâ^n»*^ne bağlı ve 13 . 
T . 1940 tarihli ve 3818 saylı kanunla değiştiri
len cetvele bu kanuna bağircetvelde dereceleri, 
gprevleri, sayı ve aylıkları yazılı' memuriyetler 
eklenmiştir. 

MJSDDE 2. — Bu kanun yft^untiitâBiiıinde 
yürürM^e girere 

MADBE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütürV 

D. 

'5 
6' 
7 
8 
9 

10 

4 
5 

* 
• Memuriyetin nev'i 

•Merkez teşkilâtı 
Sınıf 1 orman başmüfettişi 

> 1 :» müfettişi 
> 2 • » » 
» 3 » - » 
» 1 :» » muavini 
»• 2 ' > » » 

Vilâyetler teşkilâtı 
» 1 orman başmühendisi 
» 2 * » » 

Hükümetin teklifine bağlı 
[A] CETVELİ 

Aded Maaş 

2 80 
3 70 
3 60 
8 
8 

15 

1 
2 

50 
40 
35 

90 
. 80 

D. Memuriyetin nev'i 

6 ' » 3 > , » 
7 » » > muavini 
8 » - 2 » » » 
9 > 1 » mühendisi 

10 » 2 i» » 
11 » 3 _> > 
10 » 2 » > muavini 
11 > 3 » » > 
12 - » .'4- » » » 
13 » 5 » > »' , 

Aded Maaş 

4 70 
2 60 

>20 50 
50 40 

200 35 
100 30 
15 • 35 
50 30 

100 25 
200 20 

(& Sayısı 13*) 
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Bütçe Komisyonunun değistırişine bağlı 

CETVEL 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Merkez kuruluşu 

5 Birinci sınıf orman başmüfettişi 
6 » » » müfettişi 
7 ',. İkinci. sınıf orman müfettişi 
8 Üçüncü » » » 
9 Dördüncü» » » 

10 Orman müfettiş yardımcısı 

tiler kuruluşu 

2 
3 
3 
8 

13 
10 

4 Birinci sınıf orman başmühendisi 1 
5 İkinci » » » 2 
6 Üçüncü » » » 4 

80 
70 
60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 

D. Görevin çeşidi 

9 
10 
11 
10 

11 

12 

13 

Orman başmühendisi 
.İkinci sınıf orman başmühen
dis yardımcısı 
Birinci sınıf orman mühendisi 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
İkinci sınıf orman mühendis 
yardımcısı 
Üçüncü sınıf orman mühendis 
yardımcısı 
Dördüncü sınıf orman mühen 
dis yardımcısı 
Beşinci sınıf orman mühendis 
yardımcısı 

Sayı 

2 

20 
50 
200 
100 

15 

50 

100 

200 

Aylık 

60 

50 
40 
35 
30 

35 

30 

25 

20 

«•» 

( S. Sayış. : 134) 



fUlaştırma Bakanlığı l « ı*^ş ve BÖ^vteri hakkında ka 
rom tseartsı ve *^tıpma ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/273) 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü : v-. "" . /• ' - . . • 17 . T . İ044 

' .' ^ : 71 ,60,6/1347 * ,, . • ' : r ' 7 
^Bûyûk!kület Meclisi Yiiksek ReisUğine 

Münakalât V«^Üeti Teşkilât ve vazifelerine dair Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri HeyetiaM» 8 .'V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mumbesîyle J birlikte sunulmuş olduğunu arzedernn, " . , 

^ . . • Başvekil 
. V ...... .-.- . . . . -• . . ' • ' . . . f, -,_;•••-... Ş. Saraçoğlu 

î • Münakalât Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair kanunun mucvip sebepler lâyihası 

^Nafia Vekâleti yalnız bir inşa vekâleti haline konulunca bu vekâletten ayrnlan Münakalât ve 
: mubah$re işleriyle iktisat Vekâletinden alman Deniz ve Liman hizmetleri hükmî şahsiyeti haiz 

% '• müB?«k'-bütçeli birer işletme Umum Müdürlüğü halinde pek çok ileri Avrupa memleketlerinde 
aoWRİgu gibi ayrıca bir vekâlet teşkil edilerek bu Vekâlete bağlanmıştır. ' r 

Gerçekten karada, denizde ve havada münaka le ve muhabere hizmetlerinin tanzim ve bir elden 
MÖ&reşi ve Devletin münakale siyasetinin tekâmülettirilmesi maksadiyle bir vekâlet idare ve mu 
î?Yakabesiride toplanan bu önemli ve aslî âmme hizmetlerinin ifasında diğer ilgili vekâletlerle 
birlik tesisi için kurulan MŞinakalât Vekâletininjlk teşkilât kanunu gayet muhtasar hükümlerle 
ve dokuz maddeden ibaret olarak tanzim ve Büyük Millet Meclisince kabul edilerek kanuniyet 
kesbetmiştir. 

Bu kanunda Vekâletin gerek merkez: ve ger jkse merkeze bağlı Vilâyetler teşkilâtının vazife 
ve salâhiyetleri gösterilmemiş yalnız bu cihetlerin ayrıca nizamname ile tâyin edileceği kaydedil
miştir. •,.';• '' t ' 

•Fakat pek çok Avrupa memleketlerinde olduğu gibi bizda dahi yeni kurulan Münakalât Ve
kâletinin işlerinin bir tecrübe devresinin geçirilmesi ve hizmetlerin taksiminde teenni ile hareket 
edilmesi lâzımgeldiği derhal anlaşılmıştı. Bütün hizmetlerin gayet seyyal ve iş hacimleri mütema
diyen büyüyen muhtelif mevzudaki işletmeler arasmda tedahüller görülmüş ye bir çok hizmetr 
ler bütçede değişiklik yapılmadan teşkilât kanununun verdiği salâhiyete istinaden birinden alına
rak diğerine verilmiştir. ' : . . ' - "• •- .• ' • ' •• . -

Bundan maada iktisat Vekâletinden Münakalât Vekâletine devredilen hizmetler arasında ve
kâletin kuruluş ve iştigal mevzuu ile hiç bir alâkası bulunmıyan ve daha fazla iktisat hizmetle
riyle ilgili olan su mahsulleri işi de Vekâletimize verilmiş olduğundan bunun da Vekâletimizden 
ayrılması düşünülmüş ve bu şubenin iktisat Vekâletine iadesi hususunda bu Vekâletle anlaşıl

s a . .-; - • 
Bugüne kadar yapılan tecrübeler neticesinde; . 
Devlet ^imanları îşletme IJmum Müdürlüğünü başlıca Juzmetlerindeu olan liman işletme ve 



isW<âfri^ demîryoTftariyle1 müntehi olanları Devlet Demiryolları ve Limanları îşîetme Umum Mü
dürlüğüne mühim bir* kısmi d» Belediyelere, geri kalanlarının da deniz yollarma verilmesi za
rureti hâsıl olmuştur. 

'Bu 'vaziyetlerin 'îadil ve ıslâhının nîzaımıamllörle mümkün olamıyaçağı için 3613 niımaralı Teşki
lât kanununun değiştirilmesi fiilen vücut bulan teşkilât ve idare makanjzmasına uydurulması işlet
meler Hizmetleriyle ahenkleştirilmesi zarureti Karşısında yeriîden bir Teşkilât kanunu projesi tanzim 
edilmiştir. , 

Bu defa yapılan Teşkilât kanununda bütün teşekküllerin vekâlete olan bağları açıkça gösterilmiş 
ve her birinin vazife ve salâhiyetleri ayrı ayrı sayılmak suretiyle tahdit edilmiyerek en son kanun
laştırmak sistemlerine uygun bir şekilde vazifelerin ana hatları umumî surette gösterilerek teferruata 
geçilmemiş bu suretle kanunun yeni ve dinamik, hayat şartlarına göre daima değişen ve fazlaların 
zaruret ve ihtiyaçları karşılaması ve çabuk eskimemesi temin edilmiştir. 

Bugün çok seyyal hizmetler ifa eden bir işletmeler vekâleti haline gelen Münakalât Vekâletinin 
markezde i bulunan ve işletmelere mütenazır olarak bidayette kurulan dairelerinden bir kısmının lü
zumsuzluğu zamanla meydana çıkmıştır. . 

Vekâlet ile«işletmeler arasında böyle mutavassıt birer teşkilâtın,faydasızlığı bilâkis işleri bürok
rasiye boğması dolayısiyle zararları da beş senelik bir tecrübe sonunda anlaşıldığından bu gibi te-
şekküller^ ve kadroları kaldırılmadan' tedricen alınarak 
işletmeler îça^^ 

v Yukarıda bahsedilen daireler kaldırılmakla işlerin daha, ?çabuk yapılması temin edileceği vekâ-
letef^ağlıtr|şletme Umum müdürlüklerinin Hükümetin münakale ve muhabere siyasetiyle memleketin 
müdafaası, ve iktisaden ileri götürülmesi için lüzumlu görülen ve vekâletçe gösterilen hududu aşma
makşart iyle işletmeleri dâhilinde kendi hususi kanun ve nizamnamelerine göre daha geniş bir sa
lâhiyetle çalışmaları da sağlanacaktır. 

._ Bugün bütünü dünyâda m illi bir ^ktisat âmme'iltizamının, yanında aynı-zamanda memleket 'mü
dafaasında dahi mühim rolü olan bir münakale ve muhabere âmme intizamı vücut bulmuştur. -Bu 
cihet daha fazla denjz nakliyatında önem kazanmış bulunduğundan ve bizde gerek r Devlete ve ge
rekse hususi teşebbüslere ait bulunan deniz nakliyat vasıtalarımn aoyrüsef erleriyle -tarifelerinin 
tanziminde ayrıca vazYfeler alan vekâletin merkez teşkilâtında bir deniz liman hizmetleri dairesiyle 
tarifeler dairesinin bırakTİması zarureti hâsıl olmuştur. 

-Esasen denizci yetiştirmek, denizlerde emniyet ve âmme intizamını temin etmek .maksadiyle teşkil 
edilen vilâyetler teşekküllerinin doğrudan doğruya vekâlete bağlanması sebebiyle ayrıca bir deniz ve 
liman hizmetleri dairesi lüzumu da hissedilmektedir. -

da ld ı r ı l an kara nakliyat dairesiyle Hava nakliyat müdürlüğü ve Muhabere ve Mürasele Müşavir
liği yerine başka ileri Avrupa memleketlerinde olduğu gibi teknik murakabe gurupu olarak Baş, mü
şavir ve mütehassıs müşavirler kadrosu 'konulmuştur. -

İşletmelerin tekâmül ve ileri memleketlerdeki terakkileri takip ederek faydalı teknik .malûmatı 
toplayıp vekâleti tenvir etmek ye muhtelif işletmeler arasında birliği .temin etmek ve vekâletin 
işletmeler üzerinde teknik murakabesini de takip ve ifa etmek -maksadiyle konulan bu kadroya ica
bında mütehassıs ecnebi müşavirler de alınabilecektir. 

., Kanunun 1 nci maddasi hükmü umumî surette vekâletin kuruluş maksadını ve esaslı vazifelerini 
göstermekte ve kanunun plânı mesabesindedir: Kanun 4 fasla ayrılmıştır. (1) nci faslında teşkilât, 

,.,(2), nci faslında, vekalet teşekküllerinin vazife ve salâhiyetleri tahdit edilmiyerek umumî surette 
• .gösterilmiş, (3). neü-faslında memurların tâyin şekilleri ve kadroları, (4) ncü faslında müteferrik, 

muvakkat ve nihai hükümler dercedilmiştir. 
- I Je^^Jçada^yef t i yapman Teşkilât kanununa ilişik kadro cetvellerinde bazr memurların maaş-

,|ar4na zamlar yapılmışsa <jda bunların ' diğer ^efcâletlerdeki -emsallerinin miktarını geçmemesi göze-
. jfci^^g^bi, buncan .ey^elki; T^gkpt kanunu projesinde olduğu gibi bütçenin kararmaması hattâ 
Jçadr{o|arı ^aidırdan, memurlar.yüzünden .bugün mevcut ..bütçeden-bile tasarruf yapılması temin 
edilmiştir. , 

. . ' " ' . . (S.: S a y ı s i : 1 3 8 ) t 
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Utturma Komisyonu raporu 

Ulastifma Komisyonu 
Karqrr No. 9 
Esas No, 1/273 

te.Vl.19M 

Yüksek Başkanlıığa 

Münakalât Vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
.dair olan kanun lâyihası, Münakalât Vekili ve 
müsteşarı ve ilgili daire reisleri Hazır oldukları 
halde incelendi. 

Hükümetin bağlı gerekçesi okunmuş Müna
kalât Vekilinin ve. salahiyetli arkadaşlarının 
izahları dinlenmiş bu gerekçe ve izahlar üzerin
de, kanunun Umumi Heyet üzerinde müzakere 
ve münakaşalar, yapılmış ve neticede : 

Memleketin bütün «Münakale ve nrtıhabere» 
islerini, yurdun ve milletin' ekonomik, kültü
rel ve sosyal ihtiyaçlarını daima göz önünde tu
tarak ve onunla ahenkli olarak, bir elden ve 
ayni zihniyetle tanzim , idare, muraEabe etmek 
ve geliştirmek maksadı ile beş yıl önce kurulan 
Münakalât Vekâletinin, bu güne kadar tatbik 
edegeîdiği teşkilât kanunu ; ikinci dünya har
binin zuhuriyle doğan ve yer yüzünü kanlıyan 
ekonomik buhran yüzünden çetin bir imtihan 
devresine raşlıyan bir tecrübe devresinden son
ra yeni bir gelişme ve değişikliğe lüzum ve ih
tiyaç göstermiş ve bu lüzum ve ihtiyacı karşı
lamak maksadiyle bu lâyihanın teklif edilmiş 
bulunduğu anlaşılmış ve maddelere geçilmiş
tir. 

Encümen en çok birinci madde üzerinde dur-
m^tur. I^ı madde, Vekâletin, bütün memle-
kej «JI]|na^aje ye muhabere» işleri ile ilgili 
temejyij, vazifelerini çerçeveleyen ana, madde ol
duğui<JİTR üzerinde çok işlenmiş ve maddeyi sü
mbülünün genişliği ve önemi ile ahenkli bir şe
kil Ye.vu^zujıta yazmak için gayret gütmüştür. . 

ikinci madde «Münakalât Vekâleti, Vekilin 
emri altında» dan sonra gelen «müsteşar, müste
şar muavini ve ftaşmüşavir ile» lnşmını burada 
yeri olmadığından, çıkararak merkez teşkilâtını 
şıralıyan üçüncü maddenin başına ilave etmeği 
clajıa uy^gun bulmuştur. ; 

Ü^üııeü maddeye gelince: Encümenimiz mer
kez teşfö^tını şayan sıraliyan Bu maddede; 

A j Bu güne kadar mevcut olan «Liman hiz
metleri dâiresi reisliğim; •"--'•' 

m) 

B) «Deniz nakliyat dairesi reisliği» j 
Cfj «Kara rialÛiyalf dâtreW"' retsugl») 
D) Hava nakliyat mudurluaü»; 
E1) «Muhcdbere*"ve murasele mi 

teşkif|tınih"neden7 kaîo!ınlma£ Istendığir 
F) «Su mahsulleri ve avcılığı şubesi? nin 

neden U^tisat Vekaletine devredilmek istendiği 
ve bunların yerine sadece «Deniz ve liman hiz-
metleri dairesi reisliği» ile yetinüdij|i üzerinde 
uzunca durmak lüzumunu duymuştur r 

Encümenimiz evvelâ, liman işlerinin hem çok 
önemli ve hem çok geniş olduğu fikri üzerindir 
durmuş ve Hükümetle mutabık olarak; D̂ffeniz 
işleri) nde, (Lıiman işleri) nin önemini birinci 
derecede görmüş, bu işe "verilen bütün ehiimmii 
yeti esasen bütün genişliğiyle birincî maddenin 
(E) fıkrasında tamamen belirtmiş olduğu için^da
irenin adını da «Liman ve deniz işlöri dairesi re
isliği» şeklinde tesbit etmeği; ve 16 ncı ma'ddede 
dahi bu dairenin* vazifelerini «Limaîı işlerim ye 
«Deniz isleri» diye ayrı ayri siruîamâyi T© VU-
zuhlandırmayı, bu işe'verilen ehemmiyete ve 
güdülen maksada daha uygun bulmuştur. 

B) Bu vaziyete göre artık ayrıca «Deniz 
nakliyat dairesi»" âdı fie1 bir'' ctöîre t^aluhdurmâğa 
lüzum" kaMlSöğı kanıfcalüie ya^mıştfirv* < <"Şi> 

Kurulduğun 
«DevBİ'Del 

berelere vasıta''olmaktan ibâdet 

C) Encümenimiz ikinci olarak «kara nakli
yat dairesi» nin vazifesinin şümul ve ehemm^Sti 
üzCrMde duMîştılf T * — j ^ - ^ ^ H). 

beri uğraştığı işlerin sadece 
vl İ İ İ n M a r r ^ ^ ^ 

larinaldiy^^ 
ite âşm^oÜşkTi1 u^^^s^i^ââi^MeM3M§İ^ 
eı veBgemtirîcî teaDirrar 'olüşünüp teklifler Imzir-
İainaâ ^Drâum'üllu' îgelrle Eemen hiç İlgilenme
miş, öldâ^ü anlaşıimışiir. Esasen Devlet Demir-
yonari' l§letriie Ümüm Müdürlûgü ile Münakalât 
^ " j e t ı " aym bina İçinde çaîışfiklarma göre sırf Ve1 

DevTet îemiryoîlarİ î t ait vazifeler için, 
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- * • ' * . — 
-vekâlette ayrıca b|rcdaireİ3ülunduruiması fayda
sız, ve muhabereleri geciktirici bir «brokrasi ka
demesi» olmaktan öteye geçemediği ve demiryolu 
işletmesinin inkişafı uğrunda vekâleti aydınla
tıcı yemliklerin ise yeni kurulan başmüşavirlik-
ten beklendiği, vekil tarafından ifade edildiğin
den, bunun üzerinde daha fazla durulmamıştır. 

Ancak, henüz 7000 kilometreyi geçmiyen de-
miryollarımızın ulaşamadığı yerleri, birbirine, 
demiryolu istasyonlarına ve vapur iskelelerine 
bağlryan ve 40 000 küsur kilometreyi geçen kara 
yolları üzerinde demiryolları ile denizyollarını 
tamamlryacak ve onları yanlardan besliyecek on
larla ahenkli bir surette çalışacak «makinalı ka
rayolları işletmeleri» kurmak ve kurmayı teşvik 
etmek ve bunları işletmek ve işletenlerin muame
le ve tarifelerini murakabe etmek işleriyle uğraş
mak, ve hele bu harpten sonra daha yıllarca 
devam edeceğinde şüphe olmryan ekonomik buh
ranın karayolları nakliyatı sahasına intikal etti
receği ihtiyaçları karşılayıcı tedbirleri şimdiden 
düşünüp hazırlamak ve vekâlete tekliflerde bu
lunmak üzere bir «karayolları nakliyatı dairesi» 
nin faide, lüzum ve zaruretine kanaat getirmiş 
ve Hükümetle mutabık olarak buna üçüncü mad
dede yer; verilmiş ve vazifesini de 17 nci maddede 
belirtilmiştir. 

. 800 000 kilometre genişliğindeki yurdumuzun 
kara nakliye ihtiyaçlarının 7000 kilometrelik de
miryolları ile temini mümkün olamıyacağından 
hem demiryollarını beslemek hem de başlı başına 
kara nakliyatını yapmak için çalışacak motorlu, 
makinaları vasıtaların çalışmalarını nizamlamak 
lüzumu Münakalât Vekâleti kadrosunda bir 
«Kara nakliyat» dairesinin vücudunu gerekli 
kılmıştır. 

D) « Hava nakliyat müdürlüğü » ne, E) 
«Muhabere ve mürasele müşavirliği» ne gelince; 
bunların bugüne kadar rolleri, esasen Ankara'da 
bulunan «Havayolları Umum Müdürlüğü» ve 
« P. T. T. Umum Müdürlüğü île Münakalât 
Vekâletinin arasındaki muhabereye sadece vasıta 
olmaktan öteye geçmemiş olduğu, bunlar üzerin
de teknik etütleri, başmüşavirlikteki mütehassıs 
müşavirlerden alabileceği vekil tarafından beyan 
edildiğinden, bu teklif de 'kabul edilmiştir, 

E) Encümenimiz, «Su mhasulleri ve avcı
lığı» işlerini, memleketin en önemli ve en zengin 
ve şümullü servet kaynaklarından biri olarak 
görmüş, ve üzerinde durmuştur: 

Bu îşln, "W* taraftan «Sualtı serveti» olduğu 
ve ayni zamanda hem bjr istihsal, hem bir en
düstri mevzuu bulunduğu düşünülerek (Etiljank)" 
in işlettiği toprak altı servetlerimiz gibi İktisat 
Vekâletine bağlanması gerektiği; diğer taraftan 
«Su mahsulleri ve avcılığı» işi; denizlerde, nehir 
ve göllerde «istihsal ve avcılık» işi olduğuna göre 
memleketin her çeşit toprak mahsulleri istihsali, 
hayvancılık ve kara avcılığı _ işleri gibi Ziraat 
Vekâletine bağlanması lâzımgeldiği ve nihayet bu 
iş ile uğraşanların, denizci olduklarını, ve iş 
bölümünde denizcilik bölümüne dâhil bulundukla
rına göre de, deniz ve liman işletmeleri gibi, 
bunun da Münakalât Vekâletine bağlı kalması 
daha uygun olacağı mütalâaları . ileri sürül
müştür. 

Bu kanunda Ziraat, İktisat ve Münakalât Ve
killerini dinliyen Encümenimiz bu işin Hükümet
çe iyice tetkik edilmesi ve mevzuun ehemmiyeti 
ve genişliği ile mütenasip (Meselâ Etibank gibi) 
esaslı bir teşkilâta sahip kılınması ve Hükümet
çe buna dair hazırlanmakta olan kanunda bu 
noktaların gozönünde bulundurulması temen
nisinin mazbatada belirtilmesi suretiyle teklifin 
kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Bd münasebetle; Münakalât Vekâleti; yurdu
muzun «Karayolları, demiryolları, havayolları, de
nizyolları, nehir ve gölyolları üzerindeki münakale 
ile her çeşit muhabere konuları bibi bütün müna
kale ve muhabere müesseselerini kucaklıyarak, 
bir elden ve bir zihniyetle memleketin ve halkın 
hayati ihtiyaçlarına en uygun bir surette tanzim, 
idare, ve murakabe etmek ve mütemadiyen geliş
tirmek vazifesini almış bulunduğuna göre bu 
konularla ilgili bütün tanzim, idare ve mura
kabe cihazlarından, diğer Vekâletlerde her na
sılsa kalmış olan şube veya dairelerin bu mevzu
larda bir ihtisas vekâleti olması gereken Müna
kalât Vekâletine verilmesini sağlayıcı tedbirlerin 
Hükümetçe alınması temennisini, mazbatada be
lirtmeyi de faydalı ve lüzumlu görmüştür. 

Encümenimiz, Münakalât Vekâletine bağlı mü
nakale ve muhabere işletmelerinin halen ayrı ayrı 
birer varlık olarak çalışan «Tekaüt sandıkları»* 
nm, şimdi olduğu gibi ayrı ayrı çalışmalarından 
ise birleştirmeleri keyfiyetinin hem daha ta
sarruflu hem daha verimli olacağı konusu üze
rinde de mütalâalar üeri sürmüştür. Bunun da 
üzerinde durulmağa ve incelenmeğe değer bir ko
nu olduğunun bir temenni olarak mazbatada be-
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İirtiİmesini uygun bulmuştur. 
Dördüncü maddede Encümenimiz, inzibat 

komisyonuna ait fıkrayı ayrı bîr madde olarak 
yazmağı daha uygun görmüştür. 

Bunu takip eden maddeleri de, daha vuzuh-
lu ve esaslı maksatlara daha uygun düşecek 
şekilde yazmağa çalışmıştır, Bilhassa merkez 
teşkilatındaki müsteşarlık, basmüşavirlik, hu
susi kalem müdürlüğü, teftiş heyeti gibi muh
telif daire ve kalemlerin vazifelerini gösteren 
maddeleri diğer vekâletler teşkilât kanunların
daki ayni dairelerin vazife ve salâhiyetlerini 
gösteren maddelerle karşılaştırarak yeniden yaz
mıştır. • 

Sebeplerini yukarıda izaha çalıştığımız, «Li
man ve Deniz işleri dairesi» ile «Karayolları nak
liyat dairesi» nin vazifelerini gösteren 16 ve 17 
nci maddelerden başka diğer maddeler de yazılış 

şeklfe bakımından, daha vtizuhlu kalmak ve dil 
bakımından daha sadeleştirilmek gayretlerinden 
başka esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine sunul
mak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Ulaştırma Ko, 

Kütahya 
R. Peker 

Bursa 
A. M. Erhan 

Erzurum 
8. Altuğ 

îzmir 
Dr. K.örs 

Kırşehir 
F. Seler 

Sivas , 
H. Işık 

Baş. Sözcü 
Çoruh" 

A. R. Erem 
Edirne 

M. E. Ağaoğllları 
istanbul 

V. Sandal 
Kars 

E. Demirel 
Kocaeli 

R.'Fenmen 
Trabzon 

M. Aydın 

Kâtip 
Hatay 

H. İlgaz 
Edirne 

F. Balkan 
îzmir 

H. Onaran 
Kars 

Ş. Karacan 
Ordu 

Dr. V. Demir 
Tunceli 
ff. Üçöz 
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ra raporu 

Esas 2?o. l/m 
Kww No* 86. 

İZ. Yİ .1045 

Yüksek Başkanlığa 

tJlâştırhıa Bakanlığınca hazırlanarak Bakanla c 
Kurulunun 3 . V. 1944 tarihli oyu ile ve başba
kanlığın 17 . V. 1944 tarihli, ve 6/1347 sayılı ya-
zısiyle Yüksek Meclise sunulup incelenmesi Ko- • 
misyonumuza da havale buyurulan «Münakalât 
Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair Kamın» 
tasarısı,, gerekçesi, Ulaştırma Komisyonunun 
raporu ye değistirmeleriyle birlikte, Uİaştjçma 
Bakanı A. F. Cebesoy hazır bulunduğu halde 
Komisyonumuzda okundu ve görüşüldü. 

A) Bakanca da açıklama suretiyle tekrar
lanmış olan Hükümet gerekçesine göre 31. V. 
1939 tarihinde Resmî Gazete ile yayınlanıp uy

gulanmasına geçilmiş olan 3613 sayılı «Münaka
lât Bakanlığî Teşkilât ve Vazifelerine dair» ka
nunun aradan geçen yıllar'içinde belirttiği uy
gulama sonuçlarına ve, duyurttuğu gereklere gö
re bu şekilde değiştirilmesine lüzum görüldü
ğü ve sayın Ulaştırma Komisyonunca ise uy
gun görülerek bazı ekleme ve değişikliklerle 
onaylandığı ve bugünkü duruma Hükümetin 
önergesine ve Ulaştırma Komisyonu ekleme ve 
değiştirmelerine, göre kuruluş ve kadro dolayı-
siyle bütçe bakımından aşağılaki şevkle varıldığı 
görüldü : 

1. — Aylıklı sayısı ve dereceleri bakımından: 

I 
Halen mevcut 

kadrolar 

Derece Aded 

2 ' 1 
3 6 
4 10 
5 24 
6 21 
7 14 
8 27 
9 35 

10 37 
11 66 
12 66 -
13 81 
14 63 

II 
Hükümet tasarı

sındaki şekil 

Derece 

, 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Aded 

2 
7 

11 
20 
22 
16 
33 
36 
38 
63 
75 
47 
1 

III 
Ulaştırma Komisyonunun 

onayladığı 

Derece 

2 
3 
4 

. 5 
6 

.7 
• • 8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Aded 

2 
8 

15 
19 
22 . 
16 
34 
37 
38 
65 
74 
47 
1 

II ve III 
işaretli sütunlar ara
sındaki fark ve izahı 

' m = 
•. . . . - ' . , . + ı 

. . , . . . + 4 

. . . . . . . — 1 

. . . *= 
+ 1 

' . + 1 
= 
+ 2 

. . . . . . = 
= 
— 

45; 370 

2. — ödenek ve gider bakımından: 
(Tekrar Ekonomi Bakanlığına aktarılması dü

şünülerek sayışa alınmamış olan bu Su Mahsul
leri Müdürlüğünün 4 aded maaşlı memuruna ait 
maaş ve' olağanüstü zam yekûnu olan 6 890 lira 
ile bir memuruna ait bulunan 2 342,76 liradan 
ibaret maaş ve olağanüstü zam ve yine bu mü-

378 

dürlüğe ait 1 066 lira geçici tazminat ki toplam 
olarak 10 300,76 lira ile önergelenen kadrolara 
göre çıkarılmış bulunan İstanbul mmtakası Li
man Reisliğine ait 1 432,20 liralık doktor ücro 
ve olağanüstü zammı bugünkü kadrolara ait 
toplam kısmından düşürülmek suretiyle) 

( & Sayışı: 13Ş), 



~w 

Şaştırma bftfeaübğaıça^' 
İM» 

iefren kadro 

" T — •',— ~ 

3656 ve >8&fc4~tatf*ılı kaööBİârK&üm-
leri de BtftHfe *ftlra«f*k Smgös&ü 

*fefcd»loar Fark 
Lira _ ' " Irfra 

7 - n m n a M - i M a a . j — a ı — m n w ı - ı ı ı ı inen m ,, • •, t * • n t , , 

613 132 

ŝ eso 
3, -a^ı'ıHB y ^ ^ a ^ k - &ü*§e tüfTösina-göre : 

661.0Ş*,«O Mmş re «İs i t^e tö &a*n~ 
lar veıftevcöt*a<ÎCT>kfdaki 

, *ww*t ferkı^iöbal^e + 2 847,S0 
111100 !Geçiei*4*fcsBfıat * — 3 488 

fceçtoitö&Sinât İKaaş 

• ti ı-ı ı ir i «•>, >t t-, 

Ülâ^tî5Saa^ofiu^^öneBf«ftWgel^*n k^ont tn ge*ektfi&îgi 21 9*5 '386 827 
Bütçe tasarısına -fcöSöMs tfan * ' ' 24*1538 ^17'*06 
Su rMîö^leri İle EköhöMi Söfeanlfği'^tçekine aktatiMtk ttMre bü töplâM^ııı 
indiHlîgeM'^abiS&*. " *' , - '"«14 5 "385 
4598 sayılı kaöttöa^5^erte?fi!mt«Bş^rliteri * - " 26 388 

+ tasarruf edilen tatiktar ~- i^öküfenanıfe^trıî göstermek Üzere «ûefciee + 2039 A 1 194 

-<âjdıklı"8ayısv cteröcesi Mtçe te "-ödeîr^şfeakı-
mindaö'^iT3un'4)Bfe^retîe t)etotfljKği ^fcüldukteTi 
sonra Komisyonumuzca kesin zaruret •eteatfeft&şa 
fcfdrolaHa, **yWda^a'eîdeHfel€r ^pıfenâraası ve 
yeni'kfcösıiuş yu&â^öta gidüfileftıesi yokiöids^aMn-
-mişpTSâsIp k«araM-ba&mîKdans<fcaROTiun4nceiwı-
m«sîne geç41i»öş Are-soöunda : • 

I - "öiaçtffmâ^akörfıgınin^ayaı» aamahda bir 
iştetö&e' venioîa^fiiyle'feir-kefelik ve^smoaĞk is--
tîhsal' kuııiöiu rfflâliiyetMde olmanı • Ve ̂ rttikaşu-
-nw& gfergek ve~isâftetli -şekSlde iysîeştitfiimesi? rate-
dımanim kabarttıracağı; 

II - 3613 sayılı 8 maddeden ibaret bugünkü 
ku^lnş'ıferntafeWBda' bu 'Bafeanlığa V r̂ihnişMödev 
ve yetkilerle, görev tarzları bir kaç -Basfc&ftfck 
fettrulmş=kanubtaa'fttıf sutetiyfe g($st€5?îlırfiş ol
duğundan hepsini ^aradan 'gbçmiy zam«Aa-'aifr̂ de-
neme ve -karşılaşılmış 'gelmeklere uygunNpekilde 
kendi' özel kAöraıronda • toplam'afetaki; îafâtofâr • 

III --Venihay-et âylrirlı -sayısı ve röden€k ge
rekleri b^fcMıintiân'fabkrn büaüiği- gözöhüıre alı
narak; 

•TasasiHMi riöc«lennıeğe dfeeger ~oldtağ4fcfidâ* bir-
leşilmiş-ve Ulaştırma Komisyonu önergesi «sas 
^toa4^-Maâdelere»>g€çilfeiştir." ;. ' • -

*B) ^fedddfer : ' 
Sen veMtottişfşekli -k*^say$öi iKşik mMnde 

görüleceği üzere kelime ve, deyiş "dîşında yapıl

mış değıstİFtoeterde ''böşltca düştHtt}e4er şanlar 
olmuştur r 

•Madde 1 :<Ulaşt?tr*raf komisyonunca yeni fraş-
tan tertip Edildiği göralen feu ımuddenin her fek-, 
rası «zerimle 'geniş* göröştfteier olmuştur. 

A'fıkrası : Bu fıkrada anlam bakımından de
ğişiklik yoktur. ^ileride kurulacak Devlet işlet
meleri» *â4»ri bir israftan bu':gibi işletmelerin 
kannttte -kurulacağına ı»«araaı kamın kjoyueusu-
nun koyum tarihindeki ̂ bütün özellik ve gerekle
re nazaran takdir hakfcrnr mahfuz tutmak, di
ğer taf aîtan bu * kelimeler kalkmakla • «dahi • mâ
nada Myük «bir ^eğişifcKk olanûyöeağı flsüâ-
hrizâlariyle kâWınb«öştır. D^ğer keKme ilâve
leri açıklama ve bu işietmfclerl'e - ügiü 'kanunlar 
gereği olarak yapılmıştır.. 

B fıkrası : Bu ftkrtwd«m «gereken* tedbîrleri 
• almak:» -tâbiri, • "bûnlartn herbiı%mı tösellikteri > ve 
ayrı;1ayrı Mteelere fceğlı'•bu!î»n»ıai*rî «bakımın
dan ı̂kaAÎHHştH*. B^töh • yurt * îçinde' üla^tînna 
M'ântma^^fle'i^iii çal̂ maâaWn< irch'te&islefrm 'feer 
bakttndîHi've^TRftıAfefeı -oiam +«n iteri, «tfekırik, 
ahenk, fikir, Ff«Sıaç'43$r-liği ^«dev ve ^irfeirmi 
^erok halia<fe'tlr4aa«felıyafcak -seferide 'ku'r'nlttjı ge
lişmesini "^enrifld^ri-faydalar ~âşae8rdır. 'Ifevecıt 
mev«aat*ımz-a'rasföAa (tea^ii <m«J*a,be,rata »Hadim 
hususi••Hdrtffös ^httüatu "-hakkındaki) -23 Şn4>at 
132S *ftriMi kaaııin, öan, Maltl&e^igl've denizci 
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yetiştirmeğe matuf diğer hükümler esasen bun
dan evvelki Teşkilât Kanunu ile bu Bakanlığa 
intikal; etmiş bulunmakta ve bu cümleye girmek
tedir. * 

G fıkrası : Bu fıkrada bilhassa özel ve tüzel 
kişilere matuf salâhiyetin mevzuat imkânlariyle 
mahdut ve umumî hükümlerimize uygun şekil
de anlaşılıp uygulanması gerekeceği ve meselâ 
bu arada Bakanlığın kendisi için de daha eko
nomik çalışma şekillerini aramak için müşevvik 
yâzifesini görecek olan sadece Devlet taşıtlariy-
le rekabet etmekte olmaları mülâhazasiyle ken
dilerini çalışmaktan men'e kadar gidebilmek ba
his mevzuu olmıyacağı tabiidir. 

3613 sayılı bugünkü Bakanlık Teşkilât Ka
nununun özel maddeleriyle tatbiki bu Bakanlı
ğa intikal eden 2443 sayılı, Bayındırlık Bakanlı
ğının Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki kanunun 
8 nci maddesinde de kısmen kayıtlı olan bu 
salâhiyetlerin Komisyonumuzca ên ziyade varit 
ve faydalı görülen uygulama şekillerinden birisi, 
şu olmuştur ; Bilindiği üzere, millî yakıt dâva-
sınm kâfi derecede petrol kaynaklarına malik 
olmıyan memleketlerde yaydığı uyma ve uygu
lama bir taraftan bu kıymetli yakıta vermek zö-

.. runda kaldıkları dövizi mümkün olduğu kadar 
azaltmak ve bir taraftan ithal imkânı şu veya 
bu sebeplerle tamamen veya kısmen mürtef i olan 
vaziyetlerde millî ihtiyaç ve faaliyetleri sarsma-
lnak için, elektrik, alkol, odun, kömür ve muhte
lif gazlarla işliyen motorlu taşıt vasıtalarını, 

, memleket dâhilinde çoğaltmaktır. 
Bakanlık, şehirlerimizin imkânı ve ihtiyaç

larına igöre yer yer şu veya bu çevirici kuvvetle 
işliyen motorlu vasıtaları temin, ve ilgili Bakan-

' lıklarla temasa gelerek bunların gümrük ve ithal 
bakımından memlekete sokulmalarını teşvike hiz-

.met edebilir. 
İ) fıkrası : Bu fıkrada adı geçen yetkilerin 

bilhassa 618 sayılı Limaniar Kanununun 10 nçı:'' 
maddesine ve iskelelerin ne suretle idare edilece
ğine dair olan 3004 sayılı kanuna ve Ekonomi ve 
Bayındırlık Bakanlıkları kuruluş kanunlarından 
uygulanması Ulaştırma Bakanlığına geçmiş türlü 
hükümlerine dayandığı görülmüştür. 

Bu; fıkraya istasyonlar da eklenmiş ve antre; 
po işlerinin kelimesinden sonra Gümrük Kanu
nunda ayn mânası olan (ardiye) kelimesi ve hu
susiyle gereken yerlerde yolcu bakımından otel, 
büfe ... gibftesisler düşünülerek «bunlarla ilgili 

işlerin > kelimeleri eklenmiştir. | 
Birçok memleketlerde demiryol inşaatı proje* 

lerinde, yol üzerinde kurulacak istasyonların 
özelliğine göre soğuk hava deposu, silo, ambar, 
otel gibi tesisatın da aynı zamanda vücude ge
tirilmesinin nazara alınmakta ve bu suretle bir 
sahadan geçmekte ve geçecek olan demiryolunun . 
hem kendisi, hem muhiti için âzami derecede fay-
dalı olması sağlanmaktadır. Biz de de böyle ya-* i 
pılması faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

E fıkrası : Bu fıkraya « Millî ihtiyaçlar » ke-* 
limeleri C fıkrasına ait kısımda arzolunan mü
lâhazalar bakımından eklenmekte fayda görül
müştür. Bunlardan meselâ uygulanması kanun
la belediyelere verilmiş olanların belediyelerce 
uygulanması gerekçesi tabiidir. 

F fıkrası : Bu fıkrada « muamelelerini mu
rakabe etmek > kelimeleri genel mefvznatrmîzrn 
imkanı bakımından çrkanlmıştır. 

H ye G fıkraları : Ekonomi Bakanlığrndan 
Ulaştırma Bakanlığına intikal eden Fenerler ve 
Tahlisiye Denizbanktan geçen gemi Kurtarma 
idaresine ait kanuni vazifelere tekabül etmekte 
olduğundan mefhumu itibariyle aynı olarak kabul 
edilmiştir. 

I. fıkrası : Bu fıkranın 2443 sayılı «Bayındır
lık Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri » hakkındaki 
kanunun uygulanması Ulaştırma Bakanlığına 

* geçen 8 nci maddesine dayandırıldığı görülmüş 
ve bu bakımdan daha aydın şekle konmuştur. 

Bu madde ve bu «kanunda ulaştırma kelimesi 
« muhaberatı »da şâmil « Münakalât » karşılığı 
olarak kullanılmış olduğu gibi istasyon kelime-
side tren ve hava istasyonlarını içine almak üzere 
kullanılmıştır. 

Madde 2 - 5 : Kelime değişiklikleriyle kabul 
edilmiştir., 

Madde 4 .: Yeniden yazılıp' eklenmiş ve me
murlar kanunu hükümlerine uyularak bir me
murları seçme komisyonu kurulmuştur. 

Madde 5 : (Ulaştırmanın madde 4) Ulaştır
ma meclisi, seçme ve disiplin -komisyonları hak
kında olan bu madde ufak değişikliklerle onan
mıştır. 

Madde & - 12 : Kelime değişiklikleriyle onan
mıştır. 

Madde 13 : Memurlar kanunları gereklerine 
uyularak ekleme ve değişiklikle onanmıştır, 

Madde 14 - 23 : Kelime ve bazı ufak değişik
lerle onanmıştır. 
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Madâe 24; Memurları seçme komisyonu görev
lerini tâyin için eklenmiştir. 

Ma^4e 25 : (Ulaştırma Komisyonunun 24 ,n-
cü maddesi) disiplin komisyonu hakkındaki bu 
madde Memurlar Kanunu hükmüne uydurulmuş
tur. - " . . . . 

Madde 26 - 31 : (Ulaştırma Komisyonunun 
25, 30 neu maddesi) kedime değişipkleri ve, uf ak 
ilâyeierİe onanmış ve 29 ncu madde de B ve-1 
f ıkraları ç^anlmıştır. 

Geçiei madde : Bu madde üzerine Komisyo
numuzda uzuk tartışmalar olmuş ve konu, kö
künden incelemeğe çalışılmıştır, özeti şudur: 

Yurdumuzda gerek gollerde ve'ırmaklarda, 
gerek kara sııları, gerek açık denizlefimizdeki bar 
lık, sünger, deniz kaplumbağası, kabuklu deniz 
hayvanları- varlığı büyük kısmı itibariyle, tama
men bakir ve el vurulmamış bir halde durmakta
dır. BuBİarın bühasiaıa tekasüf ettiği yerler, göç 
ve çoğalma devreleri ve hattâ nevileri üzerine 
esaslı bir araştırma bugüne kadar yapılmamış 
bulunmaktadır, Karadeniz Sovyet sahillerine kar
şılık olan kıyılarımızda ayni zenginlikte mühim 
siyah havyar membaları bulunması gerekeceği 
gerek bazı ufak işletme sonuçlarına gerek şart 
ve iklim eşitliğine dayanılarak haklı olarak ileri 
sürülmüş, balık yumurtası veren göl ve ırmakla
rımız ise en iptidâi şekillerde işletilmekte olma-

/ lanna rağmen ehemmiyetlerini fiilen ispat etmiş
lerdir. İnce sünger itibariyle Eğe sahillerimizin 
bütün,dünyada tek kaynak ve hazine halinde bu
lunduğu çeşitli ecnebi yayınlan ile de sabittir. 
Balık • derişi, yağ, konserve, en kıymetli ' gübre 
ve kümes hayvanı yemi olarak aranan balık unu 
ve son derecede kıymetli olan deniz kaplumbağa
ları kabukları (bağa), yapma inciler ve ilgili en
düstriler ham maddesi olup (Essence d'orient)" 
adiyle yüksek bedellerle alüıip satılan tatlı su 
balıkları pulları, pek cüz'i miktarda olan kon
serve ve tuzlamalar istisna edilirse, yoktur. Açık 
deniz balıkçılığına keza başlanmamıştır. Midye 
ve istiridye nevilerinin en iyilerini vermeğe mü-. 
sait deniz tarla şartlarına rağmen kıyılarımızın 
hiç bir noktasında henüz tecrübe bile ğeçilme-

' mistir. Diğer taraftan Karadeniz kuzey, doğu ve 
batı kıyıları ve içerleri, Akdeniz doğusu ve Mısır 
ve İtalya ve hattâ Marsilya'ya kadar uzanan bir 
kışımı için su cereyanları ve iklim şartları dola-. 

pisiyle Türk sulan ve gölleri pek zengin ve elveriş-
i i balık, membaları halinde bulunduğundan balık 

9--
ihracatı pek • çabuk büyüyüp genişlemesi 
kabil bulunduğundan mühim bir dış ti
caret konusu halindedir. Diğer- taraftan 
yurt içinde taze, tuzlu^ kuru konser
ve dumanlanmış ilâh.... halinde balık yiyimi-
ni tesis etmek yalnız temin edeceği hudutsuz bir 
iç ticaret nevi olması- bakımından değil ayni ' 
zamanda halkımızın' gıdası bakımından da son 
derece önemli, üzerinde durulaeak bir mevzudur. 

Gözden geçirilen tarihçesine , nazaran bütün 
bu mülâhazalarla mülga İktisat Vekâletine bağlı 

• olmak üzere İstanbul'da bir Balıkçılık-Enstitüsü 
kurulduğu ve bu enstitü emrine halen Deniz Ti
caret "Mektebi emrinde bulunduğu anlaşılan bir 
.geminin verildiği ve bazı ecnebi mütehassıslar 
da getirildiği, hilâhara netice alınamayan bu ser-
vivsin Deniz Ticaret Mektebi ile birleştirildiği 
ve bu işleri-takip ve tanzim için de bir Su Mah
sulleri Müdürlüğünün kurulduğu ve fakat .Eko
nomi Bakanlığının kısımlara aynlıaassı ve liman 
ve deniz ve ilgili kısımlarının Ulaştırma Bakan- / 
lığına devri sırasmda bu müdürlüğün de Ulaş
tırma Bakanlığına geçtiği, görülmektedir. 

Her ne kadar Ulaştırma Komisyonu raporun- * 
da da kayıt edildiği veçhile bazı .memleketlerde 
bu servis Tarım Bakanlığına bağlı ve bu memle
ketlerde bu Bakanlıkların unvanları Tarım ve 
Balıkçılık Bakanlığı şeklinde ise de, bu memle
ketlerde Tanm Bakanlıkları teşkiâtı zirai' mah
suller ve balık piyasa ve endüstrisi teşkilâtını, 
da ihtiva etmekte olup bizdeki şekilde değildir, 

Tetkik edilen Ekonomi Bakanlığı »ve Ticaret 
Bakanlığı teşkilât kanunlarına' ve bu kanunlarla 
bu Bakanlıklara verilmiş görev ve ödevlere göre '. 
b u ' servisin Ekonomi Bakanlığına bağlanması 
için -kanunun bugünkü ve yannki durumları ba
kımından hiç bir ciddi sebep olmadığı ileri sü
rülmüş ve neticede ancak ekseriyetle, Ulaştır
ma Komisyonunca ilgili bütün* vekillerin dinle
nerek bu karara vanldığma da dayanılarak 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması karanna varı
labilmiştir. 

Diğer taraftan bu işin Hükümetçe esaslı bir 
şekil ve teşkilâta ve hatta müstakil bir umum 
Müdürlüğe kalbi temennisinde ittifak edilmiş-.. 
tir. 

Aynı zamanda denizci olan ye bir kısım ders-' 
leri bilgi ve tecrübe, ihtiyaçları eşit bulunan 
balıkçı yetiştirme işi bir çok memleketlerde De-
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niz Ticaret Mekteplerini ilk sınıflarda kaptan 
ve çarkçı adayları ile birlikte takip eden öğ
rencilerin son sınflarda balık ihtisas kısmına 
geçmesi suretiyle temin oolunmaktadır. Bu ba
kımdan, mevcut Ticaret Mektebi programları
na ileride bu maksatla ilâveler yapılması im-
kânı da ilgili mad'deye hüküm ilâvesi suretiyle 
temin edilmek istenmiştir. 

Yine bu muvakkat madde hükümleri ara
sındaki kadro cetvellerindeki ücretler, aylıklı 
hale getirmeleri hakkındaki kanuna ve genel 
prensiplere uyularak düzeltilmiştir. 

Bu tasarı dolayısiyle komisyonumuzda Ha
vayolları ve taşımının yurdumuz iç ve dış mü
nasebetleri bakımından arzettiği büyük önem -
üzerinde bir hayli durularak iç ve dış hava yol
culuğu ve bu kısım mevzularımızın süratle 
istihlâk piyasalarına nakli çareleri üzerinde gö
rüşmeler olmuş ve bu konounun Bakanlıkça 
önemle ele alınarak gerekli teşebbüs ve teklifleri 
yapması komisyonumuzca ittifakla temenniye de
ğer görülmüştür. 

Bu güne kadar bu Bakanlık kadrosu içinde . 
bulunan su mahsulleri ve avcılığı müdürlüğü

nün Ekonomi Bakanlığına bağlanması sebebiy
le gerek kadrosunun ve gerek ödeneğinin Eko
nomi Bakanlığı kuruluşuna ve bütçesine aktarıl
ması gerektiğinden bu maksatla tasarıya geçici 
birinci ve üçüncü maddeler eklenmiş ve 1945 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
kaldırıldığı ve (D) işaretli cetvelin de kaldırı
lıp yerine yeni kuruluş görevlerine göre yeniden 
düzenlenen cetvelin konduğunu, gösteren ikinci 
ve dördüncü geçici maddeler eklenmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor söz. 
Kastamonu Edirne Manisa 
T.Çoşkan M. N. Gündüzalp F.-Kurdoğlu 

Kâtip 
istanbul Aydın Bolu 

F. öymen Gl. R. Alpman Dr. Z. Ülgen 
Diyarbakır Diyarbakır Giresun 

R. Bekit Ş. Uluğ M. Akkaya 
Giresun Hatay Samsun 

A. Sayar H. Selçuk M. A. Törüker 
Yozgad' Zonguldak 

A, Sungur E, Eri§irgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Münakalât Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine 

dair kanun lâyihası 

FASIL : 1 

TesMlât 

" Bölüm : I 

Kuruluş ve teşkilât 

- İ Ş - • • ' • ' • • ^ ' * 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUMUN DE&İŞTİRİŞİ 

Kuruluş 

MADDE 1. — Münakalât Vekâleti; bu ka
nunda yazılı nakliyat, muhabere, liman ve ta
rife işlerini tanzim, idare ve murakabe ile bu 
hususlarda emniyet ve âmme intizamını' ve iş 
birliğini sağlamak, karada, denizde ve havada 
münakale ve muhabere mevzuu olan'tesis işle
rinde mütalâa vermek, şoselerde iç sularda, ha
vayollarında işliyecek olan bütün makinalı ̂ na
kil vasıtalarının fennî vasıf ve şartlarını tâyin, 
seyir hareketlerini tanzim ederek birbirini bes-
liyecek ve tamamlıyacak surette işliyebilmele-
rini temin ve buna benzer diğer hizmetleri yap
makla mükelleftir. 

Münakalât Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
. kanun lâyihası 

MADDE 1. — Münakalât Vekâletinin vazi: 
i eleri şunlardır. : 

A) Kara, Hava ve sularda münakale ve 
muhabere işlerini yapmak üzere, halen mev
cut ve ileride kurulacak Deylet işletmelerini ve 
bunların tarife işlerini tanzim, idare, ve mu
rakabe etmek 

. B) Devlete ait her türlü münakale ve mu
habere müesseselerinin, yurdun. ihtiyaçlarına 
Uygun olarak gelişmesine ve ıslahına ait husus
ları tetkik etmek, gereken tetbirleri almak, 
ve bu kanunlarda Devletçe alınacak yeni te
şebbüsler için teklifte bulunmak veya rey ve 
mütalâa vermek ; •. .. , 

C) Vilâyet hususî idareleri ile belediyelere 
ait «Münakalât» işletmelerinin ve ticaret kas
tiyle'hakikî ve hükmî şahıslar tarafından,ya
pılan münakalâtın memleketin ve ̂ halkın ihti
yaçlarına uygun ve Deylet Münakalât İşlet* 
meleriyle ahenkli ve birbirini besleyici ve ta* 
mamlayıcl surette cereyanını takip ve temin et
mek i 

D) Devlet veya hususî idare/ ve belediye* 
lerce işletilen ve işletilecek bütün iskele ve li* 
manlarpla, yükleme, boşaltma, aktarma ve ant
repo işlerinin daha çabuk ye kolay; daha Em
niyetli ve verimli ve intizam içinde yapılmasını 
sağlamak için : Müodern ve teknik cihazlar ve 

tesisler vucude getirmek veya getirtmek ; yeni 
liman inşası veya .tadil ve İslahı için teklif ve 
mütâlâada bulunmak ; Yeni iskele yapmak ve\ 
ya tadil ve ıslah etmek için tetbir almak veya, 
aldırtmak.. . - . * * . . . 

Memleketin gelişen ekonomik ihtiyaçlarına 
muvazi ve birbirleriyle ahenkli olacak, surette 
mahallî hususiyet ve şartlar da gozöhühde tu* 
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. BÜTÇE KOMtSYONÜMJN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hak
kında kanun tasarısı 

Birinci bölüm 

Görevler , • 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığının görev
leri şunlardır : 

A)- Kara, bava ve sularda kamu ulaştırma 
hizmetlerini görmek üzere kurulmuş Devlet iş
letmeleriyle bunların tarife işlerini herbirinin 
amaçları ve özel kanunları gereğince idare et
mek, düzenlemek, denetlemek; 

B) Devlete ait olupta yukarıdaki fıkra dı
şında kalan başka ulaştırma kurumlarının ve 

' millî'ulaştırma işlerinin yurdun ihtiyaçlarına 
uygun olarak gelişmesi * ve iyileştirilmesi ve ye
niden kurulacak olanların veya kurulması ge
rekli görüleceklerin nasıl kurulmaları uygun 
olacağı hakkında incelemeler yaparak teklifler
de bulunmak ve bu konularda oy ve düşüncesini 
bildirmekj 

C) İl özel idarelerine veya belediyelere ait 
ulaştırma İşletmelerinin ve ticaret kastiyle özel 
ve tüzel kişiler tarafından yapılan ulaştırma 
işlerinin yurdun ve halkın ihtiyaçlarına uygun, 

- Devlet ulaştırma • işletmeleriyle ahenkli, karşı
lıklı ve birbirini, besleyici ve tamamlayıcı şekil-' 

. de işlemelerini kovuşturmak ve sağlamağa çalış
mak; . * * 

D) Devlet, özel idare veya belediyelerce 
işletilen ve işletilecek olan istasyon, iskele ve 
limanlarda yükleme, boşaltma, aktarma, antre
po ve ardiye işlerinin ve bunlarla ilgili işlerin* 
bir taraftan/hu yerlere gelen giden malların 
her tütlü gereklerine uygun, diğer taraftan da
ha çabuk ve kolay, daha güvenli, verimli ve dü
zenli olmasını sağlamak için, ileri teknik araç* 

. lar sağlamak, yapılar kurmak, usuller koymak, 
yeniden limanlar yapılması veya olanların dü-
zetilmesi için incelemeler yapıp" sonuçlarını önem 
ve verim sırasdyle gerçekleştirmeğe veya gerçek-

' • • ' • ' •-•'. ( M â y i B i i l ^ ) 
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ttefktiât 
MADJ5E 2. — Münakalât Vekâleti, Vekilin 

emri altında bir müsteşar, müsteşar müavihi ve 
başmüşavir ile; 

I - MerkeiS; ! ,v 

U - Vilâyetler; * / 
I I I - İşletmeler; 
IV - İşletmeler tekaüt sandıkları; 
Teşkilâtından ibarettir. 

tnlarak, bütün liman ve iskelelerde tatbik edi
lecek her türlü ücret tarifelerini tanzim, tas
dik ve murakabe etmek : 

E) Vekâİetin bendi teşkilâtınca veya vilâ
yet ve Belediyelerce takip ve tatbik olunmak 
üzere münakalâtta ve Limanlarda ' kullanılan 
bütün makinalı nakil vasıtalarının teknik 
vasıflarına ve bunlarda çalışanların .ehliyet * 
.şartlarını tâyin ve tesbit etmek; 

F) Her türlü nakliyat acente ve komis
yonculuğu yapan hakikî ve hükmî şahısların 
ehliyet ve muamelelerini murakabe etmek ; 

G) Münakale ve muhaberede ve limanlar
da, seyrüsefer ve muhabere emniyetini, âmme 
intizamını ve can ve mal selâmetini temin ede
cek tedbirler almak ; 

II) Radyoforlar, fenerler, işaretler VÖ 
can kurtarma istasyonları ve saire gibi tesisleri 
kurmak ve işletmek ve gemi kurtarma işleri 
ile meşgul olmak ; 

J ) Yabancı memleketlerin alâkalı müesse
seleriyle münakale ve muhabere konulan üze-' 
rinde anlaşmalar yapmak j 

feölüm :îl 
Teşkilât. 

MADDE 2. — Münakalât Vekâleti, vek'İiıi 
emri altında, 

' A ) Merkez ve Vilâyetler ; 
6 ) İşletmeler 
C) İşletmeler tekaüt sandıklan, teşkilâ* 

tından ibarettir. 
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leştirmeğe çalışmak. -
İskeleleri onarmak ve onartmak veya yeniden 

yapmak ve yaptırtmak, yurdun' ekonomik -geliş
me ve ihtiyaçlarına muvazi, biribirleriyle ahenk
li, yerli özenlik ve şartlara uygun şekilde bütün 
istasyon, liman ve iskelelerde uygulanacak Ücret 

. tarifelerini yapmak veya-inceleyip onamak, dü
zeltmek ve bütün bu işleri denetlemek; 

E) Bakanlığın kendi kurumlarınca, il ve bele
diyelerce görülüp uygulanmak üzere istasyon, 
liman ve'iskelelerde kullanılan bütün motorlu ve 
makineli taşıma araçlarının, millî ihtiyaçlar göz-
önüne alınarak, teknik; inceliklerini ve bunlarda 

•çalışanların yeterlik şartlarını belirtmek; 
F) Her türlü taşıma ve ulaştırma acenta ve 

komisyonculuğu yapan ve yapacak olan özel ve 
tüzel kişilerin yeterlik şartlarını 'belertmek ve 
işlerini teknik bakımdan denetlemek; 

G) Ulaştırma işlerinde, sularda, liman, is
kele ve istasyonlarda güvenliği; kamu düzenliği
ni, can, mal esenlisini sağlayacak tedbirleri al-
tmak ve denetlemek; 

H) Rady öf arlar, fenerler, işaretler, cankur-
tarma istasyonları ve gemi kurtarma ve benzeri 
işleri ve kurumları kurmak ve denetlemek;' 

î) Yabancı memleketlerin ilgili işletmeleriy-
le\ula«tırma konusu üzerine anlaşmalar yapmak 
ve münasebetler kurmak; 

İkinci bölüm 

Kuruluş 

MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığı Bakanın 
emri altında. 

A) Merkez ve iller; ' :. 
B) işletmeler; 
C) işletmelerin.tekaüt sandıkları kuruluşla

rından ibarettir. *' ' 
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Bölüm : n 
Merkez 

Daire ve müdürlükler 

MADDE 3. — Merkez teşkilâtı : 
1 - Hususî kalem müdürlüğü; 

' .UN Teftiş heyeti reisliği; 
III - Hukuk müşavirliği; 
IV.'>- Tarife ve ticaret dairesi reisliği; 
V - Deniz ve liman hizmetleri daire reisliği 

VI - Zatişleri ve sicil müdürlüğü; 
VII - Seferberlik müdürlüğü; 

VIII - Neşriyat müdürlüğü; * 
IX - Levazım müdürlüğü; 

• X - Evrak müdürlüğünden ibarettir. 

Meclis ve komisyonlar \ 

MÂD/DE 4. —-Merkezde 
î - Münakalât Meclisi. 
II - İnzibat komisyonu kurulur. 
Münakalât Mclisi müsteşar veya muavini, Baş-

müşavir, işletme Umum Müdürleri, Hukuk müşa
viri ve Vekâlet Daire Reislerinden teşekkül eder. 

Vekil meclisin tabii reisi 'olup' hazır bulunma
dığı takdirde müsteşar veya (tevkil ' edeceği zat 
meclise riyaset eder. Meclisin kararları vekil meĉ  
lise bizzat riy.aset etmiş olsa bile vekilin ayrıca 
tasvibine arzolunur. . 

. inzibat komisyonu, müsteşar veya muavininin 
reisliği altında Deniz ve liman hizmetleri dairesi 
refsi, Tarife ve Ticaret Dairesi Reisi, Hukuk Mü
şavir, Zatişleri ve Sicil- Müdürlerinden teşekkül 
eder. v .. 

Ulaş. K. 

MADDE 3. —Merkez teşkilâtı: 
A) Müsteşar, müsteşar muavini, başmüşa-

vir, hususi kalem müdürlüğü; 
B) Teftiş Heyeti Reisliği; 
C) Hukuk Müşavirliği; 
D) Tarife ve Ttearet Dairesi Reisliği; 
E) Liman ve Denizişleri Daire Reisliği; 

• - F) Karayolları Nakliyat Dairesi Reisliği; . -
G) Zatişleri ve Sicil Müdürlüğü; 
H) Seferberlik Müdürlüğü; 
J) Neşriyat Müdürlüğü; 
K) Levazım Müdürlüğü; 
LV .Evrak Müdürlüğünden ibarettir. 

MADDE 4. — Müsteşar veya muavini, başmu-
şavir, işletme umum müdürleri hukuk müşaviri 
ve vekâlet daire reislerinden bir «Münakalât mec
lisi» kurulur.^ 

Vekil, meclisin tabii reisi olup hazır bulun
madığı takdirde müsteşar veya tevkil edeceği zaf 
meclise riyaset eçler. " 

Me'clism kararları vekil meclise bizzat riya
set etmiş olsa bile vekilin ayrıca tasvibine arzolu
nur. 

MADDE 5. — inzibat komisyonu müsteşar 
veya muavininin reisliği altında liman ve deniz 
işleri dairesi reisi,' karayolları nakliyat dairesi 
reisi, tarife veya ticaret dairesi reisi, hukuk mü
şaviri ; zatişleri ve sicil müdürlerinden teşekkül 
eder. 
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Merkez 

MADDE 3. — Merkez kuruluşu : 
A) Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı baş-

müşavirlik;, özel kalem müdürlüğü; 
B) Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
C) Hukuk Müşavirliği; 
D) Tarife ve Ticaret dairesi Başkanlığı; 
E) Liman ve Denizişleri Dairesi Başkanlığı; 
F) Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı; 
G) özlükişler ve Kütük Müdürlüğü; 
F) Seferberlik Müdürlüğü; 
I Yaypm Müdürlüğü; 
K) Levazım Müdürlüğü; 
L) Kâğıtişleri Müdürlüğünü 

Kapsar. 

Meclis ve Komisyonlar 

MADDE 4. — Merkezde ayrıca : 
A) • Ulaştırma meclisi; 
B) Memurları seçme komisyonu; 
C) Disiplin komisyonu; 

Kurulur. 

Ulaştırma mecUsi 

MADDE 5. —Ulaştırma meclisi. 
Bakanm veya (müsteşarının veya vekil ede

cekleri kimsenin başkanlığında müsteşar veya 
yardımcısı, İşletme Genel müdürleri. Hukuk mü
şaviri ve Bakanlık daire başkanlarından kurulur. 
Bakanın çağıracağı zamanlarda ve en aşağı yılda 
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Bölüm : IH 

Vilâyetler 

MADDE 5. — Vilâyetler teşkilâtı: 
I - Deniz işeri Müdürleri ile. 
II - Yüksek Deniz Ticaret Mektebini ihtiva 

eder. 
MADDE 6. — Deniz işleri müdürlükleri hiz

metin icaplarına ve teknik gereklerine göre sınır
landırılacak bölgelerde kurulur. 

Her böjge deniz işleri müdürlükleri teşkilâtı 
ve bunlara bağlı liman reislikleri hizmetlerin ge-
reğinş ve genişliğine göre bu kaahuna bağlı cet
vellerde yazılı kadro dâhiline vekâlet tarafından 
tesbit olunur. 

Bolüm : IV 

İşletmeler 

MADDE 7. — İşletmeler teşkilâtı: 
I - Posta* Telgraf ve Telefon İşletme Umum 

Müdürlüğü; 
II - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürtiğü; 
III - Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğü; 

Ulaş. K. 

MADDE 6. — Vilâyetler teşkilâtı; 
A) Liman ve denizişleri müdürlükleriyle 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebinden ibarettir. 

MADDE 7. — Liman ve denizişleri müdür
lükleri işin icaplarına ve teknik gereklerine gö-̂  
re sınırlandırılacak bölgelerde kurulur. 

Her bölge liman ve denizişleri müdürlükleri 
teşkilât ve bunlara bağlı liman reislikleri, işlerin 
gereğine ve genişliğine göre bu kanuna bağlı cet
velde yazrlı kadro dâhilinde vekâlet tarafından 
tesbit olunur. 

MADDE 8. — Doğruca Vekilliğe bağlı olan 
işletmeler şunlardır: 

A) Posta, Telgraf ve Telefon İşletme U-
mum müdürlüğü; 

B) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü; 

C) Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme 
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iki defa toplanır. Meclis kararlan, Bakan Mec
lise başkanlık etmiş olsa bile, ayrıca bakanın 
onaması ile tamamlanır. 

B) Memurları seçme komisyonu; 
Tarife ve ticaret, liman ve deniz işleri, kara 

yolları ulaştırma daireleri başkanlariyle özlük 
işler ve kütük müdüründen kurulur. 

En kıdemli başkan Komisyonda başkanlık 
eder. Bakanlığın komisyonda temsilcisi bulun-
mıyan dairelerini ilgilendiren işlerde, ilgili daire 
başkan veya müdürü de oy sahibi olarak 
komisyona katılır. Müdürlüğü Ankara dışında 
bulunanları ilgilendiren işlerde bu müdürlerin 
düşünceleri yazı ile alınır. 

C) Disiplin komisyonu, 
Müsteşar veya yardımcısının başkanlığı al

tında Liman ve Denizişleri Dairesi Başkanı, Ka
rayolları Ulaştırma Dairesi Başkanı, Tarife ve 
Ticaret Dairesi Başkanı, Hukuk müşaviri, özlük-
işler ve Kütük müdürlerinden kurulur. 

îller kuruluşu 

MADDE 6. — îller kuruluşu: 
Liman ve Denizişleri Müdürlükleriyle Yüksek 

Deniz Ticaret Okulunu kapsar. 

MADDE 7. — Liman ve Denizişleri Müdür
lükleri işin isterlerine ve teknik gereklere göre 
sınırlandırılacak bölgelerde kurulur. 

Her bölge Liman ve Denizişleri Müdürlükleri 
kuruluşları ve bunlara bağlı liman başkanlıkları 
işlerin gereğine ve genişliğine göre, bu kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kadro içinde bakanlık tara
fından belli edilir. 

Bakanlığa bağh işletmeUr 

MADDE 8. — Doğruca bakanlığa bağlı işlet
meler şunlardır.: 

A) Posta, telgraf ve telefon işletme Genel 
müdürlüğü, 

B) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü, 

C) Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
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IV - Devlet Havayolları işletme Umum Mü
dürlüğünü ihtiva eder. 

Bu işletmelerin teşkiâtı, 'idare ve salâhiyet
leri ile memur ve müstahdemleri ve sair hususatı 
kendi hususi kanun ve nizamnameleri hükümleri-
fne tâbidir. 

Bölüm : V 

İşletmeler Tekaüt sandıklan 

MADDE 8. — işletmeler Tekaüt sandıklan; 
I - Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umumî idaresi memurları tekaüt sandığı; 
II - Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 

Umum Müdürlüğü memurları tekaüt sandığı; 
Bu sandıkların teşkilât, idare ve sair husus

ları kendi kanun ve nizamnameleri hükümlerine 
tâbidir. 

FASIL: H 
Vazife ve salâhiyetler 

Bölüm : I 

Merkez 

. MADDE 9. — Müsteşar, vekilin emrinde ve 
onun yardımcısı olup vekilin kendisine ayıracağı 
işleri vekil namına ve vekilin vereceği direktifler 
dairesinde idare eder. 

Müsteşarın bir muavini vardır. 

MADDE 10. — Baş müşavirin vazifeleri şun
lardır: 

I - Yabancı memleketlerde münakalât ve mu
haberat mevzuuna giren resmî ve hususi neşri
yatı ve kanuni mevzuatı takip ve tetkik ederek 
nakliyat ve muhaberat tarz ve üslûpları ile fen 
sahasında husule gelen tekâmülâttan memlekette 
tatbiki icabeden yenilikler hakkında teklifler ha
sırlamak; 

Ulaş. K. 

Umum Müdürlüğü; 
D) Devlet Havayolları işletme Umum Mü

dürlüğü. 
Bu işletmelerin teşkilât, idare ve -salâhiyetleri 

ile memur' ve müstahdemleri ve sair hususatı ken
di hususi kanun ve nizamları hükümlerine tâbi
dir. 

MADDE 9. — işletmeler tekaüt sandıkları 
şunlardır: 

A) Devlet Havayollariyle birlikte Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Umum Müdür
lüğü memurları tekaüt sandığı; 

B) Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü memurları tekaüt sandığı 
bu sandıkların teşkilât idare ve sair hususları 
kendi kanun ye nizamnameleri hükümlerine tâ
bidir. 

Bölüm : III 

Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 10. — Müsteşar, vekilin müşavir 
ve yardımcısı olup vekâletçe verilen emirlerin 
ve kabul edilen esaslarla programların vekil
den aldığı direktif dairesinde tatbikına neza
ret ve vekilden alacağı emir ve talimata göre 
vekil namına hareket eder. 

MADDE 11. — Başmüşavirliğin vazifeleri 
şunlardır: 

A) Yabancı memleketlerde münakale mu
habere mevzuuna giren resmî ve hususi neşri
yatı ve kanuni mevzuatı takip ve tetkik ede
rek münakale ve muhabere tarz ve usulleri ile 
fen sahasında husule gelen gelişmelerden mem
lekette tatbiki. icabeden yenilikler hakkında 
teklifler hazırlamak; 
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genel Müdürlüğü, 
D) Devlet Havayolları işletme Genel Mü

dürlüğü. . 
Bu işletmelerin kuruluş, idare ve yetkileri ile 

» memur ve hizmetlileri ve başka işleri kendi özel 
kanunları hükümlerine bağlıdır. 

MADDE 9. — İşletmelerin emekli sandıkları 
şunlardır: 

A) Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü memurları emekli sandığı. 

B) Devlet Denizyolları ve Limanlan işlet
me Genel Müdürlüğü memurları Emekli sandığı. 

Bu sandıkların kuruluş, idare ve başka iş
leri kendi kanun ve tüzükleri hükümlerine bağ
lıdır. 

Üçüncü bölüm 

Görev ve yetkiler 

Müsteşar 

MADDE 10. — Müsteşar, Bakanın danışçı ve 
yardımcısı olup Bakanca verilen emirlerin ve / 
kabul edilmiş esaslarla programların, Bakandan 
aldığı direktif dairesinde, uygulanmasını göze
tir ve Bakandan alacağı emir ve direktife göre 
Bakan adına hareket eder. 

Basmüşavirlik 

MADDE 11. — Başmüşavirliğin görevleri 
şunlardır : 

A) Yabancı memleketlerde ulaştırmaya ve • 
bu kanunun konusunu ilgilendiren resmî ve özel 
yayımları ve kanun mevzuatını kovuşturup in-
celiyerek ulaştırma tarz ve usulleriyle teknik 
alanında meydana gelen - gelişmelerden memle
kette uygulanması gerekli yenilikler hakkmda 
teklifler hazırlamak; 
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II - İşletmelerin memleket ihtiyaç ve menfa
atlerine uygun olarak icrası yeni ihtiyaç ve te
rakkilere göre inkişaf ve tekâmülleri için daimî 
etüdler yapmak ve tekliflerde bulunmak; 

III - işletmeler arasında iş birliği teminine 
yarayacak her türlü faydalı malûmatı toplamak 
ve teklifler hazırlamak; 

IV - Milletlerarası münakale ve muhabere 
anlaşmaları işleriyle meşgul olmak; 

V - Vekilin vereceği diğer işleri takip ve ifa 
etmek; 

MADDE 11. — Hususi kalem müdürlüğü: 
Vekilin resmî ve hususi muhaberelerini, vekil 
tarafından verilen işleri, Vekâletin şifreli muha
berelerini ve teşrifat işlerini yapmakla mükel
leftir. 

Teftiş Heyeti Reisliği 

MADDE 12. — Teftiş Heyeti* Vekil adına ve
kâlete bağlı daire ve müesseselerin ve kadroların
da teftiş heyeti bulunmıyan İşletme Umum 
Müdürlüklerinin ve bunlara bağlı daire, teşekkül 
ve müesseselerin normal teftişleri ile buralar
da çalışan memur ve müstahdemlerin adli ve 
idarî cezayı müştekim fiil ve hareketleri hak
kında tahkikat icra eder. 

Vekilin lüzum gördüğü hallerde vereceği di
rektifler dahilinde Umum Müdürlüklerle bun
lara bağlı daire, teşekkül ve müesseselerin bil
cümle umur ve muamelâtı ile vasıtalarını teftiş, 
murakabe ve icabında tahkikat icra eder. 

Teftiş heyeti reisi müfettiş srfat ve salâhiye
tini haizdir. 

Müfettişlerin mesai tarzları, vazife ve sa
lâhiyetleri, teftiş ve murakabeye tabi olanların 
bu husustaki mecburiyet ve mükellefiyetleri ni
zamname ile tâyin olunur. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 13. — Hukuk müşavirliği, 
I. îstişarî mahiyette olarak. 
a) Vekâlet hizmetleriyle ilgili olmak üzere 

ait olduğu teşkilât tarafından hazırlanan ka-
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B) İşletmelerin memleket ihtiyaç ve men
faatlerine uygun olarak çalışmaları yeni ih
tiyaç ve terakkilere göre gelişmeleri ve iler
lemeleri için daimî etüdler yapmak ve tetkik
lerde bulunmak; 

C) İşletmeler arasında iş birliği teminine 
yarıyacak her türlü *f aydalı malûmatı toplamak 
ve teklifler hazırlamak; 

D) Milletlerarası münakale ve muhabere 
anlaşmaları işleriyle meşgul olmak; 

E) Vekilin vereceği diğer işleri takip ve 
ifa etmek. 

MADDE 12. — Hususi kalem müdürlüğü: 
Vekilin resmî ve hususi muhaberelerini, ve

kil tarafından verilen işleri ve vekâletin şifreli 
muhaberelerini, teşrifat işlerini yapar. 

MADDE 13. — Teftiş heyeti vekâlete bağlı 
bütün daire ve müesseseleri vekil adına teftiş 
eder. Bu heyetin, teşkilâtlarında teftiş heyeti 
bulunan işletmelerde de vazife görmeleri veki
lin takdirine bağlıdır. 

Müfettişlerin vazife ve salâhiyetleri bir ni
zamname ile tâyin olunur. 

Teftiş heyeti reisi de bir müfettiş sıfat ve 
salâhiyetini haizdir. 

MADDE 14. — Hukuk müşavirliği aşağıda
ki işleri yapar: 

A). Vekâlet hizmetleriyle ilgili olmak üze
re ait olduğu teşkilât tarafından hazırlanan ka-



B) İşletmelerin memleket ihtiyaç ve fayda
larına uygun olarak çalışmalan, yeni ihtiyaçla
ra ve ilerlemelere göre gelişmeleri ve ilerleme
leri için daimî araştırma ve incelemeler yapmak; 

C) İşletmeler arasında işbirliği ve eş gider-
lik sağlamağa yarayacak hertürlü faydalı bilgi
leri toplamak ve teklifler hazırlamak; , 

D) Milletlerarası ulaştırma anlaşmaları işle
riyle uğraşmak; 

E) Bakanın vereceği başka işleri görmek ve 
kovuşturmak. 

özel kalem, 

MADDE 12. — özel kalem .müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, Bakan 
tarafından verilen işleri ve Bakanlığın şifreli ya
zışmalarını ve tefrişat işlerini idare etmek. 

Teftiş kurulu 

MADDE 13. — Teftiş, kurulu, Bakanlığa 
bağlı -bütün daire ve kurumları Bakan adma 
teftiş eder. Bu kurulun, kuruluşunda teftiş 
kurulu bulunan işletmelerde de gerekli görüldük
çe vazife görmesi Bakanın ölçümüne bağlıdır. 

Müfettişlerin görev ve yetkileri bir tüzük ile 
elde edilir. 

Teftiş kurulu Başkanının da müfettiş yetki
si vardır. 

Hukuk müşavirliği 

MADDE 14. — Hukuk müşavirliği aşağıdaki 
1 işleri yapar: 

A) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olmak üze
re görevli kuruluş tarafından hazırlanan kanun, 
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mm, nizamname, ve talimatname projelerini; 
b) Vekâlet teşkilâtının tertip ve tanzim 

edeceği her türlü mukavelename ve şartname 
projelerini; 

e) Vekâlet teşkilâtı ile başkaları arasında
ki her türlü ihtilâfları; 

d Vekâletçe sorulaoak işleri; 
Tetkik ve hukuki mütalâa beyan eder. 
II. Aslî olarak, 
a) Memurların vazifelerinden doğan kanu

ni takiplere mütaallik muameleleri yapar. 
b) 4353 numaralı kanun hükümlerine göre 

idarî ve adli dâvalarda lâzıangelen malûmatı 
Maliye Vekâletine bildirir ve idarî dâvalarda 
vekâleti temsil eder. 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi 
Reisliğinin vazifeleri şunlardır: 

a) Tasdikleri kanuni hükümlerle vekâlete 
verilen ücret tarifelerini tetkik etmek ve bun
lar arasında yurdun ekonomik, sosyal ve kültü
rel ihtiyaçlarına göre birbirlerine uyucu ve bir
birlerini tamamlayıcı ahenk kurmak ve bu ta
rifelere mütedair ihsai malûmat toplamak; 

b) Devlet daire ve müesseselerinin harcı
rah, nakliyat hesaplarına esas olmak üzere 
ücret tarifeleri hakkındaki sorgularını cevap
landırmak ; 

MADDE 17. — beniz ve Liman Hizmetleri 
Dairesi Reisliğinin vazifeleri şunlardır: 

a) Ticaret gemilerinin can ve mal emniyeti 
bakımlarından muayenelerini yaptırmak, bun
lara mütedair mevzuatı ihzar ve tatbikatım. 
kontrol etmek; 

b) Gemileri mesaha ettirmek; 
c) Gemileri ve deniz adamlarını tescil et

mek ; 
d) Deniz Ticaretinin inkişaf ve terakkisini 

sağlıyacak tedbirleri araştırmak; 

Ula$,K. 

nun, nizamname ve talimatname projelerinin 
tetkiki; 

B) Vekâlet teşkilâtının tertip ve tanzim 
edeceği her türlü mukavelename ve şartname 
projelerinin incelenmesi; 

C) Vekâlet teşkilâtiyle başkaları arasın
daki her türlü ihtilâfları inceleyerek mütalâa 
beyanı; 

D) Memurların vazifelerinden doğan ka
nuni takiplere ait muamelelerin yapılması; 

E) 4353 numaralı kanun hükümlerine gö
re idarî ve.adli dâvalarda lâzımgelen malûma
tın hazırlanması ve idarî dâvalarda vekâletin 
temsili; 

F) Vekâletçe verilecek diğer işlerin görül
mesi. 

MADDE 15. — Tarife ve ticaret dairesi re
isliğinin vazifeleri şunlardır: 

A) Ücret tarifelerini tetkik etmek ve bun
lar arasında yurdun ekonomik, sosyal ve kül
türel ihtiyaçlarına göre birbirlerine uyucu ve 
birbirlerini tamamlayıcı ahenk kurmak ve bu 
tarifelere dair istatistikleri toplamak; 

B) Devlet daire ve müesseselerinin harcı
rah, nakliyat hesaplarına esas olmak üzere üc
ret tarifeleri hakkındaki sorgularını cevaplan
dırmak. 

MADDE 16. — Liman ve deniz işleri dairesi 
reisliğinin vazifeleri şunlardır: 

A) Liman işlerinde: 
1. Muhtelif işletmeler tarafından işletilen 

liman ve iskelelerin faaliyetlerini murakabe 
ve koordine etmek ve yükleme, boşaltma, ak
tarma ve antrepo işlerinin çabuk, kolay ve in
tizam içinde yürümesini sağlıyacak teknik ve 
modern tesisler vücude getirilmesini temin et
mek; 

2. Hususi idare ve belediyelerce işletilmek-

( S. .Sayısı : 138 ) 



r—-, B. K. 

tüzük* ve yönetmelik tasarılarının hukukça in
celenmesi; . '.. ~-

, B) Bakanlık kuruluşlarının tertip ; edeceği 
ve alıp vereceği her türlü sözleşme ve şartlaşma 
tasarılarının incelenmesi; 

O)" Bakanlık kuruluşları ile başkaları, ara
sındaki her-türlü anlaşmazlıkları, inceliyerek oy 
bildirmek; 

• D) Memurların vazifelerinden doğan kanun 
kovuşturmalarına ilişkin,işlemlerin yapılması; 

E) 4353 sayılı kanun hükümlerine göre ida- * 
re ve adalet davalarında gerekli bilgilerin hazır
lanması ve gereğinde idare davalarında Bakanlı
ğın temsil edilmesi; 

F) Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı bir ara
ya getirip düzenlice dairelere bildirilmesinin sağ
lanması; 

G) Bakanlıkça verilecek başka işlerin gö
rülmesi. 

Tarife ve Ticaret dairesi . 

MADDE 15. — Tairfe ve Ticaret dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır: ' , 

A) Ücret tarifelerini incelemek ve. bunlar 
aîasında yurdun ekonomik, kültür ve-topluluk 
ihtiyaçlarına göre biribirlerine uyucu ve. biribir-
lerini tamamlayıcı bir ahenk kurmak. Bu tari
felere dair istatistikleri toplamak; 

B) Devlet daire ve kurumlarının, yolluk 
ve taşıma hesaplarına esas olmak üzere, ücret 
tarifeleri hakkındaki sorularını cevaplandırmak. 

Liman ve denizişteri 

MADDE 1 6 . — Liman ve denizişleri dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır: 

A) Liman işlerinde: 
1. Liman ve iskelelerin' çalışmalarını de

netlemek, eşgidişlerini temin etmek ve yükleme, 
boşaltma, aktarma antrepo, ardiye-işlerini çabuk, 
kolay, düzenli yürümesini sağlıyâcak teknik te
sisler yapılmasımı incelemek ve teklif etmek; 

2. özel idare veya belediyelerce* işletilmekte 
veya işletilecek olan linian ve iskelelerin işletme 
durumlarını inceleyerek eksiklerini ve gelişme 
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e) Deniz ve denizciliğe müteallik beynelmi
lel mevzuatı takip ve tatbikatını temin etmek; 

f) Türk kıyılarında ve Türkiye ile yabancı 
kıyılar arasında şileplerle yapılacak deniz nakli
yatını İktisat ve işletme bakımlarından teşkilât
landırmak icabında aralarında iş bölümü yapmak 
ve bunları kontrol etmek; 

g) Deniz sanayiinin inkişafına ait etüdler 
yapmak ve buna mütedair teklifler ihzar etmek; 

h) Denizci yetiştirmek ve bunların ehliyet 
ve< istihdam şartlarını tâyin etmek; 

i) Türk kıyılarında seyrüsefer vç oan emni
yetini, temini bakımlarından gerekli tesisatın 
yaptırılmasını temin etmek; 

j) Limanlarda seyrüsefer inzibatını temin 
eylemek ve bunlara ait mevzuatı hazırlamak; 

k) Limanların işletmelerine ve inkişaflarına 
ait tedbirleri etüd etmek, ve bu hususta* gerekli 
teklifleri yapmak ve bunların tatbikatını kontrol 
ve takip etmek; 

1) Deniz kazalarını idarî bakımdan tahkik 
ve takip etmek; 

m) Limanlara giren ve çıkan gemilerin is
tatistiklerini tutmak; , • ,. '" 

n; Deniz hizmetlerine ait vekâletçe verile
cek diğer işleri görmek; 

1 te veya işletilecek • olan bütün' liman ve iskelele
rin işletme vaziyetlerini tetkik ederek inkişâf -
kârini temin 'etmek; • 

$. <Bütün limanların tarama, temizleme ve 
şamandıralama işlerini tertiplemek ve yaptır-

"röak; 
4. Liman, kıyı ve iç sularında münakalâtın 

seyrüsefer ve emniyet bakımından inzibatını 
«âflıya«ak kanun, niz-amnamc ve talimatname
leri hazırlamak ve bunların tatbiklerini kontrol 

mrmky 
5. ^Liman^kıyı ve iç sulara ait olup yaban

cı memleketlerde tatbik edilen veya beynelmi
lel sahada kabul edilmiş olan mevzuatı tetkik 

-edecek bunlardan faydalı görülenlerin memle
ketimize -de tâtbikmı teklif etmek; 

6. Seyrüsefer, can ve mal emniyetinin temi 
ni bakımından fener, râdyofar, deniz işaretleri, 
can kurtaran istasyonları gibi gerekli tesisat ve 
teşkilâtı etüt ve bunlardan lüzumlu olanların 
yaptırılmasını teklif etmek; 

7. Münakalât bakımlarından nerelerde li
man -yapılmasr gerektiğini etüt etmek ve bu hu
suslarda teklifleri yapmak ve başka Devlet da-

I ürelerinin bu* hususta yapacakları teklifler üze
rine «rey-mütalâa hazırlamak; 

B) Deniz nakliyat işlerinde; 
. 1. Türk şilepleriyle yurt içinde ve dışında 
yapılacak deniz nakliyatını memleketin umumî 
münakalât ihtiyaçlarına göre nizamlamak ve mu
rakabe etmek için lüzumlu kanun, nizamname ve 
talimatname hazırlamak ve bunların tatbikini te
min etmek; 

2. . Şilep nakliyatına" mahsus dahili ve haricî 
navlun piyasalarını takip ve dahili şilep navlun 
piyasasını tanzim ve «kontrol etmek; 

3. Her tonajda Türk ticaret filosunun ve 
huşu" siyle''Türk şilepçiliğinin memleket ihtiyaç 
ve icaplarına göre gelişmesini sağlıyacak tedbir
leri etüt, teklif ve tatbik etmek ve kredi ihtiyaç
larının -teminine çalışmak ve gemi yapılmasını 
teşvik etmek; 

A. Deniz iş mevzuatını , ihzar ve tatbik et
mek; 

5. 'Deniz nakliyatına müteallik beynelmilel 
mevzuatı takip ve tetkik ederek bunlardan ka
bul ve tasdik edilmiş olanları tatbik etmek; 

| 6. Memleketin iç sularını; umumî münaka-
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ihtiyaçlarını belirtmek ve sağlama .çarelerini gös- j 
tererek bu yönde iyileştirilmelerini kavuşturmak 
ve sağlamak; 

3. Bütün limanların tarama,, temizleme, ve 
şamandıralama işlerini tertiplemektve yaptırmak; 

4. Lihan, kıyı ve iç sularında^ ulaştırmanın I 
gidip gelme ve güvenlik bakımından düzenliğini 
sağiıyaeak kanun, tüzük ve yönetmelikleri; hazır
lamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,' 

5. Liman, kıyı ve içsulara ait olup yabancı, 
memleketlerde uygulanan veya. Milletlerarası 
alanda kabul edilmiş ola nmevzuatı ineeliyerek 
bunlardan faydalı görülenleri memleketimizde de 
uygulamassını teklif etmek;, 

6. Gidip gelme, can, mal güvenliğinim sağ- : 

lanması bakımından fener, radyofar, deniz işar.. 
retleri, cankurtaran ' istasyonlar*, ve başka, gerekli 
tesisleri ve-kuruluşları inceleyip bunlardan ge
rekli olanların yaptırılmasını teklif etmek; 

7.. Ulaştırma bakımından nerelerde, liman* 
iskele yapılması gerektiğini inceleyip bunlar, hakr 
kında teklifler yapmak ve başka Devlet, daireleri
nin bu işlerde yapacakları teklifler üzerine oy 
bildirmek. 

B) Deniz ulaştırma.işlerinde: 
1. Türk şilepleriyle yurt sularında ve dışm-

da yapılacak ulaştırmaları memleketin genel ulaş
tırma ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve denetle
mek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
hazırlamak ve teklif etmek; 

2. Şilep ulaştırmalarında iç ve dış navlun 
piyasalarını kovuşturmak, iç şilep navlun piyasa
sını düzenlemek ve her ikisinin uygulanmasını 
denetlemiştir; * 

3. Her tonajda Türk Ticaret Filosunun ve 
Türk şilepçiliğinin memleket ihtiyaç ve istekle
rine uygun olarak gelişmesini sağiıyaeak tedbir
leri ve kredi ihtiyaçlarım inceleyip gerekli teMif 
ve teşebbüslerde bulunmak;. 

4» Deniz is i l iği mevzuatını hazırlayıp teklif 
etmek;, 

5t Denk.ulaştırmaları ile ilgili JtfiUetlefAMt 
sı mevduatı kovuşturup.; ineeliyerek bunlardan* 
kabul edilmiş olanları uygulamak; 

6. Memleketin iç sukrını gjöhel ulaştırma 
ihtiyaçları bakımından incelemek,; gereken ted
birleri teklif etmek, alınmış olanları düzenle» I 
mek ve denetlemek; ' | 
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lât ihtiyaçlar bakımından etüt, bu hususta alın
ması gereken tedbirleri teklif, yapılan ve yapı
lacak olan nakliyatı tanzim ve murakabe etmek; 

' 7 . Deniz yolları. nakliyatında acentalık ve 
komisyonculuk işlerini murakabe etmek-

C) Fen işlerinde: 
1. Ticaret gemilerinin, can ve mal emniyeti 

bakımından muayenelerini yaptırmak, gemi mua
yenelerine dair kanun, nizamname ve talimatna
meleri hazırlamak ve tatbikini kontrol etmek; 

2. Ticaret gemilerini mesaha ettirmek ve ge
mi mesahasına dair kanun,, nizamname ve tali
matnameleri hazırlamak ve tatbikini kontrol et
mek; « 

3. Türk ticaret filosunun teknik sicillini tut
mak; 

4. Türk ticaret gemilerinin inşasını mura
kabe etmek; 

5.. Denizci yetiştirmek esaslarını tesbit ve 
tatbik etmek; yüksek kaptan ve makinist okulu 
•ile denizcilik meslek kurslarının ders ve imtihan 
müfredat programlarını hazırlamak ve tatbika-

I tını kontrol etmek; 
6. Deniz kazalarını teknik ve idari bakımlar

dan tahkik ve takip etmek; \ 
D) Muamelât've deniz sicilleri işlerinde: 
1. Gemileri ve denizcileri tescil etmek ve 

ana sicil kütüklerini tutmak; 
: 2. Deniz münakalâtına ve liman ve iskele
lerin faaliyetlerine dair istatistikleri tutmak; 

3.. Liman ve deniz işleri dairesi reisliğinin 
müteferrik muamelelerine, yazı, evrak ve dosya 
işlerine bakmak, 

flADDE İ7. — Kara yollan nakliyat dairesi' 
nin vazifeleri şunlardır: 

A) Belediye şuurları dışındaki şosalar ve 
elverişli yollar üzerinde Devlet dairelerinin ve 
vilâyet hususi idareleriyle) belediyelerin,- hakikî 
ve hükmi şahısları makinalı nakil vasıtaları ile 
kuracakları işletmelerde sefer emniyetini ve inti-> 
Mâm sağlamak ve bu işletmelerin bir birlerini ta* 

j mamlıyacak surette devamını takip etmek bu İŞA 

I ktmelerin tarifelerini işletici' kurumlarla halkın 
; menfaatlerini temin edecek esaslara göre nizama 
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7. Denizyolları ulaştırmasında aeentalık ve 

komisyonculuk işlerini düzenleyip denetlemek; 
G) Fen işlerinde: 
1. Ticaret gemilerinin can ve mal güvenli

ği bakımından yoklamalarım yaptırmak, gemi 
yoklamaları hakkında kanun, tüzük ve yönet
melik tasarılarım hazırlamak; 

2. Ticaret gemilerini ölçtürmek ve gemi öl- I 
gülmesi hakkmda kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarım hazırlamak ve bunların uygulanma
sını denetlemek ; 

3. Türk Ticaret Filosunun ve limanlarımıza 
bağlı deniz araçlarının teknik kütüğünü tutmak; • 

4." Türk Ticaret gemilerinin .yapılısını nite
lik ve güvenlik bakımından denetlemek ve dü
zenlemek; 

5. Denizci yetiştirme esaslarım incelemek 
ve belli etmek,* yüksek kaptan ve makinist oku
lu ile denizcilik meslek burslarının ders ve im
tihan programlarını, balıkçılık ve deniz inalı- -
sülleri bakımından ilgili Bakanlıkların düşünce- I 
lerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulan
masını denetlemek; • "-.' 

6. Deniz kazalarım teknik ve kanun bakım- '. 
larından soruşturmak ve kovuşturmak; 

D) işletmeler ve deniz kütükleri işlerinde: 
1. Gemileri ve denizcileri kütüklemek ye h 

' ana kütükleri tutmak; M 
2. Deniz ulaştırması ve liman iskelelerin ça- M 

lışmaları hakkında istatistikleri tutmak; ' \ 
3. Liman ve denizişleri dairesi başkanlığı- ! 

•• mn çeşitli işlemlerine, yazı, kâğıt ve dosya 
işlerine bakmak. Bakanlıkça verilecek başka 
ilgili işleri yapmak. 

KarayoUart vla§hrma i§Uri 

MADDE 17. — Karayolları ulaştırma daire* 
sinin görevleri şunlardır: 

A) Belediye sınırları dışındaki şoseler ve el
verişli yollar üzerinde Devlet dairelerinin ve il* 
lerle özel daireler ve belediyelerin, tüzel ve özel 
kişilerin motorlu taşıma araçlariyle kuracakları 
işletmelerde gidip gelme güvenliğini, ve dü» 
Benliğini sağlamak, taşıma araçlarım 'gerekli 
niteliklerini, gidip gelmelerin birikirlerini ta* 
marnlayacak şekilde yapılmasını kovuşturmak, 
tarifelerini işletici kurumlarla halkın faydasını 

( S.• Sayısı : İ3S ) 



fifl. 

Zatişleri ve Sicü Müdürlüğü? 

MADDE 15. — Zatişleri ve Sicil Müdürlü
ğünün vaziferi şunlardır. 

a) Tâyin, terfi, nakil, tahvil, takdir, tecziye, 
izin, tekaüt, dul ve yetim maaşları tahsisi gibi 
zatî muameleleri yapmak; 

b) Maaş, harcırah, ve her türlü istihkak iş
lerine ait tahakkuk muameleleri yapmak; 

e) İnzibat komisyonunun yazı işlerini gör
mek ve tahkik evrakından ve memur işlerinden 
doğan idarî davalara ait evrak ve muameleleri 
hazırlamak; : " • • 

d) Açık ve gizli sicilleri tutmak, ve kıdem 
tablolarını düzenlemek; 

Seferberlik Müdürlüğü • 

MADDE 16. — Seferberlik Müdürlüğünün 
vazifeleri şunlardır: 

a) Vekâlete bağlı teşekküllerin seferber
lik hazırlıklarını yapmak; 

b) Bütün seferi hazırlıkları bir ekten ted
vir ve idare etmek; 

c) Pasif korunma bürosunun âmiri sıfatiy
le vekâlet ve vekâlete bağlı teşekküllerin pasif 
korunma işlerini resen vereceği direktiflerle tan-
-*im etmek; 

d) işletmeler seferberli^: müdürlerinin va-

Ulaşa fe . 

layıpumurakabelei'ini yapmak; 
Bfı Yurdun genel taşıt işlerini iktisadi ihti

yaçlara göre nizamına koymak ve tamamlamak 
için*.makinelim nakil vasıtalariyİe yeni açılacak 
işletmeler* hakkında teklifler yapmak veya başka 
dairelerin tekliflerini ineeliyerek rey ve müta
lâa vermek; 

C) Karayolları- nakliyatında acantalık ve 
komisyonculuk işlerini murakabe etmek; 

D) Makineli nakil vasıtalarını tetkik gelişme
leri ve tipleri hakkında Milletlerarası temas ve tet
kiklerde. bulunmak ve • turistlik bakımından ma-
kinah nakil vasıtalara işlerine merci olmak; 

MADDE 18. — Zatişleri ve sicil müdürlüğü* 
nün vazifeleri şunlardır: 

A) Tâyin, terfi, nakil, tahvil,, takdir, teczi
ye, izin, tekaüt, dul ve yetim maaşları tahsisi 
gibi zati muameleleri yapmak; 

B) Maaş, ücret, harcırah, ve her türlü istih
kak işlerine ait tahakkuk muameleleri yapmak; 

C) İnzibat komisyonunun yazı islerini gör
mek ve tahkik evrakından ve memur işlerinden 
doğan idarî dâvalara ait evrak ve muameleleri 
hazırlamak? v 

D) Açık ve gizli sicilleri tutmak, ve kıdem 
tablolarını düzenlemek. 

MAEl!$f-1&- —* Seferberlik müdürlüğünün 
vazifeleri şunlardır: 

A) Vekâlete. bağlı teşekküllerin seferberlik 
lıa^ııiıklftrmvr yapmak; 

B),< Bütün • seferi hazırlıkları bir elden, ted
vir ; ve s idar,e, etmek; 
' 0) Pasif, korunma bürpşunün amiri, sıf atiyi e 
vekâlet ve vekâlete bağlı teşekküllerin, pasif ko* 
runma işlerini, tanzim etmek; 

D) Vekâlet memur ve müstahdemlerinin as
kerlik ve tecil muamelelerini takip ve ifa etmek; 
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sağlıyacak esaslara göre düzenleyip denetlemek; 
B) Yurdun genel taşıma işlerini ekonomik 

ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve tamamlamak 
için makineli taşıma araçlariyle yeni açılacak 
işletmeler hakkında teklifler yapmak veya baş
ka dairelerin tekliflerini ineeliyerek oy bildir-
mek; 

*C) Karayolları ulaştırmasında acentalık ve 
komisyonculuk edeceklerin intelik şartlarını bel
li-' etmek; , 

D) Motorlu taşıma araçlarını incelemek, ge- • 
üşmeleri ve tipleri hakkında Milletlerarası te
mas ve araştırmalarda bulunmak ve turistik ba
kımdan makineli araçlar işlerini ; ilgili Devlet 
kunımlâriyle anlaşarak belli etmek; 

E) Bakanlıkça verilecek benzeri başka iş
leri yapmak. 

özlük işler • 

MADDE 18. — özlük işler ve kütük müdür
lüğünün görevleri • şunlardır : 

A) îşe alma, yükseltme, iş değiştirme, yer | 
değiştirme, değerleme, cezalandırma, izin verme, I 
emeklilik, dul ve yetim -aylıkları bağlama gibi 
özlük işlemler yapmak; 

B) Aylık, ücret, yolluk ve her türlü haket-
me işlerinin gerçekleşme işlerini yapmak; 

C) Ulaştırma meclisi ile seçme ve disiplin 
komisyonlarının yazı işlerini görmek ve soruştur-

• ma işlerinden ve memur görevlerinden doğan 
. dâvaların kâğıt ve işlemlerini hazırlamak; 

D) Açık ve gizli kütükleri tutmak ye kıdem 
tablolarını düzenlemek; 

E) Yükselme, kıdem tablolarını yaymak. 

Seferberlik 

MADDE 10. — Seferberlik müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : ' 

A) Bakanlığa' bağlı kuruluşların seferber-
' lik hazırlıklarını yapmak; 

B) Bakanlık seferi hazırlıklarını bir elden 
1 çevirmek ve idare etmek; 

C) Pasif korunma kaleminin üstü sıfatiyle | 
Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların, pasif I 
korunma işlerini düzenlemek; I 

D) Bakanlık memur ve hizmetlilerinin as- i 
. kerlik ve kütükleme işlerini yapmak; I 

( S . Sayısı : W8) 



"— 32 — 
Hü. 

zif elerim tanzim ve işlerini kontrol altında bu
lundurmak. Lüzumu halinde bütün bu işlerin 
teftiş ve murakabesini yapmak; 

e) 'Vekâlet memur ve müstahdemlerinin as
kerlik ve tecil muamelelerini takip, ve ifa etmek; 

f) işletmeler v memur ve müstahdemlerinin 
.vekâlete intikal eden tecil muamelelerini takkip 
ve ifa etmek; • 

g) Memleket münakalâtının intizamını ha
leldar etmemek için hususî nakil vasıtaları müs 
tahdemlerinden vekâletçe lüzum gösterilecek

l e r in tecil muamelelerini takip ve ifa etmek; 

. . . : Neşryat Müdürlüğü 

MADDE 18. — Neşriyat Müdürlüğünün vazi-' 
feleri şunlardır: -

a) Münakalât mevzuuna müteallik neşriyatı 
takip ederek bunlardan vekillik hizmetlerini il
gilendirenleri mubayaa ve icabedenleri tercüme • 
ve neşretmek; • 

b) Vekâlet kütüphanesini idare etmek; 

• \ Levazım Müdürlüğü 

MADDE 19. — Levazım Müdürlüğünün va
zifeleri şunlardır: -

a) Mefruşat, demirbaş, kırtasiye, matbu 
evrak ve müteferrika gibi levazım ve ihtiyaçları 
temin etmek; * . 

bj , Ayniyat hesaplarını tanzim ve verilme
sini temin eylemek; 

e) Temizlik ve tertip hususlarını düzenle-; 
mek; i 

Evrak Müdürlüğü 

vazı-MADDE 20. — Evrak Müdürlüsünün 
feleri şunlardır: 

Vekâlete gelen ye vekâletten çıkan bilûmum 
evrakı sürat ve intizamla kayıt ve mahallerine 
sevk ve teslim eylemek; • . • <. 

Ulaş. K. 

E) işletmeler memur ve müstahdemlerinin 
vekâlete intikal eden tecil muamelelerini takip 
ve ifa etmek; 

F) Memleket münakalâtının intizamını ha
leldar etmemek için hususi nakil vasıtaları müs
tahdemlerinden vekâletçe lüzum gösterileceklerin 
tecil muamelelerini tqkip ve ifa etmek; 

MADDE 20. —» Neşriyat müdürlüğünün va
zifeleri şunlardır : 

A) Münakalât mevzuuna müteallik kitap ve 
mecmua neşretmek ve neşriyatı takip ederek 
bunlardan vekilin hizmetlerini ilgilendirenleri 
mubayaa ve icabedenleri tercüme ve neşretmek; 

B) Vekâlet kütüphanelerini ve fotoğrafha
nesini idare etmek. 

MADDE 21. — Levazım müdürlüğünün vazi
feleri şunlardır: ' . ' 

A) Mefruşat, demirbaş, kırtasiye, matbu ev
rak' ve müteferrika gibi levazım ye ihtiyaçları te
min etmek; 

B) Ayniyat hesaplarını tanzim ve verilme^ 
sini temin eylemek; 

C) Temizlik ve tertip hususlarını düzenle
mek; 

\ Münakalât meclisinin vazifelen 

MADDE 21. — Münakalât meclisi vekilin 
tevdi edeceği münakale ve muhabere sistemle
rinde tekâmül veya isletmeler araspıda koordi-

( Ş . .Sayısı : 138 ) 

MADDE 22. — Evrak müdürlüğünün vazi
feleri şunlardır: 

Vekâlete geleıi ve vekâletten çıkan bilûmum 
evrakı sürat ve intizamla kayit ve mahallerine 
sevk ve teslim eylemek. 

MADDE 23. — Münakalât meclisinin vazife
si şudur: 

Münakale ve muhabere sistemlerini memleke-
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E) işletmeler memur ve hizmetlilerinin. Ba
kanlığa gelen tecil işlemlerini kovuşturmak ye 
yerine getirmek; 

F) Memleket ulaştırmasının düzenliğini boz
mamak için özel taşıma araçları hizmetlilerinden 

. Bakanlıkça gerekli gösterileceklerin kütükleme iş
lemlerini kovuşturmak. 

[ Yayım 

MADDE 20. — Yayım müdürlüğünün görev
leri şunlardır : 

A) Ulaştırma konusu ile ilgili yayanları 
kovuşturmak, bunlardan Bakanlık hizmetlerini 
ilgilendirenleri ilgili daire ve müdürlüklerin is
temesi üzerine vfcya doğrudan doğruya teklif et
mek; _ ; 

B) Bakanlık» kitaplıklarını ve, fotoğraf evini 
idare etmek. 

*Levımm 

MADDE 21." — Levazım müdürlüğünün gö
revleri şunlardır ': 

A) Döşeme, demirbaş, kırtasiye, basık kâ-
ğrt ve öteberi şibi levazım've ihtiyaçları sağla-

' mak; * 
B) Ayniyat, hesaplarını düzenlemek ve da

ğıtımım sağlamak; • • 
C) Temizlik ve benzeri hizmet işlerini dü-

, zenlemek.' 
. * • . • • - > ' : 

Kâğtt işleri 

MADDE 22. r -Kâğı t işleri müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

Bakanlığa gelen ve Bakanlıktan çıkan l^ıltün * ; 
kâğıtlan çabukluk ve düzenle kayıtlamak ve yer
lerine yollamak. , 

JJlaşttrma meclisi 

MADDE 23.' — Ulaştırma meclisinin görevle
ri şunlardır : 

Ulaştırma sistemlerini memleketin ekonomi, 1. " 

(S . Sayısı: 138) 



Hü. 

nasyon veyahut bunlara benzer fevkalâde işler 
hakkında karar ye mütalâasını bildirir. 

İnzibat komisyonunun vazifelerit 

MADDE 22. — inzibat komisyonu Memu
rin Kanunu hükümlerine göre kararlar verir. 
Vekil tarafından havale edilen işletmeler inzi
bat komisyonlarından verilen kararln ikinci 
derecede tetkik eder. 

• Bölüm : n 
Vilâyetler 

• . , ' • ' • 

MADDE 23 — Deniz işleri müdürlükleri va
zifeleri: 

a) Deniz işleri müdürlükleri, bölgelerin
deki teşkilâtın en büyük âmiri sıfatiyle bunla
rın iyi ve ahenkli çalışmalarını Vekâletçe ve
rilecek direktifler dairesinde tanzim eder. 

b) Liman reisleriyle muayene ve maseha 
heyetleri 17 nci madde şümulü dâhilinde bulu-

> . ( S. Sayısı::' 138 ) 

tin ekonomik, coğrafi ve siyasi bünyesittep göre-te-
kemmül ettirmek ve7 işletmeler arasında ahenk 
kurmak ve bunlara benzer konularrüîser«Bİe ve
kilin te^diedeceği i$er hakkında^ rey ve müta-
leamnr MldJtıs'ek; 

MADDE 24. — İnzibat komisyonunun vazi
fesi şudur : 

Eşletme inzibat' komisyonları tarafından veri
len ve vekâlet makamının tasdikiyle^tamamlanan 
cak olan kararlar<fen vekilce lüzum gösterilecek 
olanları tetkik? etmek» 

MADDE 25. — Vilâyetler liman ve deniziş-
leri müdürlükleriyle liman reislikleri, 16 ncı mad* 
dede gösterilen vazifelerin kendilerine ait kı
sımlarını yaparlar. Bundan başka vekâletçe ve
rilecek emir, talimat ve direktifler üzerinde ça
lışırlar. ' 
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coğrafya ve siyaset bünyesine ve millî savunma 
ihtiyaçlarına göre mükemmelleştirmek, işletme
ler arasında eşgiderlik ve ahenk kurmak ve or
tak konular, bu kanunda yazılı görevler ve Ba
kanın vereceği başka işler hakkında oy bildir
mek ve danışma -kararlan verm$?, iştetsjelerce, 
sandıkl&re^ ifterfeez daireleri ve bağımsız müdür
lüklerde bu kanunun. uygıüa»ma; sonuglaıâyie 
temenni ve teklifler hakkında verilecek yıllık 
raporları incelemek. -

. Meclisin toplantısına ait tutanak Özetleri ve 
kararlar özel bir deftere sırası ile kayıtlanır ve 
toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır. 

Seçme komisyonu 

MADDE 24. — Memurları seçme komisyonu
nun görevleri şunlardır : 

Görevleri 14 ncü dereceden 5 nci, (beş için
de) dereceye kactor rae^audajaıişĞ almak, yük
seltmek, yerini değiştirmek, işini değiştirmek, 
becayiş etmek için danışma kararları vermek. 

Disiplin komisyonu 

MADDE 25. — Disiplin komisyonunun gö-
tmlmi #u»lardxr : 

A) «tşletmfiler diaipiinMkomisyjcmlan taralın
dan. ;v r̂41en.v!e Bakanlık; mataftjaın onaması ile 
tamamlanaeak olan toklardan. Bakasoa >«e-

(r«kli ^s^r i l e^k oluları tefciE&r. incelemek ve 
makamın kesin kararına sunmak; 

B) Bakanlık kadrosuna girmiş olanlar hak
kında memurlar kanunlarının ilgili hükümlerini 
uygulamak; 

C) Başka kanunlarla verilmiş disiplin yet
kilerini kullanmak. 

Bölge deniz müdürlüjtleri 

MADDJÎ. 2£. — Bölge : liman ve Benkj§teri 
Müdörlüklörinin.görevleri, 16 ncı maddede gös
terilen ,vazif4erirL Jkendilerin© düşen tesuntam 
yapmak ve bakanlıkça verilecek emir ve direk
tif \m büzerinde. ç^ışniatotır. • 

('•S: Saym 



• . Bü. 

nup vekâletçe kendilerine tevdi edilen ve ay
rıca hususi kanunlarla liman teşkilâtına veril
miş bulunan vazifeleri görürler. 

MADDE 24. —- Yüksek Deniz Ticaret Mek
tep ile bu mektep tarafından idare edilen deniz
cilik meslek kursları -kendi hususi kanunlarına 
tâbidir. ' . • ' " 

FASIL: m , 

Memurlar ve kadrolar 

Bölüm: I 

Memurlar 

Tâyin usulleri 

MADDE 25. — Müsteşar, müsteşar muavini, 
başmüşavir, müşavirler, daire reisleri, hukuk 
müşavirleri, ve müfettişler müşterek kararname 
ile diğer memur ve müstahdemler vekil tara
fından tâyin olunurlar. 

Bölüm: H 

Kadrolar 

MADDE 26 — a) 3656 sayılı kanuna bağ
lı I ve II numaralı cetvellerle 3711 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Münakalât Vekâleti kısmında 
gösterilen kadrolar kaldırılarak yerlerine bu ka
nuna bağlı I. ve II numaralı cetvellerde aded, 
unvan, derece ve maaşları gösterilen memuriyet
ler konulmuştur. 

• b) 3888 ve 3968 sayılı kanunlara bağlı daimî 
ücretli kadro cetvellerinin Münakalât Vekâleti 
kısmında gösterilen kadrolar kaldırılarak yerleri
ne bu kanuna bağlı (III ve IV) numaralı cetvelde 

Uta?. K. 

MADDE 26. — Yüksek Deniz ticaret mektebi 
iîe bu mektep tarafından idare edilen denizcilik 
kursları kendi hususi kanunlarına tâbidir 

Bölüm : IV 

Memurlar ve kadrolar. 

MADDE 27. — Müsteşar, müsteşar muavi
ni, işletme umum müdürleri, başmüşavir, muşa-, 
virler, daire reisleri, hukuk müşavirleri ve mü
fettişler müşterek kararname ile, vekâletin diğer 
memur ve müstahdemleri vekil tarafından tâyin 
olunurlar. 

MADDE 28. — A) 3656 sayılı kanuna bağ
lı 1 ve 2 numaralı cetvellerle 3711 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Münakalât Vekâleti kısmında gös
terilen kadrolar kaldırılarak yerlerine bu kanuna 
bağlı ,1 ve 2 numaralı cetvellerde aded, unvan, 
derece ve maaşları gösterilen memuriyetler ko
nulmuştur. 
' B) 3888 ve 3968 sayılı kanunlara bağlı da
imî ücretli kadro cetvellerinin Münakalât ve 
kâleti kısmında gösterilen kadrolar kaldırılarak 
yerlerine bu kanuna bağlı (III ve IV) numaralı 

(S. Sayı; ısı : 138) 
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Yüksek Deniz Ticaret Okulu 

MADDE 27% —Deniz Ticaret Okulu Müdürü
nün görev, Yüksek Deniz Ticaret Okulu ile bu 
okul tarafından îdare edilen -denizcilik meslek 
kursları hakkındaki özel kanunlar hükümlerini 
uygulamaktır. 

ilgili bakanlıklar ve Devlet kurumlarının is-
. temesi ve Ulaştırma Bakanının kabulü ile deniz 
mahsulleri ders ve tatbikatı* ileride bu okulda 
gösterilebilir. >.••'• •'.-• 

Dördümü bolüm 

Memurlar ve kadrolar 

' Tâyin işleri 

MADDE 28. — Müsteşar, müsteşar yardım
cısı, işletme müdürleri, başmüşavir," müşavirler, 
daire ^başkanları, hukuk-müşavirleri ve müfettiş* 
ler'ortak kararname ile, bakanlığın başka me
mur ve hizmetlileri bakan tarafından tâyin olu
nurlar. 

24 neü madde hükmü saklıdır. 

MADDfc 29. - , 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerle 3711 ve 4644 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Ulaştırma bakanlığı kıs
mında gösterilen kadrolar kaldırılarak yerlerine 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar konmuş ve bunların içindeki uzmanlık 
yerleri (2) sayılı cetvelde »gösterilmiştir. 

(S . Sayısı: 138) 
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riyetler konulmuştur-

\ F A S I L : IV 

Müteferrik ve nihai hükümler 

Bölüm : I 

Müteferrik hükümler 

MADDE. 27. T - Münakalât Vekili, 2 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarında yazılı mer
kez ve vilâyetler teşkilâtına dâhil bulunan, her 
hangi bir memuru ifası vekâlete ait bir iş için 
orada vekâlet teşkilâtı veya münhal vazife bulu
nup bulunmamasiyle mukayyet olmaksızın kad
roda gösterilen tahsisatı ile dilediği yerde kulla
nabilir. 

MADDE 28. — Bu kanunda yazılı hizmetlerin 
ifa ve murakabesi için Münakalât Vekâletince 
nizamnameler yapılır. 

Bölüm : H \ 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE : 3613 sayılı kanunla 
Münakalât Vekâleti teşkilâtı arasında gösterilmiş 
bulunan Su Mahsulleri ve Avcılığı Şubesi İktisat 
Vekâletine bağlanmış ve 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelde yazılı Su Mahsulleri ve Av
cılığı Şubesi Hüdürlüğüne ait kadrolar ile 3888; 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı, cetvelde yazdı Li
man hizmetleri Dairesi Eeisliği Balık Mütehas
sısı kadrosu aynı cetvellerin iktisat Vekâleti kı
sımlarına nakledilmiştir. 

cetvelde aded, unvan, derece ve ücretleri gösteri
len memuriyetler konulmuştur, 

O) Vekâlet ayrıca mukaveleli ecnebi müte
hassıs kullanabilir. 

Bölüm : V 

Müteferrik hükümler 

MADDE 29. -=- Münakalât Vekili, merkez ve 
vilâyetler teşkilâtına dâhil bulunanherhangi 
bir memurun ifası vekâlete ait bir, iş için vekâ
let teşkilâtı veya münhal vazife bulunup bulun
mamasiyle mukayyet olmaksB»ı kadroda göste
rilen tahsisatı ile dilediği yerde kullanabilir. 

MADDE 30. — Bu kanunda yazılı hizmet
lerin ifa ve murakabesi için Münakalât Vekâle
tince nizamnameler yapılır. 

MABDILai. — 29. V, 1939 tarihli ve 3610 
numaralı kanun hükümleri kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE—3613 sayılı kanun
la Münakalât Vekâleti teşkilâtı arasında göste
rilmiş bulunan «Su mahsulleri ve avcılığı şube
si» İktisat \ Vekâletine bağlanmış ve 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde yazılı Su mah
sulleri ve avcılığı şubesi müdürlüğüne ait kadro
lar ile 3888 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı 4jalik mütehassısı kadrosu aynı cetvelleri 
İktisat VSktleti kısımlarına nakledilmiştir. 

(S . Salısı: 138) 
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Beşinci bölüm 
Çeşitti hükümler 

MADDE 30.'— Ulaştırma bakanı, bakanlık 
ve iller kuruluşlarına (işletmeler ve sandıklar dı
şında) giren herhangi bir memuru; yapılması 
[başkanlığa ait bir iş için bakanlık kuruluşu veya 
açık vazife bulunup bulunmaması ile bağlı olmak-
sızan ttadroctago^erartenuödefleği- He diie&îp; yer
de kuMajjafeslir. 

MADDE 31. — 29 . V 
sayılı kanun kaldırllmıştır. 

1939 tarihli ve 3613 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 3613 sayılı kanunla 
Ulaştırma Bakanlığı kuruluşları arasında gösteril
miş bulunan (Sumahsulleri ve avcılığı şubesi) E-
konomi Bakanlığına bağlanmış ve 3656 sayıl ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı Sumahsulleri 
ve avcılığı şubesi müdürlüğüne ilişkin kadrolarla 
4644 sayılı kanuna bağlı cetvelde yazılı balık 
[uzmanı kadrosu ye 1945 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Ulaştırma Bakanlığı 
kısmındaki Sumahsulleri ve avcılığı müdürlüğü 
kadrosu aynı cetvellerin Ekonomi Bakanlığı kı
sımlarına aktarılmıştır. 

GEÇÎCl MADDE 2 — 1945 yılı Bütçe Ka-
mununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ulaştırma Ba
kanlığı kısmı kaldırılmış ve yerine bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur; 

(8.-Sayısı. 
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Nihai hükümler 

•MAİLDE 20. — 29 . V . 1939 tarihli ve 36İ3 
numaralı kanun hükümleri kaldırılmıştır. -

MADDE 3& - i Bu kânun 29 . V . 1944 tarir 
hinden: itibaren mer'dir. 

MADDE 31. — Bu kanninun tafbikme Müna
kalât ve; Maliye Vekilleri memurdur. 

Bş:V. Ad. V. M. M. T; 
Ş> Saraçoğlu R, Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mâ. V. 

HÜmi Uran N. Menemetocioğlu, F. Ağrah 
Mi V̂  Na. V. &-J-
Yücelt Sırrı Doy- FuadSirthen 
S. î. M. V. G. î. V.' Zr. V. 

Dr.H. Ahtaş SuadH. Ürgüblü 8.R. Hatipoğlu 
1 Mü. V. 
Jt. F. Cebesoy 

/Ti . V. 
C. 8. Siren 

Ulaş. K. 

MADDE 82. —- Bu kanun neşri tarihinden 
meridir; 

MADDE 33. — Bu kanunun, tatbikma Müna
kalât, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

(S. Sayış?: 138) 
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GEÇtCÎ MADDE 3. — Birinci geçici madde 
ile aktarılan kadroların karşılıklarını, 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Eko
nomi Bakanlığı kısmındaki ilgili bölümlere nak
letmeğe ÎHaliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇtCÎ MADDE 4. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağl (L) işaretli cetvelin Ulaştırma Ba
kanlığı kısmı kaldırılmıştır. 

MADDE 32. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 33. — Bu .kanunun Maliye, Ekono
mi ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

(S. Sayısı : 138) 
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Hükümetin tekUfine bağlı cetvelle 

[I] NUMARALI CETVEL 

Aded Maaş | D. Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar, muavini 

Bas Müşavirlik 

Baf Müşavir 
Müşavir • 

Yüksek Mühendis 
Resisam 
Kalem Şefi 

Hususî Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 
.»•' Şef 
11 Memur 
12 \ 
13 » 

- Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Reis ; y 

4 Baş Müfettiş 
5 S. I Müfettiş 
6 S. II. » 
7 S. III. » 
8 S. IV. » • • ' 

10 Şef 
11 Memur 
13 * 

Hukuk Müşavirliği 

3 I nei Hukuk Müşaviri 
4 2 ncr » » 
5 3 ncü hukuk müşaviri 
6 4 neü » > 
7 Hukuk müşavir muavini 

10 ^ 
12 Memur 
13 » 

125 
100 

125 
100. 
90 
80 
70 
50 
50 

70 
40 
30 
25 
20 

1 
3 . 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 
30 
20 

100 
9(V 
80 
70 
60 
35 
25 
20 

Aded Maaş 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

3 
5 
5 
6 
9 

10 

Reis 
Reis muavini 
Mütehassıs 
İstatistik müdürü 
Şef 
» ' 

11 Memur 
7 Tetkik müdürü 
9 Şef 

11 Memur 
13 » 

100 
80 
80 
70 
40 
35 
30 
60 
40 
30 
20 

Deniz ve Liman Hizmetleri Dairesi Reisliği 

3 
5 
6 
6 
6 

8 
a 
9 

10 
U 
12 

4 
' 6 

9 
10 
11 
12 
13 

5 
9 

10 
11 

Reis 
Reis muavini ' 
Nakliyat işleri müdürü 
Liman işleri müdürü 
Deniz sicilleri ve muamelât 
müdürü 
Müdür muavini 
Ressam 
Şef 
» • 

Memur 

Zat İşleri ve Sicü Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Tetkik memuru 
Memur 

• » 

Kâtip 

1 100 
1 80 
1 70 
1 70 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Şef 
Memur 

70 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

90 
70 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
40 
35 
30 

(S . Sayısı : 138) 



D. Memuriyetin nev'i 
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Aded Maaş D. 

Levazım Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Ayniyat muhasibi 

10 Şef 
11 , Memur (biri mutemetlik yapar) 
12 Memur 
13 Kâtip 

Neşriyat Müdürlüğü 

Evrak Müdürlüğü 

6 Müdür 
10 Şef 
11 Memur 
12 > 
13 Kâtip 

7 Müdür 
10 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

4 Denizişleri müdürlüğü (istanbul) 
5 » » » 
6 . 1 nci sınıf limari reisi 
7 2 nci > » » 
8 3 ncü » > » 
9 4 ncü » » > 

10 5 nci » » » 
11 6 nci » » » 

1 
3 
2 
3 
4 
6 
7 

10 

70 
50 
35 
30 
25 
20 

70 
35 
30 
25 
20 

1 
1 
2 
3 

60 
35 
25 
20 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

12 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
11 
12 

Memuriyetin ııev 'i Âded Maâ$ 

7 nci sınıf liman reisi 
Liman reis muavini 
1 nci sınıf kontrol şefi 
2 nci 
1 nci -
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
1 nci 
2 nci 
Memur 

> 
» 

» 
memuru 

> 

» » 
idare şefi 

» » 

26 
2 
3 
6 
6 

10 
14 
16 

3 
4 
9 

12 
15 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 

1 nci sınıf mütehassıs 
2 nci » » 
3 ncü » > 
4 neü > » 
(Gemi muayene ve mesaha he
yeti mütehassılarmın kaptan
lık, makinistlik, telsizcilik, ma
kine mühendisliği, telsiz elek-
tirik mühendisliği ve gemi in

şası mühendisliği evsaf mı haiz 
olmaları şarttır). 
Ressam ve şef 
Memur 

Komiserlikler 

Emiryolu komiseri 

1 
5 
6 
10 

25 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
70 
60 
50 

1 
1 
1 

2 
1 

50 
30 
25 

70 
70 

t S. Sayısı : İâ8 ) 
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2 
3 
4 
5 

3 
5 
5 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Baş Müşavirlik 

Baş müşavir -
Müşavir 

» -

- 4 4 -
[II] NUMARALI CETVEL 

ihtisas mevkileri 

Aded 

1 
2 
2 
1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

Reis 
Reis muavini 
Mütehassıs 

1 
1 
1 

Maaş 

125 
100 
90 
80 

100 
80 
80 

D. 

1 

3 
5 
6 
6 

5 
6 

. 7 
8 

Memuriyetin nev'i 

«• 

Aded Maaş 

>tfttis ı>e Liman Hizmetleri Dairesi Reisliği 

Reis 
Reis muavini 
Nakliyat îşleri Müdürü 
Liman İsleri Müdürü 

-
TAŞRA 

Gemi muayene ve mesaha 

1 nci sınıf mütehassıs 
2 nci » > 
3 neü >> » 
4 neü » » 

1 100 
1 ' 80 
1 70 
1 70 

heyeti 

1 80 
. 5 70 

6 60 
10 50 

T). 'Memurivetin nev'i 

[III] NUMARALI CETVEL 

Aded ücret D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Deniz ve Liman Hizmetleri Dairesi Reisliği 
Fen îşleri Müdürlüğü 

3 Müdür 1 400 
4 Âza - 2 300 
6 Mütercim ^ 2 210 

(Fen îşleri müdür ve âzaları
nın kaptanlık, makinistlik veya 
makine mühendisliği veya gemi ' 
inşası mühendisliği evsafını haiz 
olmaları şarttır.) 

Zatişleri ve Sicil Müdürlüğü 

8 Doktor 1 140 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

3 Tarife mütehassısı 1 400 

Neşriyat Müdürlüğü 

6 . Mütercim 
7 » 

Aded Ücret 

TAŞRA 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 

3 Reis 1 
4 Aza 3 

(Gemi muayene ve mesaha hey
eti reis, âzalarının kaptanlık, 
makinistlik, telsizcilik, makine 
mühendisliği, telsiz elektrik mü* 
hendisliği ve gemi inşası mü
hendisliği evsafını haiz olma
ları şarttır.) 

Deniz îşleri Müdürlüğü 

10 Doktor 

( S. Savı-a. : 138 ) 

210 
170 

400 
300 

100 



i). 

4 
9 

10 
10-
10 
11 
11 
8 

12 

Memuriyetin-nt»^'i Aded 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi-

Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye » 
Ambar » 
Ayniyat » 
Hesap » 
îdare » 
Doktor . 
Dosya memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

- 4 » -
Ücret 

300 
120 
100 
100 
100 
85 
85 

. 140 
75 

D. 

13 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 

10 
8 

10 
12 

. 

Memuriyetin nev' 

Memur (Lâboratuvar ve 
Muallim 

* 

Kaptan 
» 
» 

Makinist 
» 
» 

i Aded 

kütüphane) 1 
3 
3 
7 

11 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

60 
170 
140 
120 
100 
85 

170 
140 
100 
140 
100 
75 

3 Tarife mütehassısı 

[IV] NUMABALI CETVEL 
İhtisas mevkileri 

MERKEZ 

Tarife Ticaret DfUresi Reisliği 

400 

Deniz ve Liman hizmetleri Dairesi Reisliği 
Fen işleri müdürlüğü 

3 Müdür 400 

4 Aza 

TAŞRA 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 

3 Beis 
4 Âza 

300 

-1 400 
3 300 

*(S. Sayısi: 138) 
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Ulaştırma Komisyonunun değiştirişine bağlıı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş.! D. . Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

' MERKEZ 'TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 
3 » Muavini 

Başmüşavirlik 

Başmüşavir 
Müşavir 

2 
3 
4 » 
5 » 
6 » 
8 Ressanı 
8. Kalem şefi 

Hususi kalem müdürlüğü 

6 Müdür 
9 Şef 

11 Memur 
12 » 
13 » 

Teftiş heyeti reisliği 

3 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Sınıf I. Müfettiş 
6 » II. » 
7 > III. » 
8 » IV. » 

10 Şef 
11 Memur 
13 » 
7 Hukuk müşavir muavini 

10 Şef 
12 Memur 
13 » 

Hukuk müşavirliği 

3 1 nci hukuk müşaviri, 
4 2 » » » 
5 3 » » » 
6 4 », » » 

125 
100 

125 
100 
90 
80 
70 
50 
50 

70 
40 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 
30 
20 
60 
35 
25 
20 

1 100 
1 90 
1 80 
1 70 

12 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Reis 
4 » muavini 
5 Mütehassıs 
6 istatistik müdürü 
9 Şef 

10- . » 
11 Memur 
7 Tetkik müdürü 
9 Şef 

11 Memur 
13 » 

Karayolları nakliyat dairesi reisliği 

3 Reis 1 
4 » muavini 1 
5 Mütehassıs 1 
8 Ressam 1 
9 Şef 1 

11 Memur 2 

Zatişleri ve sicil müdürlüğü 

4 Müdür 1 
6 » muavini 1 
9 Şef 3 

10 Tetkik memura 5 

100 
90 
80 
70 
40 
35 
30 
60 
40 
30 
20 

Liman ve Denizişleri daire reisliği 

3. Reis . 1 100 
4 Liman işleri reis muavini 1 90 
4 Denizişleri reis muavini 4 90 
6 Nakliyat işleri müdürü 1 70 
6 Liman işleri müdürü 1 70 
6 Muamelât ve deniz sicilleri mü

dürü 1 
8 Müdür muavini 3 
8 Ressam 1 
9 Şef 6 

10 » 1 
11 Memur 3 

» 3 

70 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

100 
90 
80 
50 
40 
30 

90 
70 
40 
35 

(S . Sayısı: 138) 



D. Memuriyetin nev'i 
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Aded Maaş D. 

11 
12 
13 

5 
9 

10 
11 

Memur 
» 

Kâtip 

Müdür 
Şef 
» 

Memur 

Seferberlik müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü^ 

6 Müdür 
S Ayniyat muhasibi 

10 Şef 
11 Memur (biri mutemetlik yapar) 
12 > 
13 Kâtip * 

Neşriyat müdürlüğü 

6 Müdür 
10 Şef 
11 Memur 
12 » 
13 Kâtip 

7 Müdür 
10 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

Evrak müdürlüğü 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

4 Deniz işleri müdürlüğü (İs
tanbul) 

5 Deniz işleri müdürlüğü 

30 
25 
20 

80 
40 
35 
30 

70 
50 
35 
30 
25 
20 

1 70 
1 35 
1 30 
1 25 
2 20 

1 60 
1 35 
2 25 
3 20 

90 
80 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 nci sınıf liman reisi 
2 nci » » » 

ncü » •» » 
ncü » » » 
nci » » » / 
nci » » » 
nci » » » 

Liman reis muavini 
1 nci sınıf kontrol şefi 
2 nci » » » 

•» » memuru 
» » » 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
Memur 

nci 
nci 
ncü 
ncü 
nci 
nci 

idare şefi 
» » 

2 
3 
4 
6 
7 

10 
26 
2 
3 
6 
6 

10 
14 
16 

3 
4 
9 

12 
15 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 

5 1 nci sınıf mütehassıs 
6 2 nci » > 
7 3 ncü »_ » 
8 4 nci » » 

(Gemi muayene ve mesaha hey
eti mütehassıslarının kaptanlık, 
makinistlik, telsizcilik, makine 
mühendisliği, telsiz, elektrik 
mühendisliği ve gemi inşası 
mühendisliği evsafını haiz ol
maları şarttır.) 

8 Ressam ve şef 
11 Memur . 
12 » 

Komiserlikler 

6 Demiryolu komiseri 
' 6 » » 

1 
5 
6 
10 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
70 
60 
50 

1 
1 
1 

2 
1 

50 
30 
25 

70 
. 70 

( S. Sayısı : 138 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

2 Başmüşavir 

— 48 -
[II] NUMARALI CETVEL 

İhtisas mevkileri 

Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i 

1 125 

MERKEZ 

Başmüşavirlik 

3 Müşavir 
4 » 
5 » 

-~ Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

3 Reis 
4 » muavini 
5 Mütehassıs 

Aded Maaş 

TÂman ve Deniz îşleri Dairesi Reisliği 

2 
2 
1 

i 

1 
1 
1 

100 
90 
80 

100 
90 
80 

3 
• 4 

6 
6 

5 
6 
7 
8 

Reis 
. Reis muavini 
Nakliyat îşleri Müdürlüğü 
Liman îşleri Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Gemi muayene ve mesaha 

1 nei sınıf mütehassıs 
2 nci » » 
3 neü » » 
4 ncü » » 

1 
2 
1 
1 

heyeti 

1 
5 
6 

10 

100 
90 
70 
70 

80 
70 
60 
50 

D. Memuriyetin nev 'i 

[III] NUMARAL CETVEL 

Aded Ücret | D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Liman ve Deniz işleri daire reisliği fen işleri 
Müdürlüğü 

3 Müdür 1 400 
4 Âza , 2 300 
6 Mütercim 2 210 

(Fen işleri müdür ve âzalarının 
kaptanlık makinistlik veya ma
kine mühendisliği veya gemi in-
şaası mühendisliği evsafını haiz 
olmaları şarttır.) 

Zatişleri ve sicü müdürlüğü 

8 Doktor 1 140 

Tarife ve Ticaret daire reisliği 

3 Tarife mütehassısı 1 400 

Neşriyat müdürlüğü 

6 Mütercim 
7 » 

TAŞRA 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 

3 Reis 
4 Âza 

(Gemi muayene ve mesaha he
yeti reis, âzalarının kaptanlık, 
makinistlik, telsizcilik, makine 
mühendisliği, telsiz elektrik 
mühendisliği ve gemi inşaası 
mühendisliği evsafını haiz ol
maları şarttır.) 

Deniz î§leri Müdürlüğü 

210 
170 

400 
300 

10 Doktor 100 

( S. Sayısı : 138 ). 
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— 49 

Aded Ücret 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

4 Müdür 
9 Mumahesebe memuru 

10 Dahiliye » 
10 Ambar » 
10 Ayniyat » 
11 Hesap » 
11 îdare » 
8 Doktor 

12 Dosya memuru 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

300 
120 
100 
100 
100 
85 
85 
140 
75 

7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 

10 

Memuriyetin nev'i 

13 Memur (Laboratuvar ve kütüp
hane) 
Muallim 

> 
> 
» 

Kaptan 

» 
8 Makinist. 

10 » 
12 > 

Aded Üeret 

1 
3 
3 
7 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
1 

60 
170 
140 
-120 
100 
85 
170 
140 
100 
140 
100 
75 

MERKEZ 

[IV] NUMARALI CETVEL 
İhtisas mevkileri 

Tarife Ticaret Dairesi Reisliği 

3 Tarife mütehassısı 1 400 

Deniz ve Liman Hizmetleri Daire Reisliği 
Fen İsleri Müdürlüğü 

3 Müdür 1 400 

4 Âza 300 

VİLÂYET 

Gemi muayene ve mesaha heyeti 
3 Reis 1 400 
4 Aza 3 300 

( S; Sayısı: 13S) 
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Bütçe Komisyonunun değistirişine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

Merkez kuruluşu 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar yardımcısı 

Müşavirlik 

2 Başmüşavir 
3 Müşavir 

» 
8 Eessam 
8 Kalem şefi 

özel Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 
9 Şef 

11 Memur 
12 > 
13 » 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

3 Başkan 
4 Başmüfettiş 
5 S. 1. Müfettiş 
6 S. 2. » 
7 S. 3. » 
8 S. 4. » 

10 Şef 
11 Memur 
13 » 

Hukuk müşavirliği 

3 1 nci hukuk müşaviri 
4 2 nci » > 
5 3 ncü » > 
6 4 > » > 
7 Hukuk müşavir yardımcısı 

10 Şef 
12 eMmur 
13 » 

125 
100 

125 
ıoa 
90 
80 
75 
50 
50 

1 .70 
2 40 
1 30 
2 25 
1 20 

1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
35 
30 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
35 
25 
20 

Sayı Aylık 

9 
10 
11 
12 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

3 Başkan 
5 Başkan yardımcısı 
4 Uzman 
5 » 
6 İstatistik Müdürü 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 
7 İnceleme Müdürü 
9 Şef 
11 Memur 
13 » 

100 
80 
90 
80 
70 
40 
35 
30 
60 
40 
30 
20 

Liman ve Denid İşleri Dairesi Başkanlığı 

Başkan < 
Başkan yardımcısı 
Ulaştırma İşleri Müdürü 
Liman İşleri Müdürü 
İşlemler ve Deniz kütükleri Md. 
Müdür yardımcısı 
Ressam 
Şef 
» 

Memur 

Fen İsleri 

100 
80 
70 
70 
70 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

4 Müdür 1 90 
5 Üye 2. 80 
7 Tercümeci 2 60 

(Fen İşleri Müdür ve Üyelerinin Kaptanlık, 
güverte veya makine zabitliği veya makine mü
hendisliği veya Gemi Yapı Mühendisliği nitelik
lerinden birini taşıması şarttır.) 

Karayolları ulaştırma dairesi başkanlığı 

Başkan 
» yardımcısı 

Uzman 
Ressam 

1 100 
1 80 
1 80 
1 50 

(S. Sayısı: 138) 



D. 

9 
11 

4 
.6 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

5 
9 

10 
11 

.6 
8 

10 
11 
12 
13 

6 
7' 
8 

10 
11 
12 
13 

7 
10 
12 
13 

4 

Şef 
Memur 

Görevin çeşidi Sayı 

1 
2 

Özlük işler ve kütük müdürlüğü 

Müdür 
» yardımcısı 

Şef 
İnceleme memuru 
Memur 

» 
Kâtip 
Doktor 

Müdür 
Şef 

Memur 

Müdür 
Ayniyat 
Şef 
Memur 

» 
Kâtip 

Müdür 

Seferberlik müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü 

saymanı 

. * 

Yayın müdürlüğü 

Tercümeci 
> 

Şef 
Memur 

> 
Kâtip 

Müdür 
Şef 
Memur 
Kâtip 

Kâğıt işleri müdürlüğü 

İLLER KURULU 

Bölge liman ve deniz işleri mü
dürü (İstanbul) 

1 
1 
3 
5 
5 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
r ı r ı 

3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
3 

1 

— 51 — 
Ayhk 

40 
30 

90 
70'. 
40 
35 
30 
25 
20 
40 

80 
40 
35 
30 

70 
50 
35 
30 
25 
20 

70 
60 
50 
35 
30 
25 
20 

60 
35 
25 
20 

90 

D. * Görevin çeşidi Sayı ,Aylık 

5 Bölge liman ve deniz işleri mü
dürü 

6 1 nci sınıf liman başkanı 
7 2 nci > » ». 
8 3 ncü * » » 
9 4 ncü » . » . » " 

10 5 nci » » » 
11 6 nci » » » 
12 7 nci » » » 
8 Liman başkan yardımcısı 
8 1 nci sınıf denetçi şefi 
9 2 nci » » -» -

10 1 nci » denet" memuru, 
11 2 nci » » » 
12 3 ncü » » > 
13 4 ncü » » » 
9 1 nci » yönetim şefi 

10 2 nci » » » 
11 Memur 
12 » 
13 > 

Gemi sürvey kurulu 
4 Başkan 
5 1 nci sınıf uzman 
6 2 nci > » 
7 3 ncü .» » 

3 80 
2 70 
3 60 
4 50 
6 40 
7 35 

10 30 
26 25 
2 50 
3 50 
6 *40 
6 35 

10 30 
14 25 
16 20 
3 40 
4 35 
9 30 

12 25 
15 20 

1 90 
4 80 
5 70 
6 60 

8 4 ncü » »' 10 50 
(Gemi sürvey kurulu başkan ve uzmanlarının 

kaptanlık, güverte ve makine zabitliği, telsizcilik, 
makine mühendisliği, telsiz elektrik mühendisli
ği veya gemi yapı mühendisliği niteliklerinden 
birini taşıması şarttır.) 
8 Ressam veya şef: 

İ l Memur 
12 » 

Komiserlik 

6 Demiryolu Komiseri 
Yüksek Deniz Tiraret Okulu 

5 Müdür 
10 Saymanlık memuru 
11 Dahiliye » 
11 Ambar memuru 
11 Ayniyat memuru 
12 Hesap •>' 
12 Yönetim » 

1 50 
1 30 
1 25 

3 70 

1 80 
1 35 
1 30 
1 30 
1 30 
1 25 
2 25 

(S . Sayısı: 138) 



D. Görevin çeşidi 

9 Doktor 
13 Dosya memuru 
14 Memur (Kitaplık veya labora-

tuvar) 
8 öğretmen 
9 » 

10 » 

— « * — 
Sayı Aylık D. 

1 
1 

1 
3 
3 
7 

40 
20 

15 
50 
40 
35 

Görevin çeşidi 

Ul öğretmen 
12 » 
8 Kaptan 
9 » 

11 » 
9 Makinist 

11 » 
13 » 

Sayı 

11 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

30 
25 
50 
40 
30 
40 
30 
20 

MERKEZ 

Başmüşavirlik 

2 Başaittüşavir 
3 Müşavir 
4 ı» 
5 » 

CETVEL [2] 

U&mmtok yerleri 

1 125 
2 100 
3 90 
1 80 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanfoğ% 

3 Başkan 
5 * Yardımcısı 
4 Uzman 
5 » 

100 
80 
90 
80 

Liman ve Dmizişleri Dairesi Baskarîhğt 

3 Başkan 
5 » Yardımcısı 
6 Ulaştırma işleri Müdürü 
6 Liman işleri Müdürü 

1 100 
1 80 
1 70 
1 70 

4ı Müdür 
5 Üye • 

Fen işleri 

Karayolları Ulaştomm Dairesi Başkanlığı 

S Başkan 
5 > Yardımcısı 
5 Uzman 

İLLER 

1 
2 

üığ 

1 
1 
1 

90 
80 

ı 

100 
80 
80 

Gemi Sörvey Kurulu 

Başkan 
1 frci sınıf uzman 
2 :* » » 
3 neü » » 
4 * » » 

1 
4 
5 
6 
10 

90 
80 
70 
60 
50 

(& Sapsı.ı 13a.) 



Görevin çeşidi 

CETVEL [ S İ 

Sayı Aylık 

MERKEZ 

özel kalem 

Daktilo 1 100 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo . - 1 

Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 

85 

» 
1 100 
1 75 

Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı 
m 

Daktilo . 1 100 
» . 5 75 

. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 1 100 

Fotoğraf eı 
Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 
» 

Daktilo 

Yayın Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Özlükişiler ve Kütük Müdürlüğü 

Seferberlik Müdürlüğü 

Saymanlık Müdürlüğü 

1 260 
1 85 

2 100 

1 100 
3 75 

Daktilo 

75 

75 

Levazım Müdürlüğü 

Daire Müdürü 1 140 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Elektirikçi 
Marangoz 
Şoför 

» 
Daktilo 
Dağıtıcı 

» 
Bakan hademesi 
Başhademu 
-Sağlık hademesi 
Hademe 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

Doktor • 
Daktilo 

> 
Motor makinisti 

Serdümen 
Telefoncu 
Tayfa * " 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
İ 
2 
4 
1 
1 
1 

10 
25 
2 
4 

İLLER 

Yüksek Deniz Ticareti Okulu 

Aşqı 
Hademe 
Kapıcı 

Taşıtlar 

Güverte lostromosu 
Makine lostromosu 
Ateşli 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Hademe 

Komiserlikler 

Odacı 

» • M<»> İ I I 
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100 
10Ö 
120 
10Ö 

85 
75 
60 
75 
60 
60 
50 
40' 
40 
50 

1 
2 
3 
1 
3 
6 
2 
1 
27 
13 

1 
11 
1 

2 
2 
6 
6 
1 
2 

İÛÖ 
60 
50 
40 
85 
75 
50 
50 
40 
30 
.... 
ı h i 

60 
30 
40 
• 

: 1: 

60 
60 
50 
40 
75 
30 

30 





¥wıieten 9 ilce kurulması^ dair kanun tasarrsr ve Jç-
işleri ve BUtçe Komisyonları raporları (1/443) 

' ' Başbakanlık , * ' , -. - • ' S, VI. 1945 
'Mmâmto^ Umum MüMrlüğM . J . '" 

-Tetkik Müdürlüğü '"' _ , • •- _/ ~ 
,8ky& >. 71-367 *6/1169 ' . ~ - . 

Büyük Millet Meolişi Yüksek Başkanlı|ına 

* Yejniçten (9) ilce kurulmasına dair İçişleri 'Bakanbğınc^r^hazıflanan ' ve» Sakalılar Kurulunca 
30. Y /Î945* tarininde Yüksek Meclise arzı kararİaştıriHÎ» kanun* tasarısının gerekçesi ve~ ilişikle-, 
riyle birlikte sunulmuş* olduğunu arzederim. ^ 

' '~ • '' T' . . •._., * , B a ş b a k a n * 
• •. - ' •. : " - , " Ş. S<vr<tcoğlw 

; " . ' * . "• , . . Gerekçe * • s -» . * * -

. tdare^ ekonomi, sosyal zaruretler, kültür, ve güvenlik düşünceleriyle , devamlı şekilde üzerle
rinde durulan ilce,,kurulması istekleri yıllardanberi.Bakanlığa gelmekte ve dilekler arasmda yer*al
maktadır. • . - ' ' - • . i" _ 
* .'pteğişüç bakımlardan çok'önemli ve esaslı sebeplere dayanan ve birbirinden üsttirç önem taşıyan 

•isteklerin hep birdeû gözönüne alınmasının bütçe ve eleman yönünden geroekleıjmesindeki , zorduk 
düşünülerek bunlardan yalnız (9) u ele alınmıştır. , 1 ' ; . . , . v .. , . ' - "" 

" - -Bu teşkilâtın güvenlik ve 'gelişim, bakımlarından kişiye" v.e ̂ -Devlete- sağlıyacağı büyük faydalara 
v karşılık, /bütçeye tesir ve inikası üzerinde durulacak dereeeçlebüyük , rakamlar arfcetmemektedir. 

Bu yıl bütçede ayrılabilen . ödeneğe -göre 9:ilce kurulabilecektir. Bu ilçeler için" tasarlanan kad
ronun. yedi *-aylık' tutarı,125 000 praya-varmaktadır. Aneak kadrolarda gösterilen aylrklara der
hal-, tâyin yapîîamıyacagöia ve esasen ilk kuruluş sırasında az bir kadro -- ile İşe baslânıİabileceğine -

. göre bu aylıklardan, ba^iternıjn, ,f>u yıl için elde* tutulması' vebunlardan artacak »ödeneğin de o yer- • 
• lerd^ki'teşkilâtın kuruluş .ve.idare -giderlerine dağıtılması uyguiı "görülmüş ve tasarıya bunları 

sağ^yft̂ eak bükümler konmuştuk • •' . "" / ' : V ^ ' . 
'Bu ödlerden, herbirinin kurulmasınırzaruri t$]an sebepler aşağıda^ ayrı_ayrı gösterilmiştir": 
lv-*~- Abana ileesi : - ' * ~" • • " . ' - ': . . * . ' - " .- ' • 

. v Abana ve*,Çatalzeytin bucaklarının bağlı oldukları İnebolu ile karadan ybl bağlıltğı yoktur.'Bu 
hucakİatm ilce merkezine 3Q -J»0- kilometre' uzakİ&ta olması ve kara yolunun bulunmaması yüzünden, 

' köylü ilcje, merkezinde görmeğe mecbur olduğu işlerini deniz yoluyla ve binbir zorluk • içinde .gör
mek raeclbnriyetfcıde kalmakta ve güntercVköyünden ve işinden .^uzaklaşmaktadır. Bu iki bucak 

_ toprağı engelli olduğundan halkm vbir kısmı hariçte iş» bulmak suretiyle geçinmektedir. Burada 
ilce ."kurulması' halinde hem tarım ve hem de ekonomi' gelişme -desteklenmiş ve köylünün Hükümet-

,;le olan işlerini günügününe g&rjnek kolaylığı verilmiş ye halk; geçimini,. ticaretini kendi bölgesin^ 
de sağliyarak taşraya vgitmek ttoarındân kurtulmuş olacaktır/ flassatan ekonomik alanda önemli 
bir ihraç maddesi 'oları patates» fındık ürünlerinin ekim ve liretimi -arttırılmış olacaktır, tdare ve 

, kolluk islerinde elde edilecek »kolaylıklar da bu araya konulunca 'merkezi'Abana olmak ve bu ad
la 'anılmak üzere bir ilce' kurulması zaruri görülmüştür. . : * " . ; ' -



. 2.-'— Can ilçesi i • - , • " " -
Çanakkale ilinin Biga ilçesi'geniş *smırli dört bucaklı .155 kqyde 66 368"nüfuslu bir ilçedir. , 

îşi çoktur. Bu geniş alanda, çolc lüzumlu-olan denetleme,'kovuşturma ve kontrol işleri istenildiği -••' . 
gibr yapılamamaktadır. Coğrafya ve ekonomik durum.bu'ilçeye bağlı _ (Çan) ve Bayramiç .ilcesine 

- • bağlı Etili . bucak ve köylerinden mürekkep bir bölge husule getirmiştir. Çan bucağının merkezi . 
olan Çan pazarı bu bölgenin ekonomik varlığını üzerine çeken geniş. .bir pazara ve güzel kaplicala- , 
ra maliktir.- Kaplıcalar yaz mevsiminde önemli bir nüfus çokluğu hâsıl eylemektedir. Balıkesir -

•Biga ve. Çanakkale gibi üç mühim merkezden' gelen Devlet şosesinin kavşağında bulunması idare 
koUuk 'işleri, ekonomi ve askerlik bakımından önemini arttırmaktadır. " Bu,sebeplerle merkezi Çan-
pazarı olmak ve (Çan) adiyle anılmak üzere kir*ilce kurulması faydalı görülmüştür. 

• 3. — Ardanuç ilçesi : ' % 

- Çoruh merkezine'bağlı Ardanuç bucağı çok geniş've engelli alana, dağılmış, il merkezine uzak 
"bilhassa kış mevsiminde iklimi sertleşen ye merkezle bağlılığı kesilen bir bölgedir. Bu sebeple ^ 
Hükümet ve haîk • işlerinin hususiyle miatlı olanları, zamanında görülememekte ve gecikmelere.uğ- ' ^ -

. 'ramaktadır. Aynı sebeplerle güvenlik.işlerinde ve zabıtai mania ödevlerinde gerekli tedbir ve . 
tertipleri vaktinde almak mümkün olamamaktadır.^ Bu mahzurları önlemek, kültür bakımında a 
geri kalmış olan bu bölgenin • gerek bu ver-gerekse ekonomik noktadan kalkındırılmasını sağlamak 
maksadiyle merkezi Harmanlı köyü olmak ve' -Ardanuç adiyle anılmak üzere bir ilce kurahnası 
lüzumlu görülmüştür. ' .••>• . ."' 

4. — Yerköy ilcesit . ' . -
. Geniş hinterlandından "ütürü hergün ileri bir gelişme, kaydeden Yerköy'ün bu- gelişimini daha 

kolaylıkla'desteklemek ve idare merkezlerine uiak kalan"'Ankara,- Kayseri demiryolunun bu bölgeye 
raslıyan köylerinin kalkınmaları için yakından kontrollarını .sağlamak ve işlek olan bu istasyonda* v 

tam bir otorite kurmak suretiyle halkı idare kolaylıklarına kavuştuımak ve kolluk işlerini mües
sir kılmak bakımlarından Kırşehir -ve Yozgad illerinin giriş ve* /çıkış istasyonu "olan - Yerköy - de 
bu adla'bir ilce kurulması faydalı görülmüştür. ' •* 

"5. — Altuuozü ilçesi: «. ' * ' . 
Merkez bucağiyle birlikte 236 köylü ve 8 bucaklı ohüı -Hatay merkez ilçesinin bu. topluluk 

ve 50 -kilometre uzunlukta, alan sınır durumu karşısında idare MC kolluk işlerinde zorluğa düşül
düğünden bu güçMiklci gidermek ve özel olarak bölgenin kültürel bakımdan gelişmesini ve kal
kınmasını sağlamak ve sınır münasebetlerini düzeninde yürütmek ve kaçakçılık olaylarını önlemek «• 
amaciyle merkezi Fatıkh ile Sarılar arasında bulunan Köprübasnıdaki pazar yerinde tesis olunmak 

- ^ üzere (Altıınözü-) adiyle bir ilce kurulması lüzumlu göı-ülmüşiür. . • . • -
6. — Güıifyce ilçesi: - # > * • • • " " - . " 
Rize merkez ilçesi 176 köyde U l 084 nüfuslu ve 6 bucağa" bölünmüş geıMŞ ve çok engelli bir -T • 

"alana yayılmıştır. Bu ilçenin-güneyinde daha çok sarp bir arazi nzörinde kurulmuş olan îkizdere 
bucağında Rize'ye '50 - 105 kilomtere uzakta olan köyler vardır. Nüfusu ve.işleri çoktur. Halk, hü
kümete olan işlevini görmekte çok zorluk çekmektedir. Kışın gidip gelmenin kesildiği günler çok
tur. Merkezin işlerini azaltmak, köylünün çekmekle olduğu büyük zorlukları ortadan kaldırmak 
halk ve Hükümet .işlerinin istenildiği gibi yürütülmesini sağlamak, kovuşturma, denetleme ve kont
rol işleri n;i daha yakındım ve kolaylıkla'başarmak amaciyle güvenlik ve asayiş işleri de gözönüne 
-alınarak me;*fczi (Güneyce) olmak ve* aynı adlaanılnuk üzere burada bir ilce'kuımlması lüzumlu • -
jrö dilmektedir. , - - , 

'T. — Perşenbe ilçesi:, .. - ,- . . . • • ' • 
Ordu-merkez ilçesi 128 köyde 146 18Û nüfusu toplayan, kalabalık biı> idare parçasıdır. Arazi 

çok engelli olduğundan ilk ve sonbahar yağış günlerinde' köylülerin merkezle Imğlıtığı kesilmektedir. ' . 
Merkeze 55 - 60 kilometre uzaklıkta köyler vardır. Bunlar idare otoritesinin kontrol undan uzak kal
maktadırlar. Köylünün Hükümetle olan karşılıklı isleri bu yüzden zorluklarla karşılanmaktadır. . 
Perşembe* Ordu'nun bu^uzak bölgesinde korunaklı ve çok gelişmeğe elverişli bir çıkay merkezi olan 
Vona limanına sahiptir., îki milyon kilo mal çıkarabilen bu merkezde coğrafya, idare, ekonomik 

, ; . - - ' . ' ( S . Sayısı : 139) : ' ] _ / 



* - . • • ^ : — s — ı - . • •'• * \ • 
sebeblere yüklenen kolluk ileri düşüncesiyle kuvvetli bir- idare otoritesi 4>ulundumak faydalı ola
caktır; ilce merkezi, şimdiki Bucak merkezi olacak ve ilce î*erşenbe adiyle anılacaktır. 

^ S. — Keşap ilçesi; " ^' . 
k Çok engelli «ve kalabalık nüfuslu olan Keşap Bucağı/il jnerkezine uzak bulunması bakımından 

halkın Hükümetle olan^işlerinde gecikmeler olmakta ve işi.&qk olan merkez ilçesi bu bölge köyleri
nin ekonomi vq kültürel işlerinde istenilen yürütme ve kontrol, görevlerini yagamanlakta olduğun
dan bu'zoHuklarn ortadan kaldırılması ve oölgenin Jıer bakımdan gelişmesinin* desteklenmesi için 
idare kolay I* W arı sağlaması amaciyle merkezi Keşap1 olmak üzere bu. adla bir ilce kurulması faydalı 

• görülmüştür. I - . " . " - " ' ' - " 
9: — Lalapaşa ilçesi: -•-,--• . % 
Edirne ilinin De.?let sınırı. boyunca serpilmiş, durumdaki Lalapaşa bucağı, komşu Devletle Qİan 

sınır münasebeti erinin düzenli yürütülmesinde ve bölgenin J her -yönden gelişmesinde^ sağlıyaeağı 
önemli dunjm-bakımından'kuvvetli bir otoritenin bulunmasını gerektirmekte olduğu gibi kışı çok 
ye sert geçen ha fyölge için idari kolaylık sağlamak lüzumu da duyulmaktadıc. Bu- sebeplerle, merkezi 
Lalapaşa olmak üzere aynı ad^a ilce, haline getirilmesi faydalı görülmüştür. 

fişleri Komiayonu raporu 

T. 3, M. M. 
îçifieri Kofoisyonu 
Esâi No. 1/443 
Karar No. 31 

12 .VI . 1945 

Yüksek Başkanca 

Yeniden dokuz üce kurulmasına dair İçişleri 
ftrifrııİTğınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı*kararlaştırılan kanun tasa
rısı Başbakanlığın 2 . VI . 1945 tarih ve 71 - 367 
sayılı tezkeresiyle birlikte Komisyonumuza havale 
kılındığından içişleri Bakanı hazır olduğu halde 
okundu ve görüşüldü. 

Kastamonu, Çanakkale, Çoruh, Yozgad, Ha
tay, Eke, Ordu, pireson ve Edirne illerinde ku
rulacak olan dokuz ilçeden herbirinin kurulma
sını belirten Hükümet gerekçesindeki esaslı se
bepler yerinde görüldü ve Vilâyet İdaresi Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince illerin düşü
nüşleri alınmış bulunduğu da anlaşıldı. . 

/Tasarının görüşülmesi sırasında Şuhut ve ör
tülü gibi daha bazı ilçeler kurulması hakkında 
teklifler ileri sürülmüş ise de; yukarıda sözü ge
çen dokuz ilçeden başka birinden üstün önem ta
şıyan diğer istekler^ dâhi bulunup bunların da 
formalitesi tamamlanmış olduğu ve fakat bu yıl 
bütçesine konulan karşılık daha fazla ilçe, kurul-

' masina imkân vermediği için yeni bütçe yapı
lırken- bütün bu isteklerin gerçekleştirilmesi yo
luna girileceği İçişleri Bakanı, tarafından açık
landığından maddelere geçildi 

Birinei maddenin son fıkrası, vilâyet idare
si kanununun İçişler Bakanlığına vermiş bulun
duğu bir yetki görevini lüzum olmadığı halde 
tekrarlamaktan ibaret bulunmasına göre madde 
metinden çıkarılması daha uygun olacağı ciüşü-
ııüldü Ve tasarının diğer maddeleri ayniyle' ka
bul edildi. 

• Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna' veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
İçişleri Ko. Başkanı " Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ 
C. Uybadm 

Kâtip 
Giresun 

N. Osten 
Bolu 

• H. Ş. Adal 
Erzincan 

Ş. Sökmensü&r 
. İzmir 

A. Onaran 
Konya 

Ş. Ergim , 
Trabzon 

S, Abanozoğlu 

Çoruh Mardin 
A. Tüzim E. Ergin 

• i 

Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum' 
N. Elgün 

) Güiniişmıe 
B. OüreU 

Kars 
E. özoğuz 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bursa 
F. (rüvendÂrm 

Içü. 
Dr. Karaltan 
- Kayseri 

A. H. Kulaç 
Toka'd 

. A< G. Pekel 
Zonguldak 

R. Vardar 

( S. Sayısı : 139 ) 



Bülçe. Komisyonu raporu 

T. B.M. M. . 
' Esas No. 1/443 

Karar» No. 92 
Bütçe Komisyonu 

ÎSL. VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden (9) Îİce kurulmasına dair içişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 9 . VI * 
1945 tarihli ve 6/1169 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı İçişleri jKomis-
#onu raporiyle- birlikte Komisyonumuza veril
mekle İçişleri Bakanlığı müsteşarı ile Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî kontrol genel mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü; 

Hükümetin gerekçesinde ve İçişleri Komisyo
nu raporunda belirtilen sebeplere,binaen adlan 
tasarıda yazılı dokuz ilçenin kurulmasına zaru
ret hâsıl olduğu, gerekli muamelelerin tekemmül 
etmiş bulunduğu ve 1945 yılı yedi ayhk bütçesi
ne, bu maksatla, konan 125 000 liralık bir öde
neğin ağustostan itibaren' . başlıyacak olan bu 
teşkilâta yeteceği anlaşılmakla tasarı Komisyonu
muzca ,da uygun görülmüştür. Alınan izahlara,' 
göre kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilme
si için muhtelif iller de 40 dan fazla bölgenin il
ce haline getirilmesi gerekmekte ve muameleleri-
tekemmül etmiş bulunmaktadır! Muhtelif Un

surlar gözönünde tutularak, *bu işe ayrılacak Öde
nek. nispetinde her yıl bunlardan bir miktarının 

ilce haline getirileceği yine alman izahlardan an-
- laşılmıştır. 

Yukanda arzolunduğu - üzere mevcut ö4enek 
•- bahis mevzuu 9 ilçenin Ağustostan itibaren ku

rulması halinde kâfi geleceğinden ve esasen ge
rekli muâıiıeleleriıi ikmâli için de zamana ihtiyaç 
bulunduğundan kanunun yürürİük tarihi Hükü
metin de teklifi veçhile 1 Ağustos 1945 den ka
bul edilmiştir. 

Kanfuteyın onayına ar/edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan: Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Kastamonu Edirne Rize 
T. Coşkun M. N. GünMzalp 'T. B. Batta . 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
B. Bekit . 
İstanbul 

'H. Kortel 
Samsun . 

M. A. Yörüter 

• 
Aydın . 

Ol. R. Alpman 
Giresun" 

. M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Trabzon 

. M. 8. Anamur 

m 

Bolu 
Dr. Z. Ülgetı 

Giresun 
A. Sayar, 

, Manisa* 
F. K'urdoğlu 

'Yozgad 
8. îçöz 
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' H Ü K Ü M E T İ N TETCLİFİ - \ 

Y-mitiq& ••(<&} ik& Jcurvlmwma< 
" * dmii. fanun* tasarısı 

MADDE 1 . - ^ Adları bu* ka-. 
nuna frağlı '(1). 'sayılı 'cetvelde-
"yazılr (9.)'-ilce kurulmuştur . Ş 

; Bu. ilçelerin sınırları 1426.sa
yılı -Vilâyet İdaresi Kanununun 
2 veJZrnç i maddelerini değişti
ren 4025 sayılı kanunun birincj 
maddesinin (D) fıkrasına göre, 

- ÇİZİIfc*. " ' _ -. 
MADDE, 2.'—. İlişik' (2) .sa-

yılı cetvelde derece, ad 4ve.sayı
ları "gösterilen bu ilçeler teşkilâ
tına ait kadrolar, 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
ait oldukları bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik 
(3) sayılı 'cetvelde* .gösterilen' 
kadrolar «1*945 yılı Genel Bütçe 
Kanunumı bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına ekfen-
m'iş'tir. 

GEÇİCİ.MADDE 2. — tlişik 
(2) sayılı' cetvelde yazılı kadro
lardan ilişik C4) -saydı cetvelde 
derece, ad ve sayıları gösterilen» 
ler 1945 yılı Genel Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetve
lin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

•MADDE. 3: — Kurulması ka-
bul,.edilen ilçelerin aylık, ücret 
ve giderleri karşılığı olarak Ma
liye Bakanlığı bütçesinin 41İ/A 
(İlce teşkili giderleri) bölümü-, 
ne konulmuş olan 125 bin lira
nın ilgili, bütçelerin bölüm ve 
maddelerine ihtiyaç nispetinde 
aktarılmasına Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

MADDE 4. 
Ağustos 1945 
lü'ğe girer. 

— Bu kanun 1 
gününde yürür-

İÇ^LERİ K0J5dSTÖNtJNUN I 
' DEĞtŞTÎBtŞÎ 

Y#nftm*:fokuz- üc6"-frun£mtut-
, m dair kanun \tqstrw 
MADDE 1. —, Âd&rı bu ka

nuna 'bağlı, ,(1) saytli cetvelde 
yazılı (9) ilce lrarul&ıiştur-

MADDE 2. 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

GEÇİCİ. MADDE 1. > 
k: i metin teklifi aynen -

Hü-

GEÇİC İMADDE 2. — Hü-
hükümetin teklifi aynen 

MADD&3-. — Hükümetin 
teklifi -aynen 

MADDEM. 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎBÎŞÎ 

Y&mâmı (9} ilce kurulmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - - İçişleri Komis
yonunun birinci maddesi ay
niyle. . 

MADDE 2. —: ilişik (2) sayı
lı cetvelde deeere, ad ve santiarı 

filen bu ilçeler kuruluğuna 
kadrolar, 3656 sayılı ka- ; 

nuna^bağiı (1) sayılı, cetvelde 
ilgili, bakanlık ve dairelerim kad
rolarına eklenmiştir. I 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik 
(3) sayılı eetvelde gösterilen 
kadrolar 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetve
lin ilgili kısımlarına eklenmiştir. . 

GEÇİCİ MADDE 2. — İli
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kacl-* 

solardan ilişik ^4) sayılı»* cet-." 
velde derece, ad ve sayıları gös-

. terilenle* 1945* yili Bütçe Kaim-* 
nmnâ.bağlî (L) işaretli cetvelin. 
ilgili, tamlarına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. ^- Ku-, 
rulması kabul* edilen ilçelerin 
aylık, üeret ve giderleri karşı
lığı olarak 1945 yüı Maliye Ba- * 
kanlığı bütçsinin 411/A (İlce 
teşkili giderleri) bölümüne ko
nulmuş olan 125 000 liranın il
gili bütçelerin bölüm ve madde
lerine ihtiy,aç nispetinde akta
rılmasına Maliye-Bakanlığı yet
kilidir. ' , . l 

MADDE 3.'— Bu .kanun 
1 Ağustos l l^g taktirinde yürür
lüğe giirçp, • • , 

(S. Sayısı: 139) \ 
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, HÜ. 

MADDE 5. — Bu kanun hü- • MADDE 5. 
kümlerini Bakanlar Kurulu yü- ; teklifi aynen' 
rütür. - -• ' 

— Hükümetin 

Başb. 
Ş, Saraçoğlu 

M. S. B. 
A. R* Artunkal 

Dişiş. B. V. 
N1 İŞ. Sumvr 

, 'Mİ E. B, 
Yücel 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

G.veT. B, 
Snad II. Ürgüblü 

Ula ;B . 
•A. fl. Cebesoy 

Ad. B. 
B, Türel 
ÎÇİŞ.B. 

Hilmi Uran 
Ma. B. 

N. E. Sümer 
- Ba. B. 
Sırrı Doy 

Sa. ve So. Y. B. 
Dr. S. Konuk 

Ta. B.j* ' 
Ş. R. Haüpö$u 

Ti. B. 
C. S. Siren 

B. K. 

. MADDE .._4.'.— Bu kanunu 
Bakanlar kurulu yürütür. 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9, 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

İli İlçenin adı 

— Kastamonu . « Abana 
— Çanakkale Çan 
-r- Çoruh Ardanuç 
— Yozgad . Yerköy 
— Hatay Altmözü 
— Bize Güneyce ' 
— Ordu Perşembe-
— Giresun , Keşap 
— Edirne Lalapaşa 

(â . Sayısı: 1,39) 



* 
D. ' ' Adı ' Sayısı.. 

, İçişleri Bakanlığı 
8 Kaymakam • • 9 

12 Tahrirat kâtibi ' 4 
i' 13 . , » , » ' 5 

, 1 2 Nüfus memuru . 4 
x 13 ;> . » . ' 5 

13 ». memuru 4 
' . . 14 » > ' 5 

, Maliye Bakanlığı 
9 Malmüdürü , . • 4 

• 10 > • - « "5 
. 11 Varidat menmru 4 

• ^ 12 » » - 5« 
r S \ ^ » » muavini 9 

- yl3' 'TalısiJJt memura-,' .- 9 
12 Veznedar , 4 

'" 13 ' » " 5 
\ . ' • 11 Muhasebe kâtibi 5* 

12 " . > » ; / 4 
Sağlık ye Sosyal Yardım Sahanlığı 

9 İKükfimet.doktoru' • / 9 

SAYIL 

Aylığı 

50 
25 
20 

~25 
20 
20 

.15 

40 ' 
.35 

- 30* 
25 . 
20 
20 
25 

: 20 
30 
25 

, 
40 

0.A Adı ' Sayısı Aylığı 

13 Seyyar sıhhat memuru 
13 ftjüıayene ve tedavi evi sıhhat 

- memuru 
14 „ Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Bakanlığı 
Reis, hâkim, âza, sulh.hâkimi/ 
müddeiumumi ve 'muavinleri, 
icra hâkimi ve muavinleri, sor-"" 
gu- hâkimleri, hâkim muavinle
ri ve temyiz raportörleri 
Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi', 
müddeiumumi ve*. muavinleri, 

•< icra> hâkimi ve muavinleri, sor
gu hâkimleri, hâkim, muavinle; 
ri ve temyiz raportörleri 
^Başkâtip, muavinleri, zabıt, kâ
tibi,. muavinleri,' kâtip * -

10. 

13 

14 

13 

18 

„ tapu ve Kadastro Umum Jfüdürİüği 
Tapu sieil memuru . „ 9 

20 

'20 
15 

40 

35 

20, 
15 

20 

v 

Adı 

[3] SAYILI ÖEVEL 

/Sayı Ücret r - Adı Sayı Ücret 

-s # 

Odacı • •• 

Tahsildar 
» 

Odacı ? 

içişleri Bakanlığı 

• MaUye Bakanlığı . 

, 
• -

• 
9 

9 
9 
9 

20 

85 
75 
20 

Sağlık ve Sosyal Yardım'Bakanlığı 
Odacı . , . ' . " ' " - . « ; 9 

'• - Adalet Bakmilığı 
Müfeaşjr / ' . 9 
Gardiyan : 9 
Odası • ' 9 

20 

40 
30 
20 

D. 

[4] SAYILI OBTTBL 

Sayı Aylık 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
]'•» , Muayene* \re tedavi evi Sıhhat me

muru ı . . . 9 20 
14 Hükümet Mojrtorluğu katibi • - 9 15 
« . / Adalet Bakanlığı 

. , (Vilâyetler memurları) * 
9 Reis, hâkim, âza sulh kâkimi, müd-

D. Sayı Aylık 

deiumumî ve muavinleri,r icra hâ
kimi ve muâvmleri, hâkimi muavinleri 
ye temyiz, raportörleri 9, 40 

13* Kâtipler: (Başkâtip, Başkâtip^mu
avinleri, .zabıt. kâtibi, zabıt.mua
vinleri, kâtip , " 9 20 

.( S. Sayıyı : 139 ) 



i /— Jflastamonu 
2. —,,Çanakkale 

. 3. •-! Çoruh - ' 
4. — Tfozgad 
5>,— Hatay 

> / " . % • , • . 

jfotsZeri S^^^ğtnmli(İB^ivk4ne bağlı 

İlçenin adı Hi ^ " 

Abana 
Çan ; "' • ',;. / 

Ardanuç •".-''/. 
YetkŞy , 
Altınözü 

6. — Hize , . , 
7. — Ordu 

~8T—Giresun 
•9. — «Edirne 

, ilçenin adı * 

Güneyce 
Perşembe 
Eegap 
Lalapaşa , 

Bütİçv KomisymMKunun değiştiricine bağlı cet-

HüUümetm bir sayılı Tcotveli ayniyle 

^ 

J 

?• 
' 

8 
12 
13 
12 
a3 
13 
14 

• • « * ! 

m 
11 
12. 
13' 
13 
12 
13* 
11' 
İ2> 

.9 

Görevin çeşidi " .' Sayı 

İçişleri Baktnlığ\ 
Kaymakam -, * % 9 
Talifirat kâtibi , * - 4'. 

» ' , . » • " *5 
Nüfus memuru, ' . 4 

> . » - 5-
Nüfrâs kâtibi" - 4 

» » v 5 

, 'MaUfâ^akamkğı 
Malmüdürü - •• " 4 * 

' .» : 5 
Vatidat memuru . \ 4. 

* . E 
, . • ! » . * . ' . . . - 5 • 

*» • '* muav in i • • ^ , 9 
T a d i l â t m e m u r u - > " . • [*$v 
Veznedar , . :~* ', " 4 

. . : » ' - • "*- • . • . ; 5 ' 

Saymanl ık kât ibi "•' 5 

, $ağtık ve Smyal Yardım Bakânkği 
Hüfkümet doktoru "" 9 

Ayh* 

50 
^ 

. 20 
25 
*20 
20 
15 

••K» 

* -m §Q 
25 
20 

^ » 
" 2£ 

20 
.30 
26 

\ 40 

C23 flfcmi JHÖTVBfc V ; 

E). Görevin- çeşidi 

13 Gezici' Saglik m e m u r u ,. ' 9 ., 20 
13 Muayene ve tedayievı . Sağlık ., 

«-,--.- * jinejiduru , 9 20 
. 14 * IJükümet. doktorluğu kâtibi ' 9 

•Sayısı Aylığı 

' Adalet Bakanlığı 
9 Başkan, yargı^ üye, sulh.yar-
* gıeij savcı • ve. yardımcıları, ic

ra yargıcı ve yardımcıları, sor
gu yargıçları, yargıç yardımcı-

• lan ve yargıtay raportörleri - , 
10 . Başkan-, yargıç, üye, sulh yar

gıcı savcı ve yardımcıları, -ic
ra yârgıeı-ve yardımcıları, sor-

.' ,1* §u ..yargıçları, yargtç' yardımcı-*N 

," "'ları've yargıtay raportörleri •' 
13 '3Saş&âtip, yardımcıları, :tutanak 

kâtibi,. yardiHft<Hlân,' kâtip 
14 ,» - » ^ » 3 

\Tapu ve Kadastro^ Genel Müdürlüğü 
13 Tapu .kütük "mamuru / • , '9 

15 

18 4a 

35 

20 
15 

20 

( S. «ayısı.: 139 )* 
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[3] SAYILI CETVEL 

Hükümetin üç sayılı cetveli ayniyle kabul edil
miştir. 

D. 

13 

14 

Görevin çeşidi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. »Görevin çeşidi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Muayene ve tedavi sağlık me
muru 9 
Hükümet doktorluğu kâtibi 9 

Adalet Bakanlığı 
(îller memurları) 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar-

20 
15 

Sayı Ücret 

gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıcı ve yardımcıları, yar
gıç yardımcıları ve yargıtay 
raportörleri 

13 Kâtipler : (Başkâtip, başkâtip 
yardımcıları, tutanak kâtibi* 
tutanak yardımcıları, kâtip) 

40 

20 

i i ı^mm< n 

X&fct*ttfftv 





S.Sayısı: (41 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkında kanun tasa

rısı ve Millî Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/364) 

TC. ' . " . - . •' "'" / ' " "• k "~ 

^îûafiieİâi'Umuin'MüdüHügü ; 
Tetkik Müdürlüğü 2 . X . İ944 

'ftayt: 71-25$, 6-2892 , 7 . 
Myük Kfâllet Meclisi yüksek Başkanlığuıa^ 

Maarif Vekilliğine bağlı Teknik Okullarında yetiştirilecek Askerî mühendisler hakkında Millî 
•Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 .• X . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
afsı k;a*ari^tmlan ka&un lâyihasının esbabı mucibesiyle hiçlikte sunulduğunu arzederim. 

" ~:'î, - Başvekil. 
" " " ' Şv Saraçoğlu 

Maarif Vekilliğine bağlı Teknik Okullarında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki kanun 
•• * ' lâyihasının mucip sebepleri 

Ordunun teknik elemana olan ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu ihtiyaç askerî lise mezunla
rından «cftebi memleketlerde mühendis yetiştirilmesi suretiyle kapatılmaya çalışılmakta ise-de kendi. 
melnkfeetiînizde teessüs eden Teknik Okuldan istifade edilmesine müsait ahkâm mevcut değildir. 

MeJnleketâınizde mevcut bulunan Teknik Okuldan ihtiyacımıza kâfi miktarda mühendis yetişti--
ritaesine çok lüzumve ihtiyaç vardır. • 

'Bunun için sivil lise Ve bölge sanat okulu hazırlık kısmmi bitirmiş olanların bu okulda askerî mü
hendis' olarak yetiştirilmeleri için. kanunî mezuniyet istihsali düşünülmüştür. 

Teknik Okul tahsili 7 sömestre' çıkarılmış olduğundan, burada yetişecek olanların da hizmete 
başlayacakları barem dereceleri, Harp Okulunda tahsil gören ayni tarihte liseden mezuıi arkadaşla
rına muvazi ve 3661 sayılı kanun çevresi içinde mütalâa edilmiş ve kendilerinin hizmete 7 nei sinıf 
askerî memur olarak başlatılması uygun görülmüş ve bu hususta gerekli hükümler konulmuştur. 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Ti B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu ! 

Esas No. î/364 T~ '•". • ~ 7 
Karar No. 7 " 'r .'•' r \ \A \ ' 

Yüksek 

Maarif Vekilliğine bağlı Teknik okullarında 
yetiştirilecek Askerî Mühendisler hakkında Mil
lî Müdafaa Vekilliğince hazırlanarak îcra Ve
killeri Heyetinin 27 . X. . 1944 tarihli toplantı
sında Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan 
ve taraflarından Encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası ve gerekçesi Millî Müdafaa 
ve Maarif Vekillikleri mümessilleri hazır bulun
dukları halde Encümenimizde tetkik ve müzake
re olundu. 

Lâyihanın gözettiği hedef memleketimizde 
halen mevcut olan - ve ileride de açılacak bulu
nan Teknik okullarında Millî Müdafaa ihtiyaç
larının icap ettirdiği sayıda Askerî Mühendis 
yetiştirme salâhiyetini Millî Müdafaa Vekilliği
ne sağlamaktır. Gayesine daha uygun bir ha
le getirmek maksadîyle lâyihada Millî Müdafaa 
ve Maarif Vekilliklerinin de muvafakatiyle- şu 
değişiklikler yapılmıştır: 

1. — Lâyihanın birinci ve 'ikinci maddeleri 
Teknik okullarda mühendis yetiştirmek tjzere 
hangi kaynaklardan hangi şartlar dairesinde ta
lebe alınacağını göstermekte ve sivil lise me
zunlarından olgunluk imtihanı vermiş bulunan
ların da bu okullara almabilmelerini mümkün 
kılan hükümleri ihtiva etmektedir. 

Maarif Vekilliği son zamanlarda ihtiyaçların 
ve tecrübelerin telkiniyle Teknik okullara ait 
giriş şartlarında değişiklik yapmıştır. Bu de
ğişikliğe göre Teknik okullara lise mezunları 
alınmamakta ve bu müesseselere giriş hakkı Er
kek Sanat Enstitülerinin Teknik okullara hazır
lık sınıflarını ikmal etmiş olanlara hasredilmek-
tedir. Bu cihet göz önünde bulundurularak lâ
yihanın birinci ve ikinci maddeleri kaldırılmış 
ve bunların yerine tadil olunan metinde görülen 
birinci madde konmuştur. 

2. — Hükümetten gelen lâyihanm üçüncü 
maddesi: Teknik okulda tahsile başlıyanlarm 
lise mezunu olacakları göz önünde 'buludurula-
rak tanzim olunmuştu. Yeni esaslara göre lise 

• • 8,1.1945 

Reisliğe 

mezunlarından bir yıl c(aha eksik tahsil görmüş 
olanlar Teknik okula alınacaklarından bunların 
asteğmenliğe tayinlerinin Teknik okulda tah
sile başlamaları tarihi ile kayıtlanmasmm doğru 
olmıyacağı düşünülmüş ve maddeden bu hususa 
ait olan kayıt kaldırılmış ve maddede buna gö
re değişiklik yapılmış numarası da üçten ikiye 
çevrilmiştir. " 

3. — Hükümetten gelen lâyihanın dördüncü 
maddesinde de evvelki maddelerdekine uygun 
bir değişiklik yapılması icap etmiş ve askerî mü
hendislerin nasıp tarihlerinin askerî liseyi biti
rerek Harp Okuluna geçen subaylarmkine uydu
rulacağına dair olan kayıt kaldırılarak yerine 
Teknik okulun ikinci sınıf ma geçmeleri tarihinin . 
alınacağına dair hüküm konmuştur. Bu suretle 
değişen dördüncü madde yeni metinde üçüncü 
madde olmuştur. 

4. — Lâyihanm beşinci maddesi yalnız nu
marası değiştirilmek yani yeni metinde dördün
cü madde' yapılmak suretiyle aynen bırakılmış
tır. 

5. — ilga edilmiş bulunan Askerî Sanat Li
selerinin halen Millî Müdafaa Vekilliği hesabma 
Teknik okullarda tahsilde bulunan mezunları 

• vardır. Bunların da kıdem ve maaş bakımından 
haklarını korumak için bu lâyihaya hususi ve, 
muvakkat hükümler konması icap etmiş ve bu 
maksatla muvakkat madde ilâve olunmuştur. 

6. — Lâyihanın 6 ncı ve 7 nci maddelerinin 
numaraları 5 ve 6 olarak düzeltilmiştir. 

Yukarıda arzolunan değişikliklere göre ka
nunlaşmasını uygun gördüğümüz lâyihayı hava
lesi gereğince Millî Müdafaa Encümenine yollan
mak üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa su
narız. 

Millî Eğitim 
Ko. Başkanı N. Sözcü Kâtip 

Sivas Sivas Urfa 
R. Ş. Sirer R. Ş. Sirer S. K. Yetkin 

(S. Sayısı : 141) 



- . 8 
Ankara 

B. Baykan 
Bolu 

H. R. öyrken 

Âydm 
A. S. Levend 

Diyarbakır 
0. Ocak 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

İstanbul 
1. A. Gövsa 

izmir 
E. Çınar , 

Kastamonu 
T. Tasktran 

İzmitf 
Ş. Yunus 

Sinob 
1. H. Sevük 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/364 
Karar No. 16 

ıo. ıy. im 

Yüksek Başkanlığa 

Maarif Bakanlığına bağlı teknik okullarda 
yetiştirilecek askerî mühendisler hakkında Millî 
Müdafaa Bakanlığınca hazırlanıp başbakanlığın 
2 Kasım 1944 gün ve 6/2892 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Başbakanlığa sunulan ve Encümenimi
ze de havale buyurulan kanun tasarısı, Millî Mü
dafaa ve Maarif Bakanları ile uzmanları hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Ordumuzun hergün artan teknik eleman ih
tiyacını karşılamak bakımından [bu tasarının ye
rinde olduğu kabul edilmiş ve tasarının Hükü
metçe hazırlanışından bugüne kadar geçen uzunca 
zaman içinde Maarifin teknik öğretim teşkilâ
tında husule gelen değişikliğe uygunluk bakı
mından Hükümetin de birliği ile Maarif Encü
meninde vasıl olunan neticeler müzakeremizde 
esas tutulmuştur. .- ' 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri Maarif 
Bakanlığınca kabul olunan yeni giriş şartlarına 
göre Maarif Encümeni tasarısında olduğu gibi 
aynen birinci, madde olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının üçüncü maddesine ge
lince ; bu madde Maarif Encümeninin tasarısın
daki ikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin hazırladığı tasarının 4ncü. mad
desi yerine kaim olmak üzere Maarif Encümeni
nin tertiplediği 3 nçü maddede aşağıdaki deği
şiklikler yapılarak kabul edilmiştir. 

A) Bu maddenin 3 ncü fıkrasında «Mütea
kip rütbelere* terfileri birinci sînıf askerî me
mur derecesine kadar yürütülür» denilmektedir. 
Bu fıkra bu meslekte yetişecek olanların ileride 
daha ziyade yükselme ümitlerini kırabilecek 
ve mesleğe rağbeti azaltacak mahiyette görül
müştür. 

Zamanımız orduları bilhassa tekniğe da
yanmakta ve geniş ölçüde teknikleşmektedirV 
Gelecek inkişafları gözönünde tutarak orduda 
bu sınıfın çoğalması ve büyümesi lüzum ve 
ehemmiyetini şimdiden ölçmek kabildir. Bun
dan ötürü ordumuzda önemle inkişafı sağlamak 
istenen bu yeni meslek mensuplarının albaylık
tan yukarı çıkamamaîârı Encümenimızce mah
zurlu görülmüştür. Esasen Millî Müdafaa Ba
kanlığı "da gerek bunlar ve gerek askerî memur
lar hakkında daha yukarı derecelere yükselme 
düşüncesinde bulunduğunu ve bunu sağlamak 
yolunda olduğunu bildirdiğinden maddenin bu 
üçüncü fjkrası çıkarılmıştır. 

B) Teknik okuldan diploma ile mühendis 
olarak çıkan bu kişilerin bir senelik stajdan son
ra askerî mühendis unvanı almaları hakkında. 
ki son fıkrjada; bunlar beş senelik teknik ensti
tüde ve 3,5 sene süren teknik okul müddetin-
ce Millî Müdafaa Bakanlığı tarafından tetkik ve 
takip edilmekte ve hele teknik okulun üç senelik 
ders yıllan aralıklarında intisap ettikleri şube
lere göre askerî fabrikalarda askerlik usul ve 
icapları içinde tatbikat geçirerek yetiştirilmiş ol
malarına göre Devletçe kendilerine- mühendislik 
ad ve diploması verilmiş bulunan bu kimseler, 
askerliğe mahsus özellikleri de bu tatbikat dev
relerinde almış bulunacaklarından yeniden mü
hendislik unvanı almak gibi ikinci bir muame
leye tâbi tutulmalarına lüzum görülmemiş bu 
fıkra ve bununla ilgili olan son fıkra uzun ince
lemelerden sonra kaldırılmıştır. 

. C) Askerî mühendisler şimdiye kadar dış 
memleketlerde yetiştirilmekte ve memleket için
de yeni yetiştirilmeğe .başlanmış bulunduğuna, 
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fe Î)U gibilerin! durumları DÜ kanunla sağlana- ' 
cağına göre, bunların da dış memleketlerde ye
tişen emsalleri gibi ihtisas ücretlerinden fayda
lanmaları için kaldırılan son iki fıkra yerine ye
ni bir jlıkra eklenmiştir. 

Hükümetin hazırladığı tasarının beşinci mad
desi yerine Maarif -Encümeninin dördüncü mâd- -
desi esas itibariyle kabul edilmişse de bu madde
de teknik okulda bir seneden fazla sınıfta kalan
ların tahsiline son verilerek askerî sanatkâr sı
nıfına nakilleri yazılmışsa da, orduda askerî sa- •-• 
natkâr sınıfı tasfiyeye tâbi tutulmakta ve bu
nun yerine özel bir kanunla gedikli sanatkâr sı
nıfı kurulmuş olduğundan madde buna göre de
ğiştirilmiştir. 

Bu kanun tasarısından evvel, şimdi kaldırıl
mış bulunan askerî sanat lisesinden çıkıp da tekr 
nik okulda okumakta bulunanlar hakkında bir 
kayıt olmadığından Hükümetin de birliğiyle Ma
arif encümenince tasarıya eklenmiş geçici madde 
encümenimizce de esas itibariyle kabul edilmiş-r 
se de, incelememizde açıkta kalan kısım görül
düğü için bu geçici maddede dahi lüzumlu deği

şiklikler yapılmıştır; 
Tasarının 6 ncı ve 7 nci maddelerinin, nuıri|H 

ralârı Maarif encümeninin tertibine uygujt şe
kilde 5 ve.' 6 cı maddeler olarak ve yeni terim
lere göre değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M* S. Ko. Başkanı Sözcü 
Sinob 

C. K. încedayı 
Bolu 

Ağrı 
H. Tugaç 

Bursa 
Korgl. A. Alptoğan Gl. A§ir Ath 

Diyarbakır 
Gl. K. Sçvüktekin 

Gazianteb 
Dr. M. Ccmbolat 

İsparta, 

Erzurum 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Çankırı 

DM. A.Arkan 
I tatrum 

A.- Akyürek Gl. Z. Soydemir 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan Gl 
Kars 

Hatay , 
. E. Dwwkan 
Kırklareli, 

C. Tüzemen Gl. ff. Dumdoğm Korgl, K. Doğan 
Mardin ' Siirt Tekirdağ, 

Dr. A. Uras B. Turkay R.,Apakis 
Tokad 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/364 
Karar No. 93 

Yüksek Başkanlığa 

İMM.Mâ 

Millî Eğitim Bakanlığına, bağlı Teknik okulla
rında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 2.XI.1944 tarihli ve 6/2892~sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Millî Eğitim ve Millî Savunma Komisyonları 
raporlariyle birlikte komisyonumuza verilmekle 
Millî Eğitim, Millî Savunma Bakanlıklarının 
yetkili temsilcileri ile Maliye Bakanlığı, adma: Büt
çe. ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduk
ları halde, ineelenip görüşüldü. 

Tasarı, ordunun teknik eleman ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle hazırlandığı, gerekçenin ve 
komisyonlar raporlarının incelenmesinden anla
şılmış ve esas olarak komisyonumuzca kabul edil-

Görüşmeler, Millî Savunma KonlisyonjûnUii,, 
hazırladığı metin üzerinde yapjto^vebuûunü^e-
rihde Hükümetle de anlaşılacak aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır. 

Birinci ve ikinci maddeler yazı değişikliğiyle 
Millî Eğitim Komisyonunun maddeleri ayniyle 
kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye Millî Savunma Koımsyontiıieft; 
konan son fıkradandı geçen4335 saydı ka»unu% 
bütün yüksek mühendis Ve. mühendislere uygu
lanması tabiî bulunduğundan bunun âyrıcıa bti? 
rada belirtilmesine komisyonumuzca lü
zum görülmemiş ve bu, fikce Hükümet deı 
katılmış olduğundan son fıkra çıkardınız 
tır. Bundan başka bu mühendislerin maddede be-̂  
lirtilen şekilde yedinci sınıf muamele memu^l%, 
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guna nasıplariyle birlikte başka bir onamaya, ha
cet kalmaksızın askerî mühendis adını almaları 
uygun görülmüş ve maddeye bu kayıt eklenmiş
tir. 

Dördüncü madde : Bu madde, Teknik Oku
lunu bitirmiyenler hakkında yapılacak işlemi 
belirtmektedir. Sanat Enstitülerini bitirenler or
duda üst çavuşlukla işe başladıklarından Tekiıik. 
Okullarını bitirmiyenlerin de; orduya üst çavuş
lukla katılmaları ve gedikli erbaş; sınıf ına geçme
leri tabii.görülmüş- ye maddede,üst çavuşlukla, or-. 
duya katılacakları açıkça, yazılmıştır. Bunlardan 
isteklerin^- sınıf arkadaşları Teknik. Okulu biti-. 
rkıce, askerî memur simıfına- geçmeleri < esası da 
kabul edilmiş is'e* de, birinci snaftaki nluvaffski-
yetsizliği görülenlerin esasen; yedeksubay olmak 
hakkını da haiz olamıyacağmdan okulun ikinci 
ve üçüncü sınıfından orduya, iade edilenlere bu 
hakkın tanınması gerektiği izah edilmiş ve Ko
misyonumuzca, da uygun görülerek maddede bu 
şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Geçici madde iki hükmü kapsamaktadır. -
A) Birinci fıkrası, evvelce Askerî Sanat Li

sesinden çıkanlardan halen Teknik' Okulda bulu
nanlara da bu kanunun uygulanacağı ve bunlar
dan sınıflarından dönenlerin kıdemlerine ne su-
retle etki yapacağı belirtilmekte; 

B:j İkinci fıkrası ise, birinci fıkraya giren 

ve Askerî Sanat,iaşelerini bitirmeleri sebtbiyle 
askerî rütbeyi taşımakta olan öğrenecilerin tahsil 
sü.r^sip4ek;,terfilerine dair hüküm koymaktadır. 

Komisyonumuz, bu, fıkraların ayrı iki geçici 
madde halinde yazıİmaşnı uygun görmüş ve 
maksadı daha açık bir şekilde sağlıyacak bazı tav
zihler yapmıştır. ' 

Besinci* ve-altıncı maddelerde de bazı yaçı 
değişiklikleri yapılmıştır. 

Kamutayın : onayına konulmak üzere Yüksek 
Bâşkaalığa sunulur. 
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T. Coşkan 
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İstanbul 
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Diyarbakır 
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. İstanbul 
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Tokad 
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Giresun 
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•Kütahya 
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Samsun 
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HÜKÜMETİN- TEKLİFİ 

Maarif Vekilliğine bağh Teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkında kanun 

. MADDE 1. — Maarif Vekilliğine bağlı teknik 
okullarında yetiştirilecek askerî mühendis talebe
leri: • 

a) Sivil lise mezunlarından olgunluk imtiha
nını vermiş olup Teknik Okulun amelî ve nazari 
giriş imtihanını kazananlardan; ' ' 

b) Erkek Sanat Enstitüleri mühendislik ha
zırlama sınıfları, mezunlarından alınırlar. 

MADDE 2. — Millî Müdafaa Vekâletince as
kerî talebeliğe namzet seçilenlerin giriş imtihanla
rı, okulun umumî kabul esaslarına göre Teknik 
Okulunda yapılır. 

MADDE 3. — Teknik Okulunda tahsile baş
layanların yedek asteğmenliğe nasbedilinceye ka
dar her türlü ihtiyaçları «Harp Okulu talebesi 
gibi» Millî Müdafaa Vekâleti tarafından temin 
edi l ir . • • ' t 

MADDE 4. — Teknik Okulu tahslini ve mes
lekleri ile ilgili fabrikalarda bir senelik stajların
dan altı ayını muvaffakiyetle bitiren askerî tale
beler, yedek asteğmen ve altı ay sonra da 7 nei 
sınıf askerî memur nasbedilir. Ancak bunların 7 
nei sınıf askerî memurluğa terf ilerinde nasıp ta
rihleri askerî liseyi aynı tarihte bitirerek Harp 
Okuluna geçmiş olan subayların nasıp tarihleri
ne uydurulur. 

Mütaakıp rütbelere terfileri, birinci sınıf as
kerî memur derecesine kadar yürütülür. 

Bir senelik staj sonunda askerî mühendisliğe 
liyakatleri Genel Kurmayca tasdik edilenler «As
kerî mühendis» unvanını alırlar. . 

Askerî mühendisliğe liyakatleri tasdik ediİ-
ttriyenler mütaakıp senelerde tasdik edilinceye ka
dar bu unvandan ve bu unvanın vereceği haklar
dan mahrum bırakılırlar. 

MADDE 5. — Mühendislik tahsili esnasında 
bir defadan fazla sınıfta kalmak, mühendislik 
jfcahailine son verilmesini ve talebenin askerî sa-

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİ$-
TİRÎŞÎ 

Maarif Vekilliğine bağlı Teknik Okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekilliğine bağlı Teknik 
okullarında askerî mühendis yetiştirilmek üze
re lüzumu kadar talebe okutmağa Millî Müdafaa 
Vekillği salahiyetlidir. , 

Bu talebeler Maarif Vekilliğince Teknik Okul
ları için tesbit edilen giriş şartlarını haiz bulu
nanlar arasından askerî mühendis namzedi ola
rak seçilirler. Kendilerine Millî Müdafaa Ve
killiğince askerî mühendislik için aranan diğer va
sıfların bulunması da şarttır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince askerî 
mühendis namzedi olarak ayrılan talebelerin ye
dek asteğmenliğe nasbedilinceye kadar her türlü 
ihtiyaçları «Harp Okulu talebesi gibi» Millî Mü
dafaa Vekâleti tarafından temin edilir. 

MADDE 3..—' Teknik Okulu tahsilini ve mes
lekleriyle ilgili fabrikalarda bir senelik stajla
rından altı ayını muvaffakiyetle bitiren askerî 
talebeler, yedek asteğmen ve altı ay sonra da 
yedinci sınıf askerî memur nasbedilir. Ancak 
bunların yedinci sınıf askerî memurluğa terf ile
rinde nasıp tarihleri Teknik Okulunun ikinci sı
nıfına terfi ettikleri sene askerî liselerden mezun 
olarak Harp Okuluna geçmiş bulunan subayların 
nasıp tarihlerine uydurulur. Mütaakıp rütbelere 
terfileri, birinci sınıf askerî memur derecesine 
kadar yürütülür. 

Bir senelik Staj sonunda askerî mühendisliğe 
liyakatleri Genel Kurmayca-tasdik edüenler 
«Askerî mühendis» unvanını alırlar. 

Askerî mühendisliğe liyakatleri tasdik edilmi* 
yenler mütaakıp senelerde tasdik edilinceye 'ka
dar bu unvandan ve bu unvanın vereceği haklar
dan mahrum bırakılırlar. 

MADDE' 4. — Mühendislik tahsili esnasında 
bir defadan fazla sınıfta kalmak, mühendislik 
tahsiline son verilmesini ve talebenin askerî sa-
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TÎBÎŞÎ 

Maarif Vekilliğine bağlı Teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Maarif Encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Encümeninin 
maddesr-aynen kabul edilmiştir. 

2 nci 

MADÖE 3Î — Teknik Okulu tahsilini ve mes
lekleriyle ilgili fabrikalarda bir senelik stajla
rından altı ayını muvaffakiyetle bitirenler ye
dek asteğmen ve altı ay sonra da yedinci smıf 
askerî memur tâyin edilirler. Ancak bunların 
yedinci sınıf askerî memurluğa yükselmelerinde, 
tâyin tarihleri, Teknik Okulunun ikinci smıf ma 
yükseldikleri sene askerî liselerden mezun olarak 
Harp Okuluna geçmiş bulunan subaylarm tâyin 
tarihlerine uydurulur. 

Bunlardan birinci fıkrada yazılı bir senelik 
stajını muvaffakiyetle bitirdikleri hakkmda si
cil alanlar 4335 sayılı kanunun birinci maddesi 
hükmünce uzmanlık ücreti de alırlar. 

MADDE 4. •'— Mühendislik tahsili esnasında 
bir defadan fazla sınıfta kalanlarm tahsiline son 
verilir. Bu gabiler ayni smrfta olan arkadaşları 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MİM Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik okullarm-
da yetiştirilecek askerî mühendisler üzerine ka

nun tasarısı , 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Teknik Okullarında askerî mühendis yetiştir
mek üzere gereği kadar öğrenci okutmağa Millî 
Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bu öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca 
' Teknik Okulları için belirtilen giriş şartlarını ta
şıyanlar arasından askerî mühendis adayı ola
rak seçilirler. Bunlarda, Millî Savunma Bakan
lığınca askerî mühendislik için aranan diğer ni
teliklerin de .bulunması şarttır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince as
kerî mühendis adayı olarak ayrılan öğrencilerin 
yedek asteğmenliğe nasbedilinceye kadar her tür
lü ihtiyaçları (Harp Okulu öğrencisi gibi) Millî 
Savunma Bakanlığmoa sağlanır. 

MADDE 3. — Teknik Okulu tahsilini ve mes
lekleriyle ilgili fabrikalarda bir senelik stajla-' 
nndan altı ayım muvaffakiyetle bitirenler, ye
dek asteğmen ve altı ay sonra da yedinci smıf 
askerî memur tâyin ,edilirler ve askerî mühen-. 
dis adını alırlar. Ancak, bunların yedinci smıf 
askerî memurluğa yükselmelerinde, tâyin tarih
leri, Teknik Okulun ikinci sınıfına yükseldikleri 
yıl, askerî liselerden mezun olarak Harp Oku
luna geçmiş bulunan subayların tâyin tarihlerine 
uydurulur. 

MADDE 4. —- Mühendislik tahsili sırasında 
bir defadan çok sınıfta kalanlarm tahsiline son 
verilerek orduya gedikli üst çavuş rütbesiyle ge-
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natkâr sınıfına nakledilmesini icabettirir. 

MADDE 6. — 'Bu kanun föeşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maarif Vekilleri memurdur. 

27.X.1944 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Hümi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr.'H; AUâaş 

rMü, V. 

Ad. V. 
' R.< Türel 

Ha. V. 
H. Saka 
Na. V. 

Sırrı Doy 
G. t V. 

S^B.:1h0bU 

A/F.üebesoy G 

M. M. V. 
A. B. Artunkal 

Mal. V. 
N. E< Sümer 

îk.Y. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
Ş. TîJB&föpoğlu 
m. <Y. 
.?S.?8ir*n 

H E . K 
natkâr sınıfına nakledilmesini icabettirir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden önce Askerî sanat lisesi mezunlarından 
Teknik okullarında tahsil ettirilenler hakkında da 
bu kanun hükmü aynen tatbik olunur. Bun
lardan mühendis olarak tahsillerini bitirenlerin 
askerî mühendis olarak nasip tarihleri, Sanat lise
sinden çıktıkları sene Askerî liseyi bitirerek Harp 
Okuluna geçen subayların nasıp tarihlerine uy
durulur. Ancak Teknik Okuldaki tahsil sırasmda 
smıfta kalanların tekrarladıkları seneler hizmet
lerinden düşülür. 

'MADDE 5. 
rürlüğe 'girer. 

.Bu kanun neşri tarihînde yü-

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Teknik Okulu bitirinciye kadar orduda emsalleri 
gibi sanatkâr gedikli hizmetinde kullanılırlar. 
Sınıf arkadaşları .teknik okulu bitirince bu ge
diklilerden arzu edenler askerî memur okuluna 
gönderilir ve askerî memur yetiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
önce askerî sanat lisesi mezunlarından Teknik 
Okullarında tahsil ettirilenler hakkında da bu 
kanun hükümü aynen uygulanır Bunlardan mü
hendis olarak tahsillerini bitirenlerin askerî mü
hendis olarak tâyin tarihleri,. sanat lisesinden 
çıktıkları sene, askerî liseyi bitirerek Harp 
Okuluna geçen subayların tâyin tarihlerine 
durulur. Ancak Teknik Okuldaki tahsil sırasın
da sınıfta kalanların tekrarladıkları seneler.hiz
metlerinden düşünülür. 

Bu suretle tahsilde bulunan sanatkâr askerî 
memurlardan yükselme sırası gelenler, devam 
ettikleri sınıf imtihanını verjerek bir üst sınıfa 
geçtikleri takdirde bu sınıf yükselmesi sicil yeri
ne geçerek* emsalleriyle beraber yükselmeleri ya
pılır, Bunlardan bir seneden fazla sınıfta kalan
ların tahsillerine son verilerek orduva iade edi
lir. 

MADDE 5. - bu kaman yayım tarihinden 
ytfıürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri Millî Mü
dafaa ve Maarif Bakanları tarafından yürütülür. 

I 

(S. Sayı» 

B. K. 
ri gönderilirler, Bunlar, orduda, yükselmeleri 
eşitleri gibi yapılmak üzere, taahhüt ettikleri hiz
met süresini tamamlarlar. Ancak, sınıf arkadaş
ları Teknik Okulu bitirdikten • sonra bunlardan 
Teknik Okullarının ikinci ve daha üst smıfına 
geçmiş olanlardan isteyenler Askerî Memur Oku
luna gönderilerek Askerî memur yetiştirilirler. 
Burada da muvaffak olamıyanlar rütbeleriyle 
orduya iade edilirler. Bunların Askerî Memur. 
Okulunda geçirdikleri süre gediklilik için taah
hüt edilmiş bulunan hizmetten sayılmaz. 

XGEÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Askerî Sanat lisesi mezunlarından 
Teknik Okullarında tahsil ettirilenler hakkmda 
da bu kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan 
Teknik Okuldaki tahsillerini bitirenlerin 'as
kerî mühendis olarak tâyin tarihleri, Sanat lise
sinden çıktıkları yıl Askerî liseyi bitirerek Harp 
Okuluna geçen subayların tâyin tarihlerine uy
durulur. Ancak, Teknik Okuldaki tahsil,sırasın
da sınıfta kalanların tekrarladıkları yıllar kıdem
lerinden düşülür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayım
lanmasından önce Teknik okullarda tahsilde bu
lunan sanatkâr askerî memurlardan yükselme 
sırası gelenler, Teknik okullarda devam ettikleri 
sınıf imtihanını vererek bir üst smifa geçtikleri 
takdirde bu geçiş sicil sayılarak ordudaki emsal
leriyle beraber yükselmeleri yapılır. Bunlardan 
bir yıldan fazla sınıfta kalanlar, tahsillerine son 
verilerek, orduya geri gönderilir ve ordudaki 
eşitlerine göre yükselmeleri iki sene geriye bıra
kılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

^ MADDE 6. — Bu kanunun Millî Savıınma 
ye Millî Eğitim' Bakanları yürütür. 
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S.Sayısı: U2 
Devlet Ekonomi knrumları memurları eıtıekli sandığı 
hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 ncî maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1184) 

Başvekâlet - • • • . " L 
•Muamelat Umum Müdürlüğü " 

' i ; '• Tetkik Müdürlüğü 
Sayı:6/19 '-. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları- tekaüt /.indiği hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci 
. maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 23 .• 
•..'•'•'• XII .1943 tarihinde Yüksek Meclîse arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlik- •• • 
; / ,- te sunulmuş olduğusü arzederim/ - • ; - . * .* • \ : ' [-

^ / i i »Başbakan 
; " '"-• Ş. Saraçoğlu 

: , Mueip sebepler lâyihası , 

iktisadi »Beylet Teşekkülleri memurları tekaüt sandığı lıakfcRidaki ^ 2 2 sayılı kanunun 15 nci 
• maddesinin ikinci fıkraaıda (A-neaksıon buktnduğıı memuriyette iki terfi müddetini dolduranlara- bu

lunduğu der.ee© üzerinden tekaüt aylığı bağlanır) ^ denilmektedir*;Büyük Millet- Meclisi 38*tee Encü-
' meninee-ilâve edilmiş olan bu fıkra ıhakkında mezkûr encümen esbabı mucibemazbatasında,: bu •mad

denin son fıkrasının (İki terfi müddetini)/(Ayni derecede) ^ ^ ^ e r i n bulundukları ^ereeedett te
kaüt edilmelerine imkân vermekte oldufu) yazılı bulttnmaktadır. Son bulunduğu memuriyette, olsun 
•olmasan bulundukları derecede iki terfi müddetini dolduranlarm mezkûr fıkra mueibinee tekaütlük
lerinin bulundukları derece üzerinden icrası kanun vazınm maksadına uygun baılunmakta ise ^e mad-

•/'• dei kanuniyedeki (Son bulunduğu memuriyet) tâbiri pek sarih olduğundan bulunduğu memuriyette 
iki1 terfi müddetini doldurmaksıızın ayni derence ile diğer menryffiyete ftaMedilen bir memur yeni me
muriyetinde tekrar iki terfi müddetini doldurmamış ise tekaüt aylığını, bulunduğu derece üzerinden ' / 
değil fiilî hizmet müddeti ayni,olan bir alt derecedeki Bevleli memuruna 1683 Sayılı kanun mucibin
ce bağlanacak tekaüt aylığı derecesinde alması lâzım gelmektedir. Halbuki teadül kannnlariyle Dev
let daireleri ile İktisadi Devlet müesseselerinde derece esas tutularak maaşlı'memuriyetten ücretli - • / 
memuriyete veya ücretten maaşa naklinde verilebilecek'maaş veya ücretler tesbit edilmiş olduğu ve 
bü kanunla da iktisadi Devlet Teşekkülleri bir camia halimde toplanmış bulunduğu için herhangi bir 

' dereceyi iktisap etmiş bir memurun ayni daire ve müessese içinde bir vazifeden diğerine veya hariç 
bir daire ve müesseseye naklinde maaş ^derecesine hale gelmtdiği mümüllü tekaüt hakkının da ihlâl 
edilmemesi ieabetmektedir. 

BinaenaleyJı memuriyet unvanı değişmiş olsa da hi ayni derecede iki terfi müddeti doldurmuş bulu
nanların Bütçe Encümeni esbabı mucibesinde zikrediMiği'veçhile;bulumduğu derece üzerinden tekaüt • 
aylığına nail olabilmesini temin maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazmlanmıştir. - ' 

3.1.1944 
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Ekonomi Komisyonu raporu 

~ T.B.M.M. 
. Ekonomi Komisyonu 

.Esas No. 1/184 
Karar No. $0 

10. V. 1944 

Yüksek Reisliğe 

îktisadi Devlet Teşekkülleri memurları Teka
üt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı Kanunun 15 
nci maddesinin değiştirilmesi hususunda Maliye 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak 3 .1 .1944 
tarihli 6/19 sayılı Başvekilin tezkeresiyle yük
sek katınıza sunulan ve 10 .1.1944 tarihinde En-' 
cümenimize havale bnyurulan kanun lâyihası Ma
liye Vekâleti mümessili hazır bulunduğu halde 
müzakere ve tetkik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının mütalâasından ve 
Vekâlet mümessîlirice verilen izahattan anlaşıl
dığına göre, îktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışan "memulların tekaüde sevk olunmaları "ha
linde bulundukları derece üzerinden tekaüt ma
aşına'istihkak kesbedebilmeleri hususu; son 
bulundukları memuriyette iki terfi' müddetini 
doldurmalarına bağlı bulunmaktadır. 4222 sa
yılı kanunun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
daki sarahat karşısında başka türlü muamele ifa
sına kanuni imkân bulunmamaktadır. Halbuki 
adı geçen kanunun kabulünde Bütçe Encüme
nince, il âve^ olunan mezkûr frkranın ilâvesi lüzu
munu izah eden ve mucip sebepler lâyihasında . 
yazılı olan . mütalâaya göre İktisadî Devlet Te
şekküllerinde bir memurun bulunduğu derece
den tekaüt edilebilmesi keyfiyeti iki terfi müd
detini. aynı memuriyette değil, aynı derecede 
geçirmiş almakla kabili temin sayılmış bulun
maktadır. Ancak kanunun metyıi bu maksadı 
ifade edememektedir. Mevcut sarahat maksadın 
tamamen hilâfıbadır. Filhakika 4222 numaralı 
kanun hükmü bakî kaldığı ve bu teşekküllerde 
bir memurun bulunduğu dereceden tekaüde, şev
ki ; ancak bir memuriyette iki terfi müddetini 
doldurmağa bağlı tutulduğu takdirde; bir me
mur idarî veya teknik bir icap ile zatî arzusu 
lâhik olmadan münhasıran memleketin veya ça
lıştığı müessesenin menfaatlerine ' daha uygun 
mülâhaza edilmesi dolayısiyle bir müesseseden 
diğer bir müesseseye veya aynı müessese içinde 
bir memuriyetten diğer bir memuriyete geçirilir 
ve geçirildiği memuriyetlerin hiç birinde iki se-

ne müddetle vazife ifasına imkân bırakılmamış 
olursa ıaynı derecede üç veya beş terfi müddeti 
dahi geçirimiş olsa bulunduğu dereceden tekaüt 
maaşı almağa hak kazanmış olmıyacaktır. Böyle 
bir hal ise teadül kanunlariyle Devlet dairelerin
de ve îktisadi Devlet . Teşekküllerinde derecesi 
esas tutarak maaştan ücrete veya ücretten ma
aşa nakilde verilebilecek ücret veya maaşın 
tesbit edilmiş bulunması ve bir camia halinde 
toplanmış olan îktisadi Devlet Teşekküllerinde 
bir müesseseden diğer bir müesseseye veya ayni 
müessese içinde bir memuriyetten diğer bir me
muriyete nakilde maaş derecesine halel getiril
memekte olması gibi memur hakkını korumağa, 
memur mesaisinin 'verimini arttırmağa ve me
murun istikbal mülâhazasında emniyet tesisine 
matuf bulunan. tedbirlerle ahenkli görüleme
mektedir. Bunun içindeki aynı derecede iki ter
fi müddetini doldurmuş, olanların aynı müddet 
içinde memuriyet unvanları değişmiş dahi olsa 
bulundukları derece üzerinden tekaüde sevk edi
lebilmelerini temin maksadiyle getirilmiş olan 
ve 15 nci maddenin son - fıkrasının başındaki 
(Son bulunduğu memuriyette) yerine (Son bu
lunduğu derece) yazılmak suretiyle bir değişik
liği hedef tutan kanun lâyihası Emcümenimizce 
de tasvip ve maddeleri aynen kabul olundu. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Kpmisyon başkanı 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Afyon K. • * 

B. Türker 
îçel 

Sözcü 
Çankırı 

A.tnan 
Ankara 

Z. Yörük 
îçel 

Dr. M. Berker T. B. Beriker 
İstanbul 

G.B.Göker 
Ordu 

Ş. Akyazı 

îzmir 
B. Artman 

Trabzon 
T. Göksel 
Zonguldak 
Ş. Tansan 

•* Kâtip. 
îçel 

8. Tugay 
• Balıkesir 
M. Akpınar 

İstanbul 
A. II. Denismen 

Niğde 
Dr, R. F.Talay 

Zonguldak 
H. Karabacak 

-

( S . Sayısı : 142) 



Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/184 
Karar No, 40 

30,VI, 1944 

Yüksek Reisliğe 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Te
kaüt Sandığı hakkındaki 4222 numaralı kanunun 
15 nci 'madesinin bir fıkrasının değiştirilmesine 
dair oîup; 3.1.1944 tarijıli ve 6/19 sayılı Başve
kâlet tezkeresiyle Meclise gönderilen lâyiha ile 
bu husustaki iktisat Encümeni mazbatası encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkur maddenin * sondan bir evvelki fıkra--
sında (ancak, son bulunduğu memuriyette iki ter
fi müddetini dolduranlara bulunduğu derece üze
rinden tekaüt maaşı bağlanır) denilmiş olduğu 
için memuriyetin iki terfi müddetinden ev
vel değişmesi halinde bu hükmün tatbiki 
kafcii olamamakta ve bu halin memurların mağr 
duriyetine mahal verdiği anlâşılmaktalır. İkti
sat Encümeni mazbatasında tâfsilen izah edildiği 
üzere bu fıkranın tedvininden maksat, bir .me

muriyette değil, bir derecede iki terfi müddeti
ni dolduranlara bu dereee üzerinden tekaüt aylı
ğı tahsis etmek olduğu, için, (-memuriyet) yerine 
(derece) -tâbirinin ikamesi suretiyle fıkranın 
teklif veçhile, tadili Sncümenimızce de muvafık 
görülmüş ve havalesi veçhile Bütçe Encümenine 
tevli buyuruîmak üzere mazbatamız Yüksek* Re-

-isliğe sunulmuştur. 
Komisyon*Başkanı 

istanbul 
A. Baymdtr 

Afyon K. 
/. H.Baltactoğlu 

Antalya. 
Dr. 6. Kahraman 

Tekirdağ * 
;ı E. Ataç 

Sözcü 
Aydın 

A. Menderes 
Afyon K. 

8. Kordkoru 
Kastamonu 
H. Çelen 
- ü r f a 

M. E. Tepeli 

. Kâtip 
Ankara 

M. AksoUy 
„ .Antalya 

ff. T Dağltoğlu 
Malatya " 

M. Nedim Zabcı 
Zonguldak 

7. Ziya özençi 

Bütçe Komisyonunun raporu 

TB.H^.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No, 1/184 

Karar No. 95 
Yüksek Başkanlığa 

18 . VI , İ94S 

Devlet Ekonomi Kurumlan memurları emek
lilik sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesi için Maliye •Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/19 sayılı. 
ve 3 Ocak 1944 tarihli yazısı ile Yüksek Meclise 
Sunulan kanun tasarısı Ekonomi ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuza 
gönderilmekle Maliye Bakanlığı temsilcileri ha
zır olduğu halde incelendi ve konuşuldu. 

Adı. geçen kanundan faydalananlara bağlana
cak'emekli aylığının, hizmet süresi aynı .olan bir 
alt derecedeki Devlet memurlarına bağlanacak 
aylığı geçemiyeçeği ve fakat son bulunduğu me
muriyette iki yükselme süresini doldurmuş ise, bu 
derece. üzerinden emekli aylığı bağlanacağı adı 

geçen kanunun 15 nci maddesinde yazılıdır. Bu 
'hükümden maksat, emekliye ayrılan- memurun, 
aynı derecede iki yükselme süresi geçirdiği halde 
derecesi yükselmemiş ise, emekli ^aylığının mez
kûr derece üzerinden bağlanmasmm sağlamaktan 
ibaret ise de, kânunda (dereee) kelimesi yerine 
(memuriyet) kelimesi kullanılmış ; olduğundan, 
memurun aynı derecede bulunan çeşitli görevler
de iki yükselme süresi geçirmiş olmasına rağmen, 
bu.sureyi son memuriyette geçirmediğinden do
layı bu hükümden faydalanamadîğı ve bu su
retle maksadın tamamiyle elde edilememiş oldu
ğu anlaşılmış ve bunu sağlamak üzere yapılmış 
olan Hükümet teklifi komisyonumuzca da uygun 

' görülmüştür. 
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Tasarı, dil bakımından yeniden yaşamıştır. 
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı

ğa.'sunulur. ' • ' 

Başkan 
Kastamonu 

T. Coşkdn 
Kâtip ; 

istanbul 
F, Öymen 

Başkan V. - Bu rapor sözcüsü 
. Edirne * istanbul 

M. JV, Gündüzalp H. Tflhmen-

Aydın 
Gl. Befet- Mpman 

Bitlis 
B, Oma 

•Bolu 
Dr. Z. Ülgen 
Eskişehir 

T. Abadan 
istanbul 

E. Kortu 
. Manisa 
F. Kurdbğlu 

Trabzon 
M. $. Anamur 

Diyarbakır 
R.-Şehit 

Giresun 
M. Akkaya 

Izmir-
M. Birsel . 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
S.lçöz 

Diyarbakır 
Ş:Vluğ 
Giresun 

A. Sayar 
Kütahya 

H. Fekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Bin. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt 
Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci 
madesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

v BİKİNCl MADDE — İktisadi Devlet Teşek
külleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

• (Madde 15. — T«kaüt, maluliyet, dul ve ye
tim aylıkları tahsisinde, tazminat verilmesinde 
sandığı.ilgilendiren mumalelerle bu kanunda ya
zılı olmıyan hallerde «Divanı Muhasebata'ait olan 
hükümler hariç» 2904 sayılı kanunun 3, 4, 5, 6. 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 33, 34 ve 39 ncu maddeleriyle 4001 sayılı 
kanunun 5 ye 19 ncu maddelerinin bu kanuna 
aykın olmıyan hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
lanacak tekaüt aylığı fiili hizmet müddeti aynı 
olan bir'alt derecedeki Devlet memuruna 1683 
sayılı kanun mucibince bağlanacak tekaüt aylı
ğını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki 
terfi müddetini dolduranlara bulunduğu derece 
üzerinden tekaüt aylığı bağlanır. Dul ve yetim 
aylıkları da bu hükme göre hesap olunur.) 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

• ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmünü 
İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

24.XII.1943 
Bş. V. Ad. V. . M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu B. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Yücel •" Sim Day Fuad Sirmen 
S. I. M. V. G. İ. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. * Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli 
Sandığı hakkındaki 4222 sayûı kanunun 15 nci 
madesinin değiştirilmesi üzerine kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Ekonomi Kurumlan 
Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı 
kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları bağ
lanmasında, tazminat verilmesinde sandığı ilgilen
diren işlemlerle bu kanunda yazılı olmayan haller
de (Sayıştaya ilgili hükümler hariç) 2904 sayılı 
kanunun üçüncüden sekizinciye ve onuncudan yir
mi üçüncüye kadar olan maddeleriyle otuz üç,,otuz 
dört ve otuz dokuzuncu maddeleri ve 4001 sayılı ' 
kanunun beş ve on dokuzuncu maddelerinin bu 
kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağ
lanacak emekli aylığı, eylemli hizmet süresi aynı 
olan bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683 
sayılı kanun gereğince bağlanacak emeklilik aylı
ğını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki 
yükselme süresini dolduranlara, bu derece üze-. 

• rinden emeklilik aylığı bağlanır." Dul ve yetim 
aylıkları da bu hükme göre hesaplanır. ' 

MADDE 2. 
rürlüğe girre. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

^ \ 

^̂ nrmha ' -afi»!» it "•"-•'fr 
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S.Sayısı: |44 
Orman koruma kuruluşunun kaldırılmasına ve bu ku
ruluşa ait görevlerin Devlet Orman işletmelerine veril* 
meşine dair kanun tasarısı ve Tarım, Millî Savunma 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1446) 

• r. c. V: 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 7 .VI . î$45 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71-376-6/1240 
Büyök Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Koruma Teşkilâtının kaldırılmasına ve bu teşkilâta ait görevlerin Devlet Orman İşlet
melerine verilmesine dair Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . VI . 1945 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçesiyle birliktte sunulmuş
tur. 

, " ' : - ' • . Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

' "v': • Gerıtkçe 

Türkiyede eskiden ormanların; halk nazarında sahipsiz bir tabiat varlığı olduğu, Saltanat Hü
kümetleri nazarında da yalınız Devlete yaridat kaynağı sayıldığı malûmdur. 

Cumhuriyet devrine gelinceye kadar ormancılığımıza işte bu zihniyet hâkim olmuştur. 
Bu zihniyet tesiriyle Türkiye Ormanları uzun zamanlar devamlılığı düşünülmeden, sıhhî, içti-

maî, iktisadî ve estetik bakımlardan faideleri hesaba katılmadan düzensiz, hesapsız kesimler ve 
verimsiz tarla açmaları veya sürülere bir tutam ot temin edebilmek maksadiyle tutuşturulan yan
gınlarla bugünkü harap duruma düşmüştür. Böylece yurdumuzun orman varlığı her bakımdan ye
tersiz bir hale gelmiştir. 

Bir memleketin ormanları, kendine yeter olabilmesi ve memlekette ziraat arazisinin yarayış-
lılığmın sağlaması için o memlekette orman nispetinin enaz % 30 olması şarttır. Bu nispet ,% 
20 ye kadar düşerse pek zararlı sayılmayabilir. Fakat % 20 den aşağı indiği takdirde memleket bu
nun menfî tesirleri altmda kalır. 

Türkiye'de orman servetinin genişliği en son tahminlere göre onbuçuk milyon küsur hektar olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna nazaran Türkiyede orman nispeti ancak % 13 tutmaktadır. 
Bu nispet Türkîyenin ormanca çok fakir bir memleket olduğunu göstermektedir. Bu fo 13 nispeti 
içinde bozuk ormanların da dahil bulunduğu hesaba katılacak olursa memleketimizin ormanca ne 
derece fakir olduğu kendiliğinden anlaşılmış olur. 

Bu gerçekler bize memleketimizde var olan ormanların dikkatle korunmasını, geliştirilmesini 
ve yeniden orman yetiştirilmesini emretmektedir. Zaten ormansızlığm zararları kuraklar ve zaman 
zaman meydana gelen nehir taşkınlıkları ve su baskınları dolayısiyle memleketimizde hissedil
mektedir. 

Türkiye Cumhiriyeti bu durumu bütün çıplakbğiyle görerek 1937 senesinde çıkardığı orman ka
nunu ile Devleti ormana sahip etmiş, orman işlerini bir nizam ve inzibat altma almış ve günden gü-



ne hamutları daralmakta ve yok olmakta btılunan ormanları Devlet eliyle teknik usullerle ve de-
vamfifiğr temin edecek şekilde işletme esasın: kabul etmiştir. Bu esaslara uygun çalışmak üzere 
bütün memleket sahasına şamil olarak Devlet Orman İşletmeleri kurulmuştur. 

• Devlet Orman işletmeleri .bir taraftan çeşitli memleket ihtiyaçlarını karşılamak üzere verimi 
müsait olan ormanlardan devamlılık esasına göre kesim yaparken diğer taraftan da bozuk orman
ları imar ve ıslâh ederek geliştirmek ve ormansız sahaları ağaçlandırmak suretiyle orman genişliği
ni arttırmak ödevindedir. ' * / " " ' : " " ~ 

Şunu açıklamak gerektir ki, şimdiye kadar ormancılığımızda ormanların mamurlaştırılması, ye
ni ağaç nesillerinin 'geliştirilmesi, yeniden sunî ormanların kurulması ve bunların tabiat afetlerine, 
her türlü hastalık ve zararlara karşı korunması işleri büyük ölçüde ele alınmamış ve geniş tatbi
kata geçilmemiştir. Bu işler Devlet Orman İşletmeciliğinin ormancılığımıza yerleşmesiyle artık ih
mal edilecek işler olmaktan çıkmıştır. 

Fakat ormanların imarı* yeni nesillerin geliştirilmesi, sunî ormanların yetiştirilmesi ve bunla
rın hastalıklardan, zararlılardan tabiat sertliklerinden korunması hulâsa orman bakım işleri bilgi 
isteyen tamamiyle ameli bir meslek ve ihtisas işidir. Bu ihtisas işinin kendi adamını isteyeceği de 
tabiidir, öte yandan- orman bakım işleri pratik ihtisas adamlarını istediği kadar, bunların orman 
içine yerleşmelerini ve kendilerini tamamiyle işlerine vermelerini de şart koşmaktadır. İşte bundan 
ötürü Devlet Orman İşletmeleri içinde bir orman bakımteşkilâtının' kurulmasına zaruret hasıl ol
maktadır. 

Orman bakım-teşkilâtında çalışacakların, geçici insanlar olmamasının bu işi meslek edinerek, 
hayatını ona bağlamış kişilerden bulunmasının büyük önemi vardır. Bu çeşit meslek adamları yeni 
yeni ormancılığımızın ameli teknik unsurlarının teşkil edecektir. Bu sebepten bakım işlerini üze
rine alacak pratik ormancılarımızın ayrıca yetiştirilmesi zarureti vardır. 

Devlet Orman İşletmeleri içinde kurulacak her işletme sahasının bölümlerinde orman içine yer
leştirilecek bakım teşkilâtı, bir yandan ormanların imarı, genç nesillerin bakımı ye yeni orman 
yetiştirme ve bunları hastalık ve zararlarından koruma işlerini yaparken ayni zamanda ormanlar
dan kaçakçılığı da önleyebilir. Orman içine yerleştirilen bir teşkilât ormana vaki olacak insan te
cavüzlerini, orman dışındaki teşkilâttan daha emnivpfle menodebilir. 

Bundan başka, Devlet Orman İşletmesi Bölge Teşkilâtı, depo teşkilâtı ve düşünülen bakım 
teşkilâtı ile kendi sahasının her tarafına el konmuş bulunacaktır. İşletmenin orman içi faaliyetleri 
de işletme sahasının her yakasını ıssızlıktan kurtarmış olacaktır. Bunlarm yanında • işletmelerde 
bölgeler ve bakım bölümleri telefon şebekeleriyle birbirlerine bağlanmaktadır. Bütün bunîar,- iş
letme sahaları içine alınmış olan ormanlardan kaçakçılığı önliyecek âmillerdir. Bu itibarla, Or
man Koruma işlerinin de, bakım işleri içinde mütalâa edilerek bu vazifenin de bakım teşkilâtına 
verilmesi düşünülmektedir. Buna göre d-e bugünkü koruma teşkilâtının lüzumu kalmamaktadır. 

Orman Koruma işinin orman bakım işleriyle birleştirilerek teknik mesleki bilgiye sahip ve ha
yatını bu işe vermiş kimselerin eline geçmesi ve bu kimselerin orman içine yerleştirilmesi adı ge
çen işlerin daha iyi başarılmasını sağlıyacağı gibi ayrıca tasarruflu da olacaktır. İşte bu düşünce
lerle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı üç maddeyi ihtiva etmektedir. Bu maddeler var olan Orman Koruma,teşkilâtının ve bu
nunla ilgili kanunların kaldırılmasına ve görevlerinin Orman İşletme teşkilâtına devredilmesine 
ait hükümleri içinde toplamaktadır. , 

Tasarıda ayrıca üç geçici madde bu devir işlemlerine ait prensipleri muhtevidir. . 

( S. Sayısı : 144 ) 



Tanm Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/446 
Karâr No. 7 

12. VI. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Koruma teşkilâtının kaldırılması ve 
bu teşkilâta ait görev ve yetkilerin Devlet Or
man İşletmelerine verilmesi hakkında Tarım Ba
kanlığınca hazırlanan ve. Bakanlar Kurulunun 
7 . V I . 1945 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan ve Yüksek Başkanlıkça ko
misyonumuza gönderilen kanun tasarısı ve gerek
çesi Tarım Bakanı ve Orman Umum Müdürü ve 
uzmanları hazır 'bulundukları halde komisyonu-
mucza incelendi ve Tarım Bakanının buna dair 
verdiği etraflı izahat dinlendi. 

Yapılan incelemelerde şu sonuca varıldı: 
Türkiye ormanları 1937 yılında Büyük Mil

let Meclisince kabul edilen (3116) sayılı Orman 
Kanunu ile sıkı zaptırapt altına alınmış ve bu 
kanun mucibince Devletçe kurulacak orman iş
letmeleri vasıtasiyle Türkiye ormanlarının Dev
let tarafından muntazam, bir şekilde işletilmesi 
kararlaştırılmıştı. Mezkûr kanun mucibince, Tür
kiye, ormanlarında Devlet Orman işletmeleri ku-= 
rulmağa başlanmış ve bu işletmeler 1945 senesin
de tamamlanarak bütün Devlet ormanları Dev
let tarafından işletmeğe açılmıştır. îşletmiye açı
lan bu ormanlarda işletme teşkilâtiyle beraber .or
manın gerek zararlı »haşere, hastalık ve hayvan
lardan ve gerek insan, tahribatından korunması, 
ve orman içerlerindeki boş mahallerin tohum 
ekmek ve fidan dikmek suretiyle doldurulması ve 
yetiştirilmesi ve teknik bir bakıma tâbi tutulması 
için işletme teşkilâtiyle beraber.bakım teşkilâtı da 
kurulmuş olduğundan ve bu bakım teşkilâtı or
manın bakım, dikim ve her türlü zarar
lardan korunma -ödevini de üzerine almış bu

lunduğundan 3357 sayılı kanunla kurulmuş olan 
ödevleri yalnız ormanları korumadan ibaret' bu
lunan askerî korunma teşkilâtına lülum kalma
dığı anlaşılmıştır. Zira Devlet Orman işletmeleri 
teşkilâtı içinde1 kurulan bakım teşkilâtiyle hem 
ormanlar korunacak, hem zararlı hayvanlar ve 
hastalıklarla mücadele edilecek, hem <de orman 
içindeki boş sahalar ekilmek ve dikilmek suretiyle 
doldurularak islâh ve imar olunacaktır. Ayni 
zamanda bu bakım memurları bir kurstan geçi
rilmek suretiyle yetiştirilmekte olduğundan bu 
vazifeler meslekî -bir teşekkülün eline verilmiş 
olacaktır ve bu teşekkül refah ve istikbalini an
cak vazifesinin iyi başarılmasında göreceğinden 
işine dört elle sarılacaktır. Nihayet ormanın ko
runma işleri diğer tekrrik işlerle beraber bugün
künden daha az eleman,, daha az masrafla görü
lebilecektir. İşte yukarıda arzolunan sebeplerden 
dolayı Orman Koruma Teşkilâtının kaldırılma
sına ve bu görev ve yetkilerin Devlet Orman İş
letme Teşkilâtına devrine ait ilişik kanun tasarısı 
Komisyonumuzca.aynen tasvip ve kabul edilerek 
havaleleri mucibince Millî Savunma Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Tarım Komis. Başkanı Y. 
Manisa 
T . Özey 

Bu R. Sözcüsü 
Denizli 
A. Ege 

Kâtip 
Çanakkale 

' S. Batu 
Maraş 

A. Yaycvoğlu 

Corum 
N. Atalay 

Siird 
A. R. Esen 

Denizli 
E. A. Tokad 

Sivas ' 
/. M. Uğur 

{ S. Sayısı : 1 # ) 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

f. B. M. M. 
MüM-Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/446 
Karar No. 29 

15 .VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Koruma teşkilâtının kaldırılmasına ve 
bu teşkilâta ait görevlerin Devlet Orman İşlet
mesine verilmesine dair Tarım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun tasansı, evvelce tasarıyı 
incelemiş olan Tarım Komisyonunun raporiyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Tarım. 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu ve bu Bakan
lıkla Millî Savunma Bakanlıklarının yetkili me-
murlari hazır oldukları halde görüşülüp konu
şuldu. 

1937 senesinde Büyük Millet Meclisince ka
bul olunan 3116 sayılı Orman Kanunu hüküm
lerinin Tarım Bakanlığınca tedricen uygulan
masına başlanacak bu kanun hükümleri gereğin
ce Türkiye ormanlarında yer yer Devlet işlet
meleri kurulmuş ve Tarım Bakanının komsiyon-
da verdiği izahata, göre bugün Devlet ormanla
rında 96 işletme kurularak Türkiyenin bütün 
ormanlarının Devlet eline alınmış ve her işlet
me yetkili iş adamlarıyle «nazlandırılmış ve ku
rulan teknik teşkilâtın ormanm içerilerine ka
dar yerleştirilmiş ve telefonlarla birbirlerine bağ
lanmış olduğu ve bu teşkilâtın ormanın işletil
mesi ve zararlı haşere ve hastalıklarla sair teh
likelerden korunması gibi teknik işleri yapmakla 
beraber ormanın her bakımdan muhafazasını da 
üzerine alacak imkâna malik bulunduğu anlaşıl
mış olduğundan vazifesi yalnız ormanları teca
vüze karşı korumaktan ibaret bulunan askerî ko

ruma teşkilâtının devam ettirilmesine lüzum kal
madığı anlaşılmıştır. 

Buna göre, daha az masrafla ve ehliyet ve 
salâhiyetle ormanı işletmekle beraber onu koru
yacak olan bu teşkilâtın' yanmda Askerî koruma 
teşkilâtının devam ettirilmesine mahal'bulunma
dığından Orman Koruma teşkilâtının kaldırıl
masına ve bu görev ve yetkilerin Devlet Orman 
îşletme teşkilâtına devrine ait olan kanun tasarı
sı komisyonumuzca da aynen ve ittifakla tasvip 
ve kabul edilmiş olmakla havalesi veçhile Büt
çe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

Millî Savunma Ko. 
Başkanı N. 

Ağrr 
/ / . Tugaç 

Bolu 

Sözcü 
- Ağrı 
H. Tugaç 

. Bursa 
Korgl. A. Alptogan Gl. A. Atlı 

Çankırı Diyarbakır 
Dr. A. Arkan Gl. K^. SevüJctekin 

Erzurum Gazianteb 
Gl. Z. Soy demir Dr. M. Canbolat 

Hatay Kars 
Gl. E. Durukan Gl. ff. Durudoğari Korgl. K. Doğan 

Mardin Siird Tekirdağ 
Dr. A. llras B. Türkay R. Apak 

Tokad 
S. Çelikkol * ; 

Kâtip 
Konya 

V. Bügin 
Bursa 

Ot. N. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyürek 
öümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kırklareli 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/446 
Karar No. 97 

Yüksek I 

Orman Koruma kuruluşunun kaldırılmasına 
ve bu kuruluşa ilişkin görevlerin Devlet orman 
işletmelerine verilmesine dair Tanm Bakanlığm-

- ca hazırlanıp Başbakanlığın 7 . VI. 1945 tarihli 
.- ve 6/1240; sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su- . 

nulan kanun tasarısı Tarım ve Millî Savunma 
Komisyonları raporlariyle birlikte komisyonumu
za verilmekle Tarım Bakanı Şevket Basit Hati-
poğlu, Millî Savunma Bakanlığının yetkili tem
silcileri ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Orman Kanununun ilerlemiş bulunan tatbi
katı neticesinde ormanların içinde yerleşen iş-. 
letmelerin, koruma işini de üzerlerine alacak 
bir duruma geldikleri ve bu işin daha az malî 
bir külfetle ve daha az bir kadro ile ve işi ken- , 

, dilerine meslek edinecek husûsi şekilde yetişti
rilmiş bakım memurları tarafından görüîmesi-
în imkân içine girdiği anlaşılarak eldeki askerî 
koruma kuruluşunun kaldırılması ve bu kuru
luşun sahip olduğu görev ve yetkilerin orman 
kuruluşuna devri maksatlariyle bu tasarının 
hazırlandığı yapılan incelemelerden ye alınan 

- izahlardan öğrenilmiş ve tasan esas olarak Ko
misyonumuzca da kabule, değer görülmüştür. 

Görüşmeye esas tutulan Taran Bakanlığı 
metni üzerinde aşağıda gösterilen sebeplerle ba
zı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesinde kuruluşun ve 
üçüncü maddesinde de bu kuruluşa ilişkin kanun
ların kaldırıldığı ifade edilmekte olduğundan bu 
maddelerin birleştirilmesi uygun görülmüş ve 
ikinci madde olarak tasanda yer almıştır. 

Tasarının üçüncü maddesi 3116 ve 3167 sa-

Î$M.1UB 

•aşkanlığa 

yılı kanunlann kapsadığı görev ye yetkilerle bu 
kanunların sınırları içindeki işlere ilişkin SU& 
lar .hakkında yapılacak takibatla ilgili yetkile
rin orman kuruluşunun müdür, şef ve memur
larına devri hükmünü taşımaktadır: 

Komisyonumuz sözü geçen kanunlardan baş
ka kanunlarda da böyle bir hüküm varsa onun 
da'bu yetkilere eklenmesini sağlamak üzere mad
dede bir açıklama yapmış ve yine orman ve av 
hayvanları hakkındaki suçların takibi hakkında 
özel kanunlarında belirtilmiyen hallerde bu 
müdür, şef ve memurların yetkilerinin aydınla
tılmasını faydalı görerek maddeye bir son fık
ra eklemek suretiyle maddeyi birinci madde ola
rak tasarıya koymuştur. ' 

Geçici birinci madde, yapılacak işlemlerin 
Tanm Bakanlığının koyacağı esaslar dairesin
de yapılmasını da gerekli görerek maddede bu 
yon sağlanmıştır. 

Geçici üçüncü maddede bir yazı değişikliği 
yapılmıştır. 

Diğer maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 
Kamutaym onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu Ba. Sözcüsü 
Kastamonu Edirne Yozgad 
T. Coşkan M. N. Oundüzalp A. Sungur 

Kâtip .. 
îstanbul Aydın Bitlis 

F. öymen Gl. R. Alpman B. Osma 
Diyarbakır Giresun îstanbul 

Ş. JJlug M. AJckaya H. Ülkmen 
îzmir Bize Zonguldak 

M, Birsel T.B. Batta E. Enşirğü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Koruma Teşkilâtının kaldırılmasına ve bu 
teşkilâta ait görevlerin ve yetgilerin Devlet Or
man İşletmelerine verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3157 sayılı kanunla kurulmuş 
bulunan Orman Koruma teşkilâtı kaldırılmışta?.••> 

MADDE 2. — 3116 sayılı Orman Kanunu ile 
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununda yazılı or
manları ve av hayvanlarım korumaya ve bun
lara müteallik her türlü suçların takibine ait 
ödev ve yetkiler. Devlet Orman İşletmeleri teşki
lâtında görevli işletme müdürlerine, bölge şef
lerine, bakım memurlarına verilmiştir. . 

MADDE 3 — 3157 sayılı Orman Koruma 
Teşkilât Kanunu ile bu kanunun-14 ncü madde
sini değiştiren 3490, 4283 ve 4371 sayılı kanun
lar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Orman Koruma kıta^ 
lan, orman işlerine ait bütün evrak, defter ve 
kayıtlan ve (Elbise ve askerî teçhizat hariç) 
Orman Umum Müdürlüğü bütçesinden temin 
edilmiş, diğer bütün malzeme, eşya canlı, ve can
sız taşıtlar ve Devlete ait veya kirası ödenmiş 
ve kira müddeti bitmemiş binalan aynen orman 
teşkilâtına devir ve teslim eder. Bu devir ve te
sellüm işlemleri her yerde orman dairesi temsil
cileri ! te;'Orman Koruma Teşkilâtının sorumlu 
komutanları5 arasında yapdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Koruma kıta
ları mensuplarının orduya iltihaklan Mîllî Sa
vunma Bakanlığınca düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Orman Genel Müdür
lüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 7<nci bölümü kaldırılmıştır. 

(S^Sa; 

4 - . 
I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Orman Koruma kuluşunun kaldırılmasına ve bu 
kurulumun görev ve yetkilerinin Devlet orman iş-

letmeelrine devrine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3116 sayılı orman kanunu ve 
3167 -sayılı kara avcılığı kanunu ile diğer kanun
larda ormanların ve av hay vanlarmın korunması
na ilişkin görev ve yetkileri ile, ormanlar ve av 
hayvanlarına ilişikli her türlü suçların soruçtur-
ma ve kovuşturulması işlerine ilişkin görev ve 
yetkiler, Devlet Orman İşletmeleri kuruluşun
da görevli işletme müdürlerine, bölge şefleri
ne, bakım memurlarına verilmiştir. Bunların 
ormanlara ve av hayvanlarına ilişikli suçların 
soruşturma ve kovuşturulması işlerinde görev ve 
yetkileri özel kanunlarında yazıh usul ve şekil
lere bağlıdır, özel kanunlarında yazılı olmayan 
hallerde bu memurlar yalnız ormanlara ve av 
hayvanlarına ilişikli suçlar için polisin görev ve 
yetkilerine de sahiptirler. 

MADDE 2. — Orman, Koruma Kuruluşu ile 
bu kuruluşa dair 26". IV . 1937 tarihli ve 3157, 
24 . VI . 1938 tarihli ve 3490, 3 . VI I I , 1942 ta-.. 
rihli ve 4583ve 14 .1.1943 tarihli ve 4371 sayılı 
kanunlar kaldırılmışıtr. 

GEÇİCİ MADDE }. — Orman Koruma Kıta
ları, orman işlerine ilişkin bütün kâğıt, defter 
ve kayıtlan, giyecek ve askerî teçhizat hariç ol
mak üzere, Orman Genel Müdürlüğü bütçesin
den temin edilmiş diğer bütün gereçler, eşya, 
canlı ve cansız taşıtları ve Devlete ilişkin veya 
kirası ödenmiş ve kira müddeti bitmemiş binala
rı ayniyle orman kuruluşuna-devir ve teslim 
ederler/ Bu devir re. teslim alma işlemleri, Ta
nın Bakanlığınca konulacak esaslara göre her 
yerde orman dairesi temsilcileri ile orman koru
ma kuruluşuna giren sorumlu komutanlar arasın
da yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tarım Komisyonunun 
geçici 2 nci maddesi ayniyle. 

GEÇİCİ MADDE 3. ~ Orman Genel Müdür
lüğü 1945 yılı bütçe kanununa bağlı (B) işaret* 

I li cetvelin (7) nci bölümü kaldırılmıştır. Aynı 
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Aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Or
man Genel Komutanlığı kısmındaki ödenekler
den harcanmayan miktar, 1 020 833 lira indiril
dikten sonra aynı cetvelin 22 nci (Devlelt işlet
meleri döner sermayesi) bölümüne aktarılır. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. . 

yayım tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

6 ' . 
Başb. Ad. B. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel 
îçiş. B. , Dışiş. B. V. 

Hilmi Uran N. E. Sümer 
M.E.B. Ba. B. 

Yücel Sırrı Doy 
Sa: ve So. Y. B. G. ve T. B. 

Suad H. Ürgüblü 
Ula. B. 

A. F. Cebesay R. 

7.VI.1945 
M.S. B. 

A. R. Artunkal 
Mal. B. 

İV. E. Sümer 
Eko. B. 

Fuad Sirmen 
Ta. B. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. B. 

Karadeniz 

B. K. 

kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Orman Mu
hafaza Genel Komutanlığı kısmındaki ödenekler
den (1 020 833) lira indirildikten sonra harcan
mayan miktan aynı cetvelin 22 nci (Devlet İş
letmeleri döner sermayesi) bölümüne aktarılır. 

. MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yfr 
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.. $ > 

>• «••» 
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S. Sayısı: 145 
Kayseri Milletvekili Muhittin Taner'in, Belediyelere bağ-
lı elektrik işletmelerinin kazanç vergisiyle Muhasebei 
umumiye ve Arttırma, Eksiltme ve ihale kanunlarından 
muafiyetine dair kanun teklifi ve İçişleri, Bütçe, Bayın

dırlık ve Maliye Komisyonları raporları (2/51) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek ^Reisliğine 

Belediyeler tarafından idare edilmekte olan Elektrik müesseselerinin kazanç vergisi ve işletme 
bakımından içinde bulundukları müşkül durumun izalesi için hazırladığım bir kanun teklifini mucip 
sebebleriyle birlikte ilişikde takdim eder ve kanu niyet kesbetmesi için icabeden muamelenin ifasına 
müsaadelerinizi derin saygılarımla, rica ederim. 

17 . XÜ . 1944 
Kayseri Mebusu 
Muhittin Taner 

Mucip sebebler 

Ekonomik, endüstriyel ve sosyal hayatımızda görmekte oldukları hizmet itibariyle çok önemli 
bir mevki işgal eden ve büyük bir ekseriyeti yabancı sermayedarların elinde bulunmuş olan Elek

trik Şirketlerinin millileştirilmesi memleketimizin Cumhuriyet idaresine borçlu olduğu hizmetlerden 
birini teşkil etmektedir. Herkesçe bilinen ve takdir edilen bu hizmetin önemini daha fazla tebarüz 
ettirmek zait bir hareket olur. 

Cumhuriyet nafıası bu idareleri yabancı sermayedarlardan kurtararak millî endüstri bünyemize 
ilhak etmek üzere ilk adımı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketlerinin mubayaası- ile at
mış ve ondan sonra sırasiyle Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Mersin Gazianteb, Ankara, Adana 
ve en nihayet de Temmuz 1943 tarihinde tzmir Elektrik ve Tramvay Şirketinin satın alınması sure
tiyle memleket ölçüsünde temin ettiği büyük başarılar serisini tamamlıyarak bütün bu yabanceı ser
mayeli Şirketleri millî varlığımız araşma katmıştır. Bu Şirketlerden sonra imtiyazları fesholuna-
rak mahallî belediyelere devrolunan Şirketler meyanmda Antalya, Malatya ve Trambzon gibi bazı 
Elektrik Şirketlerinin daha zikri icabetmekte ise de bunlarm yabancı sermaye ile* bir alâkaları ol
madığını burada belirtmek isterim. 

Şirket idareleri zamanında bunların haiz oldukları imtiyaz mucibince mazhar oldukları kazanç 
vergisi ve gümrük rüsumu gibi bazı muafiyetlerin idamesi prensip itibariyle doğru ^görülmiyerek 
diğer millî müesseselerin tâbi tutuldukları mükellefiyetlerin bu idarelere de teşmili cihetine gidilmiş 
ve fakat, müteaddit tarihlerde Yüksek Mefclisce kabul buyurulan kanunlarla bu İşletmelerin bir ka-. 
çma gördükleri hizmetlerin hususiyeti gözönünde tutularak bazı önemli kolaylıklar j la gösteril
miştir. Filhakika: 

16 . VI . 1939 tarih ve 3645 sayılı kanunla istanbul, 
16 . X I I . 1942 » » 4325 ?» » Ankara ve Adana, 

5 . VI . 1944 s» » 4583 » » (Md. 7) izmir ve 
en ndhayet 21 . VI . 1944 » :» 4596 » » da Antalya, Malatya 
ve Trabzon Elektrik idarelerine gösterilen % 12 kazanç vergisi kolaylığı Bursa, Balıkesir, Edirne 



ve sair .diğer birçok Elektrik İdarelerine teşmil edilmemiş ve bu suretle mahiyetleri itibariyle ta
mamen ayni olan bu idareler arasında bir muvazenesizlik husule gelmiştir. İlk ve son satın alman 
müesseselere yapılan bu müsaadenin orada satın alman ayni mahiyet ve meşguliyetteki müesseselere 
tatbik olunmaması hak bakımından da doğru görü lemiyeeeğinden ilişik kanun teklifini hazırlıyarak 
Yüksek Meclise arzedilmek üzere takdimini bir vazife telâkki ettim. 

% 12.kazanç vergisi kolaylığmdaiı mahrum olan Elektrik idareleri umumî hükümlere tâbi olarak 
kademeli kazanç vergisi tediyesiyle mükellef tutulmakta ve içinde bulunduğumuz bu ikinci cihan 
harbinin doğurduğu zaruretler doliayısiyle arttırılan vergiler yüzünden bu müesseselerden bir kısmı
nın tediye ettiği kazanç vergisi hattâ % 70 gibi yüksek bir miktarı bile geçmektedir. Bü yüzden 
bunları işletmekte olan Belediyelerin içinde bulundukları durum son derecede müşkül bir safha 
arzetmektedir. 

Ayni mahiyet ve hususiyetteki işletmelerden bir kısmına gösterilen kolaylıklardan diğer bir kısmı
nın istifade edememesi adalet bakımından doğru olamıyacağı gibi işletmeleri çok müşkül bir durum
da bırakan bu oldukça yüksek mükellefiyet bitta bii tarifeler üzerinde de tesirini göstermekte ve 
netice itibariyle sınai mahiyetleri de yükseltmektedir. . 

Yurdumuzda bol ucuz elektrik temini için büyük hamlelerle tedbirler almak zorunda olduğumuz 
bir devirde elektrik enerjisi üzerine hattâ hiç bir vergi düşünmemenin daha doğru olacağı ve bu ener
jiyi istihsal ve tevzi ile meşgul olan müesseselere de işlerini zorlatmıyacak bir surette vergi bakımın
dan kolaylıklar gösterilmesi ve aralarında bir muvazenesizlik meylana getirecek tefriklerden de kaçı
nılması lüzumu üzerine işaret etmek isterim. Birinci madde bu mülâhazalarla teklif edilmiştir. 

Elektrik İşletmelerinin görmekte oldukları hizmetin mahiyet ve hususiyeti bunların Devlet ve 
Belediye mevzuatiyle idaresinden ziyade hususi kanun hükümlerine ve ticari usullere göre idaresini za
ruri kılmakta olduğundan ve esasen yukarıda tarih ve numaralı yazık kanunlarla satın alınarak Bele
diyelere devrolunan işletmeler için de bu zarurttler. tamamen kabul edilerek bu yolda hükümler de 
konulmuş olduğundan ayni mahiyette olan bu işletmelere de ayni müsaadelerin verilmesi gayesiyle 
ikinci madde teklif olunmuştur. 

Hükümet veya Belediyelere menfaat temini ikinci derecede ehemmiyeti haiz- olan bu müessese
lerin ifasiyle mükellef bulundukları çok mühim âmme hizmetini devamlı ve iyi bir surette göre
bilmeleri için diğer benzeri müesseselere verilen haklardan bunların da istifade etmesinin Yüksek 
Meclisçe kabul buyurulacağını kuvvetle ümit etmekteyim. 

îçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 15 . XII . 1944 

Esas No. 2/51 
Karar No. 5 

, Yüksek Reisliğe 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi im
tiyazının kaldırılması hakkında Nafıa Vekâletin
ce hazırlanarak İcra Vekilleri kararı üzerine 
Yüksek Meclise arzedildiği Başvekâletin 14 Tem
muz 1944 tarihli tezkeresinde bildirilen kanun 
lâyihası Nafıa. Encümeni mazbatasiyle birlikte 
Encümenimize tevdi kılındığından Nafıa Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti mümessili hazır olduğu hal
de okundu. 

Lâyihanın Heyeti Umumiyesi üzerinde müza

kereye girişmeden evvel, bu şirket imtiyazının 
kaldırılması bir kanun mevzuu olup olmıyacağı 
düşünüldü : 

Her ne kadar bazı şehirlere ait elektrik im
tiyazlarının feshi hakkında 4596 numaralı bir ka
nun tedvin edilmiştir. Fakat kanunlarda tekâ
mülün, her lâyihayı emsal ile bağlanmaksızın 
başlı başına tetkik etmek yoliyle daha isabetli 
bir surette temin edilebileceği mülâhaza edildi 
ve lâyiha heyeti umumiyesinin müzakeresine ge-
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çildi. Şöyle kî : 
1. — Eskişehir Belediyesine, 4 Haziran 1335 

tarihinde ve 60. sene müddetle şehri elektrikle 
tenvir etmek imtiyazı verilmiş ve imtiyaz muka
velesinin yedinci maddesi mucibince «Eskişehir 
Elektrik Türk Anonim Şirketi» teşkil edilerek 
bu imtiyaz o şirkete devredilmiştir. 

Eskişehir Belediyesi, bu şirketin sahip oldu
ğu hisse senetlerini son seneler zarfında tama
men satm almış ve mevcut tesisatı işletmeye fi
len başlamış bulunmaktadır. 

îşte bu şirketle Hükümet arasındaki karşı
lıklı akit, vergi ve resim muafiyetini mutazam-
mm bulunmasına göre feshedilmesi, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne 
tevfikan Büyük Millet Meclisinin bizzat ifa ede
ceği hususattan olduğu mucip sebepler lâyi
hasında beyan edilmektedir. 

Halbuki; Bütün hisse senetlerini elinde top-
lıyan Eskişehir Belediyesi karşısında hissedar
ları beş kişiden aşağıya düşmüş olan bu şir
ketin Ticaret Kanunu hükümlerine göre feshine 
şirket idare heyeti tarafından karar verilerek 
tasfiye heyeti teşkil edilmiş bulunduğu Nafıa 
"Vekili tarafmc^n bildirildiğinden bu beyana 
göre şirketin artık hükmi bir mevcudiyeti ve 
ortada bahismevzuu olabilecek bir imtiyaz mu
kavelesi bulunmadığı açık bir hakikat olarak 
anlaşılmıştır. 

Kaldı k i ; bu şirkette hükmi mevcudiyetin 
• devamı tasavvur edilse bile Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi «İnhisar ve malî 
taahhüdü tazammun eden mukavelât ve imtiya-
zatm tasdik ve feshi vazifesini Büyük Millet 
Meclisi bizzat kendi ifa edeceği» hükmünü va
zetmiştir. Vergi muafiyeti ise hiç bir zaman 
malî taahhüdü tazammun eden bir vazife değil
dir. Ancak 2025 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı «Herhangi bir vergi veya resim 
muafiyetini tazammun eden bir imtiyaz» muka
velesinin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Bu 
itibarla; inhisar mahiyeti ve bir malî taahhüt 
icabı bulünmıyan bu imtiyaz mukavelesinin fes
hini bir kanun maddesi halinde Büyük Millet 
Meclisinin tâsdikma arzetmek zait olduğuna 
karar verilerek birinci madde lâyihadan çıka
rıldı. 

I I - 1580 numaralı Belediye Kanununun 19 
ncu maddesinin 4 ncü fıkrası doğrudan doğruya 
yapılmak ve işletilmek şartiyle elektrik tesisatı 

( S . Saj 

kurmak ve işletmek hak ve imtiyazını belediye
lere tahsis etmiştir. 

Eskişehir Belediyesi de fiilen el koymuş bu-
. lunduğu elektrik tesisatını bugün bizzat işlet

mektedir. 
Nafıa Teşkilât Kanununun 6 ncı maddesi; 

bu nevi müesseselerin kurulması, işletilmesi ve 
ve tarifelerinin tanzim edilmesi gibi hususlar 
için Nafıa Vekâletinin salâhiyetini tâyin etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı lâyihanın ikinci mad
desi, mevcut olan bir kanun hükmünü tekrar
dan ibaret bulunması itibariyle lâyihadan çıka
rıldı. 

I I I - Eskişehir Belediyesi Elektrik işletme
sinin, Arttırma ve Umumî Muhasebe Kanunları 
hükümleriyle bağlı, olmamasını ve Dahiliye, 
Nafıa Vekilliklerince tâyin edilecek muhasebe 
usullerine göre idare edilmesine dair olan lâyi
hanın 3 ncü maddesi, umumiyet itibariyle kabul 
olundu. 

IV - Lâyihanın dördüncü maddesi; Eskişehir 
Elektrik İşletmesinin vergiye tâbi kârından yüz
de 12 nispetinde kazanç vergisi alınmasına dair
dir. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında; elektrik 
istihsal ve istihlâki belediyelerin ifa edecekleri 
âmme hizmetlerinden birini teşkil etmekte oldu
ğu Belediye Kanunu. ile teyit edilmiş olmasına 
göre bu hizmeti ifa eden bir kısma belediyelerin 
kazanç vergisinin yüzde 12 ye tenzil edilmesi ve 
ayni hizmeti ifa eden diğer bir kısım belediye
lerin tam vergi ile mükellef tutulması Belediye 
idarelerinde bir ikilik husule getireceği ve ne
tice itibariye doğru bir tesis olmıyacağı müta
lâası açıklandı. 

Bu mütalâa üzerine Maliye Vekilinin de 
müzakereye iştiraki lüzumlu görülerek encümene 
davet edildi. Bu sırada Kayseri Mebusu Muhit
tin Taner tarafından verilen ve belediyelerce iş
letilen elektrik müesseselerinden kazanç vergisi
nin yüzde 12 nispetinde tahsil edilmesi teklifini 
ihtiva eden kanun lâyihası da encümenimize tev
di kılındığından her iki lâyiha birleştirildi ve 
Nafia, Dahiliye ve Maliye Vekillerinin huzuriyle 
müzakereye devam edildi. Şöyle ki : 

a) Belediye kanununda tadat edilen âm
me hizmetlerini ifa etmek maksadiyle be
lediyeler tarafından kurulan âmme müesse-
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seterinin faaliyetinde ticaret kastı arananu-
yacağına ve kazanç vergisi kanununda, ticari 
gaye takip etmiyen müesseseler mükellefiyetten 
hariç tutulduğuna göre belediyeler tarafından 
âmme hizmetini ifa maksadiyle kurulan müessese
lerin kazanç vergisiyle mükellef tutulamryacağı 
fikri dermeyan edilmiş ise de; pek geniş önemi 
olan bu teklifin bütçe varidatı üzerinde husule 
getireceği tesirin derecesi, Meclise tevdi edilmiş 
bulunan yeni Kazanç Vergisi Kanununun müza
keresinde derpiş edilmek üzere bu teklifin encü
men mazbatasında bir temenni mahiyetinde zik
redilmesi muvafık görüldü. 

b) Maliye Vekili, memleketin refaha doğru 
ilerleyişinde büyük âmil olan ve bugün mede
ni ihtiyaçlar arasında pek önemli yer tutan 
elektrik tesislerinin gelişmelerini ve halkın daha 
ucuz istihlâk yapabilmelerini kolaylaştırmak için 
Belediyeler tarafından işletilmekte olan elektrik 
müesseselerinin kazanç vergisinden muaf tutul
maları hususundaki mütalâaya iştirak ederek bu 
muafiyetin, hususi kanunlarına göre yüzde 12 
nispetindeki vergiyle mükellef bulunan belediye 
elektrik müesseselerine de teşmiline muvafakat 
gösterdi. Şu kadar ki ; bu muafiyetin 1944 se
nesi bütçesinin varidat faslmdaki miktar üzerin
de tesir bırakmamasını hatırlatmağı da lüzum
lu gördü. 

c) Nafıa Vekili, Belediyelerin kazanç ver
gisi mükellefiyetinde mevcut olan nispet ayrılit 
ğınm ortadan kaldırılması isabetli bir karar ol
makla beraber vergiden muaf tutulacak olan ha
sılatın, münhasıran elektirk tesisatının genişle
tilmesi ve sağlandınlması ve tarifelerinin tenzil 
olunması gibi hususlara tahsis edilmesi şartiyle 
takyit edilmesini teklif etti. 

d) Encümenimiz, Belediyeler tarafından 
idare edilen elekrik işletmelerinin vergiden mua
fiyetini icap ettiren sebeplerin, hususi idareler
le köy idareleri ve belediyelerin iştirakiyle işleti
len elekrik müesseseleri hakkında da varit oldu
ğu mülâhazasiyle muafiyetin bu idarelere dahi 
teşmiline Maliye Vekilinin muvaffakatiyle karar 
verildi. 

İşte bu sebeplere ve bu mütalâalara göre bi
rinci madde hazırlandı. 

Şu kadar ki ; belediyelerin işlemekte olduk
ları bazı elektrik müesseseleri, ayni zamanda 
elektrik istihlâk eden tramvay ve tünel gibi te
sisatı da memzucen idare etmektedir ki bunla

rın muafiyet çerçevesi içine alınmaları iğin mu
hik bir sebep bulunmadığından muafiyetin, bu 
idarelerin malî bilânçolarına ait kazanç vergile
rine şümulü olmadığının mazbatamızda saraha
ten ii'ade edilmesine karar verildi. 

Elektrik müesseselerinin vergiden muaf tu
tulması tasvip edilen safi kârlardan fazla kala
cak hâsılattan alınacak vergi nispetinin yüzde 12 
derecesinde olduğunun da kanun metninde zikre
dilmesi muvafık görüldüğünden lâyihaya ikinci 
madde olmak üzere o mealde bir metin ilâve 
edildi. 

Hükümet lâyihasında bulunan ve yukarıda 
bahsi geçen Eskişehir elektrik işletmesinin mu
hasebe ve satmalma işlerinden dolayı tâbi olacağı 
usul hakkındaki teklif; mülhak bütçe ile idare 
edilen bütün elektrik müesseseleri muamelelerine 
de tatbik edilmek kaydiyle geniş mânada olarak 
kabul edildi ve üçüncü madde metni o şekilde 
hazırlandı. Belediyeler tarafından mülhak bütçe 
ile idare edilen elektrik işletmelerinde hizmet 
gören müesseselerin memurlarını tâyin ve taltif 
gibi zâti muamelâtında tesadüf edilegelen ihtilâf
lara meydan kalmamak üzere müesseselerin bu 
husustaki salâhiyetlerinin Belediye Meclislerince 
tesbit edilmesi lüzumunu gösteren dördüncü mad
denin ilâvesi muvafık görüldü. 

Bazı şehirlerdeki elektrik müesseseleri hakkın
da mevcut olan hususi kanunların bu kanunla il
gili olmıyaıı hükümlerinin mahfuziyeti hakkında 
beşinci madde ile 6 ve 7 ııci maddeler tanzim 
edildi. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Komisyon Baş. Baş. V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybadın A. Tüzün E. Ergin 

Kâtip 
Giresun Balıkesir Bursa 
N. 'Osten F. Tiritoğlu F. Güvendiren 

Elâzığ Erzincan Erzurum 
î. Yalçın Ş. Sökmensüer N. Elgün 
Gazianteb Gümüşane Kars 

Dr. A. Melek R. Güreli E. Özoğuz 
Kayseri Konya Malatya 

A. H. Kalaç Ş. Ergun E. Barkan 
Maraş Sivas Trabzon 

R. Kaplan E. Dizdar 8. Abanozoğlu 
Yozgad Zonguldak 

S. Korkmaz R. Karadmi» 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/51 
Karar No. 74 

11 .VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi im
tiyazının kaldırılması hakknııda Bayındırlık Ba
kanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu kara-
riyle ve Başbakanlığın 11 . VII . 1944 tarih ve 
6/1924 sayılı yazısiyle Yüksek Meclise sunulup 
Baymdırlık ve İçişleri Komisyonlarınca incelen
dikten sonra havalesi gereğince Komisyonumuza 
tevdi buyurıılan kanun tasarısı, Belediyelere bağ
lı elektrik işletmelerinin tâbi olacakljarı kazanç 
vergisine dair Kayseri Milletvekili Muhittin Ta
ner'in kanun teklifi ile birleştirilerek, İçişleri, 
Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 

Hükümet tasarısı, bütün hisseleri Eskişehir 
Belediyesi eline geçmiş ve tasfijye haline girmiş 
olan Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketinin 
imtiyazının feshine, belediye işletmesinin katma 
bütçe ile Arıttırma, ve Eksiltme ve ihale Genel 
Muhasebe Kanunlarına tâbi olmaksızın idare edi
leceğine ve kazanç vergisinin bu vergiye tâbi kâ
rna % 12 si nispetinde olacağına dair hükümleri 
ihtiva etmekte olup bu tasarı Bayındırlık Komis
yonunca ayniyle kabul edilmiş, içişleri Komisyo
nu ise raporunda belirtilmiş olan sebeplere daya
narak imtiyaz mukavelesinin feshi bir kanun mad
desi halinde Büyük Millet Meclisinin tasdikına 
arzının lüzumsuz olduğuna karar verdikten sonra 
diğer maddeleri ineelerken Kayseri Milletvekili 
Muhittin Taner tarafından verilen ve Belediye
lerce işletilen elektrik müesseselerinden kazanç 
vergisinin % 12 nispetinde tahsil edilmesi tekli
fini ihtiva eden kanun tasarısı da gelmiş bulun
duğundan her iki tasarıyı birleştirerek görüşme
lere devam etmiştir. 

Bütçe Komisyonu görüşmelerinde İçişleri 
Komisyonunun hazırladışı metni esas ittihaz 
etmiştir. Ancak imtiyazın kaldırılması keyfiye
tinin bir kanun konusu olup olmadığı hususunda 
bir karara varmazdan önce bu mesele hakkında 
Adalet Komisyonun mütalâasını da almayı fay
dalı gördüğünden raporo bilâhara yazılmak üzere 
bu kısanın tasarıdan ayrılmasına karar veril

miştir. 
Elektrik tesislerinin genişletilmesi ve bugün 

genel bir ihtiyaç halini alan elektrikten halkın 
daha ucuz bir şekilde faydalanmasını sağlamak 
maksadiyle elektrik işletme müesseselerinin ka
zanç vergisi mevzuunda haiz olacakları muafiyet
lere ve bunların dışında kalan vergiye tâbi ola
cak kazançların vergi nispetinin-yüzde on iki ol
duğuna dair olan birinci madde Dahiliye Ko
misyonunun birinci ve ikinci maddeleri birleşti
rilmek ve bir tertip ve tasnif içine alınarak ik
mal edilmek suretiyle bazı tadillerle yeniden ya
zılmıştır. 

İkinci madde, birinci madde adı geçen taraf
lardan istenilen tramvay, tünel, havagazı işlet
meleri veya müesseseleri hakkında Komisyonu
muzca kabul edilen muafiyetlere dair olup bun
ların kazanç vergilerine de yüzde on iki nispeti 
tatbik edilecektir. Bu gibi müesseseler için mu
afiyet hududunun daha dar tutulması bunların 
elektrikle kıyas edilemiyecek derecede mahdut 
olmasından dolayıdır. 

Üçüncü madde, Artırma ve'Eksiltme ve İhale 
Kanunlariyle Genel Muhasebe Kanunundan ve 
Belediye muhasebe usullerinden ayrılmayı sağla
yacak bir hükmü kapsamaktadır. Esas itibariyle 
İçişleri Komisyonunun üçüncü maddesinin aynı 
olmakla beraber elektrikten gayri diğer işletme
leri de içine almak suretiyle daha şümullü bir 
şekil verilmiştir. 

Belediyeler tarafından katma bütçe ile idare 
edilen elektrik işletmelerinde hizmet gören mü
esseselerin memurlarını tâyin işlerinde tesadüf 
edile gelen ihtilâflara meydan kalmamak üzere 
müesseselerin bu husustaki yetgilerinin Bele
diye meclislerince tesbit edilmesine dair olan 
İçişleri Komisyonu metninin 4 ncü maddesi, 
maksadı sağJıyaoak mahiyette görülemediğinden 
kabul edilmemiştir. 

Beşinci madde de lüzumsuzluğuna binaen çı
karılmıştır. 
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Geçici madde, Komisyonumuz tarafından ilâ

ve edilmiş olup birinci ve ikinci maddeler hü
kümlerinin 1944 ve daha evvelki malî yılı vergi
lerine şümulü olmadığı belirtilmek maksadiyle 
yazılmıştır. . 

Havalesi veçhile Bayındırlık Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

Başkan V. 
Edirne 

Aydın 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
F. öymen O. R. Alpman B. Osma 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Eskişehir 
Y. Abadan . 

Hatay 
H. Selçuk 

îzmir 
M. Birsel 

Rize 
T. B. Balta 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Yozgad 

A. Sungur 

Diyarbakır 
R. Bekti 
Giresun 

M. Akkaya 
istanbul 
H. Kortel 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A, Yörüker 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

/ . H. Ülkümen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Yozgad 

S. tçöz 
Zonguldak 
E. Erişirgil 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Karar No. 8 
Esas No. 2/51 

Yüksek Başkanlığa 

18 .VI . 1945 

«Eskişehir Elketrik Türk Anonim Şirketi» 
imtiyazının kaldırılması hakkında Bayındırlık 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı 
Başbakanlığın 11 . VII . 1944 tarih ve 6/1924 
sayılı yazılariyle yüksek Meclise sunulan ve Ba
yındırlık ' Komisyonunca konuşulduktan sonra 
İçişleri Komisyonunca meselenin incelenmesi sı
rasında Kayseri Milletvekili Muhittin Taner'in 
Elektrik işletmelerinin tâbi olacakları kazanç 
vergisine dair kanun teklifi ile birleştirilen ka
nun tasarısı; bu hususCaki içişleri ve Bütçe Ko
misyonlarının tutanakları; Maliye, içişleri ve 
Bayındırlık Bakanlıkları temsilcileri hazır olduk
ları halde görüşüldü ve incelendi.' 

«Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi» 
imtiyazının . kaldırılması keyfiyetinin, bir ka
nun konusu olmadığı hususundaki içişleri Komis
yonunun görüşü bir karara bağlanmasından ev
vel, Adalet Komisyonunun da mütalâasının alın
masına dair olan Bütçe Komisyonunun düşüncesi 
yerinde görülerek bu kısmın tasandan ayrılması 
ve Kayseri Milletvekili Muhittin Taner'in ka
nun teklifinin görüşülmesine geçilmesi komisyo
numuzca da uygun görüldü. Ve bütçe Komisyo
nunun bu hususta hazırladığı metin esas tutu

larak konuşma yapıldı. 
Vazgeçilemez bir âmme ihtiyacı haline girmiş 

olan elektrik kudretinden halkın bol ve geniş bir 
şekilde faydalanabilmesi ancak ucuz istihsal ve 
tedarikine bağlı bulunduğu aşikârdır. Bunun 
için Elektrik işletme idareleri veya müesseseleri
nin kazanç vergisinden ve hattâ halkın Elekt
rik istihlâk ve buna ait diğer vergilerden muaf 
tutulması veya hiç olmazsa vergi nisbetinin azal
tılması gerektiği tabii görülmüştür. 

i l Özel idareleri, Belediyeler, köyler veya 
bunların kurdukları birlikler veyahut adı geçen
lere bağlı ve tüzel kişiliği olan kurumlar, veya 
adı geçenlerin yarıdan fazla hissesine sahip ol
dukları ortaklıklar tarafından işletilen elektrik 
işletme veya müesseselerinin kazanç verigisi ko
nusunda haiz olacakları muafiyetlere ve bunların 
dışında kalan vergiye tâbi safi kârların; vergi 
nispetinin yüzde 12 olmasına dair Bütçe Komis
yonunun hazırladığı birinci madde baş tarafına 
bir «il» kelimesi ilâvesiyle aynen kabul edildi. 

Yalnız elektrik tesisatının genişletilmesi, ıs
lahı, yenilenmesi için ayrılacak paraların ka
zanç vergisinden muaf tutulmasındaki maksat 
ve gayenin; bu gibi isletmeleri yapan özel ida-
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reler, belediyeler ve köyler tarafından gözönün-
de tutularak bu işlere yeter derecede daima öde
nek ayrılması hususunun teminini, komisyonu
muz İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarından 
bekler ve rica eder. 

Ayni zamanda halkın elektrik kudretinden 
tam bir şekilde faydalanabilmesi için tarifelerin 
tâyin ve tesbitinde fazla kâr temini cihetine gi
dilmemesinin sağlanmasını da Bayındırlık Ba
kanlığından diler. 

Birinci maddede adı geçen idareler tarafın
dan işletilmekte olan tramvay, tünel ve havaga
zı işletmeleri veya müesseselerinin ' tesisatının 
genişletilmesi, ve yenilenmesine ayrılacak para
lar çıkmaksızın elde edilecek safi kârlardan yüz
de 12 kazanç vergisi alınması ve 2729 sayılı ka
nun gereğince asgari kâr haddine tâbi olmaları 
hakkında Bütçe Komisyonunca hazırlanan ikin
ci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ancak günden güne aşınmakta, bozulmakta ve 

kendi kendini yemekte olan tramvay, tünel ve 
havagazı tesislerinin ıslahına ve yenilenmesine 
gereken ödeneklerin her yıl kâfi miktarda ayrıl
masının sağlanması; tesisatın emniyetle ve ınkı-
tasız işletilebilmesi bakımından çok önemli oldu
ğunu belirtmeyi Komisyonumuz bir vazife bil 
mistir. 

Bütçe Komisyonunca hazrlanan 3 ncü, geçici, 
4 ncü, 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Ko. Baş. Sözcü, Kâtip 
Eskişehir İsparta ' Kayseri 
î. Arukan A. Aydar M. Taner 
Ankara Kars Konya 

A. Baytın Dr. E. Oktay F. Gökmen 
Manisa Maras Niğde 
O. Ercin H. R. Tankut H. Mengi 

Urfa * Zonguldak 
R. Soyer Dr. R, Barkın 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/51 
Karar No. 17 

20 .VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

«Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi» 
imtiyazının kaldırılması hakkında Bayındırlık 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı 
ve Başbakanlığın 11 . VII . 1944 tarih ve 6/1924 
sayılı yazılariyle Yüksek Meclise sunulan ve 
Bayındırlık Komisyonunca konuşulduktan sonra 
içişleri Komisyonunca meselenin incelenmesi sı
rasında Kayseri Milletvekili Muhittin Taner'in 
Elektrik işletmelerinin tâbi olacakları kazanç 
vergisine dair kanun teklifi ile birleştirilen kanun 
tasarısı ve bu husustaki, içişleri, Bütçe ve Ba
yındırlık komisyonları raporları teklif sahibi ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları halde 
görüşüldü ve incelendi. 

«Eskişehir Elektrik Türk Anonim şirketi» 
imtiyazının kaldırılması keyfiyetinin bir kanun 
konusu olmadığı hususundaki içişleri Komisyo
nunun görüşü bir karara bağlanmadan evvel 
Adalet Komisyonununda mütalâasının alınması

na dair" olan Bütçe Komisyonunun düşüncesi ye
rinde görülerek bu kısmın tasarıdan ayrılmış ol
ması komisyonumuzca da uygun bulunduğundan 
Kayseri Milletvekili Muhittin Taner'in kanun 
teklifinin görüşülmesine geçildi. 

Bu hususta Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
ve Bayındırlık Komisyonunca da birinci madde
sine bir (ÎL) kelimesi ilâvesiyle aynen kabul 
edilmiş olan metin esas tutularak konuşma bu 
metin üzerinde yapıldı. 

Verilen izahattan özel kanunlarındaki hüküm
lerden faydalanarak.bazı elektrik idareleri yüzde 
12 nispetinde kazanç vergisine tâbi tutulduğu 
halde bunların - dışında kalmış olan bir kısım 
idarelerden Genel hükümlere dayanılarak zamları 
ile birlikte yüzde 70 den fazla vergi aranmakta 
olduğu anlaşılmış ve ayni mahiyetteki işletmeler 
arasında vergi yükü bakımından hâsıl olan bu 
muvazenesizlik teklif adaletine uygun görülmemiş 
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olduğundan gerek bu adaletsizliğin giderilmesi 
lüzumu gerekse elektriğin memleket ölçüsündeki 
ekonomik faydalan ve halkımızın bu kudrete 
daha bol ve geniş mikyasta kavuşmasının sağla
mak ihtiyacı gözönünde tutularak tasarının bü 
işletmelerin teessüs ve inkişafına tahsis edilmek 
üzere özel bir hesaba alman kârlarının "vergiden 
muafiyetine ve bu< kârların başka bir işe ayrılan 
kısımlariyle bu hesaba almmıyan safi kârların da 
yüzde 12 nispetinde kazanç vergisine tâbi tutul
masına mütedair olan birinci maddesi ile dayan
dıkları mucip sebeblere göre uygun bulunan di

ğer maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

taliye Ko. Başkam 
îstanbul 

A. Bayındır 
Af yan K. 

8. Yurdkoru Dr. 
Malatya 

M. N. Zdba 

Bu Sözcü 
tzmir 

Ş. Adatan 
Antalya 

G. Kahraman 
Tokad 

C, Kovalı 

Kâtip 
Ankara 

M. AJcsoley 
Kastamonu 
H. Çelen 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUHİTTİN TA
NER'İN TEKLİFİ 

Belediyelere bağlı Elektrik İşletmelerinin tâbi 
olacakları • kazanç vergisiyle Arttırma,- Eksilt
me Kanunlarından muafiyetine dair kanun teMdfi 

MADDE 1. — Gerek Hükümet tarafından 
muhtelif kanunlara dayanılarak satın alınıp ma
hal iî Belediyelere devrolunan ve gerekse halen 
Belediyeler tarafından işletilmekte bulunan Elek
trik Müesseselerinin bu işletmelerden mütevellit 
kazanç "vergisi bu vergiye tâbi kârının % 12 
si nispetinde alınır. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen iş
letme Müesseseleri Muhasebei Umumiye, Arttır
ma ve Eksiltme ve İhale Kammlariyle Belediye 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Elektrik İşletme Müesseseleri hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hususi İdareler, belediyeler 
ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler 
ve iştirak ettikleri şirketler tarafından işletilen 
elektrik müesseselerinin malî bilânçolarına göre 
hasıl olan safi kârdan, tesisatın genişletilmesine 
ve yenilenmesine sarfetmek üzere ayırdıkları pa
ralar ve satın alma taksitleri ve belediye hisse
leri müessesenin masrafları arasına geçirilir. 
Bunlar, kazanç ve asgari mükellefiyet vergi ve 
zamlarına tâbi tutulmaz. 

Bu muafiyet, 1944 malî yılına ait vergilere 
şamil değildir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan 
elektrik müesseselerinin kazanç vergisinden mu
af tutulan kısım haricindeki safi kârlardan alı-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Elektrik işletme, müesseseleri hakkında kanun 
tasansi 

MADDE 1. —• özel idareleri veya belediye
ler veya köyler veya bunlarm kurdukları bir
likler tarafından veyahut adı geçenlere bağlı 
ve tüzel kişiliği olan kurumlar veya adı geçen
lerin yarıdan fazla hissesine sahip oldukları 
ortaklıklar tarafından işletilen elektrik işlet
me veya müesseselerinin: 

I - A) Satmalma bedel ve taksitlerinin 
ödenmesine; 

B) Bu bedel ve taksitlerin veya bakiyeleri
nin ödenmesi için yapılan ödünç alma borçla
rının ödenmesine; 

C) Tesisatın genişletilmesine veya yenilen
mesine ; 

Karşılık olarak özel hesaba alınan kârları 
kazanç vergisi ve zamlariyle buhran vergisi 
zammına tâbi tutulmaz. 

II - Bu işletme veya müesseselerin birinci 
fıkrada yazılı hesaba almmıyan safi kârları ile 
bu hesaba almrp da birinci fıkrada yazılı hu
suslardan başka bir işe tahsis veya tefrik edi
len kısımlarından % 12 kazanç vergisi alınır. 

III - Bu işletme veya müesseseler 2729 sa
yılı kanun ile alınan asgarî mükellefiyet vergi
sine tâbi değildir. 

MADDE 2. — Birinci maddede adı geçenler 
taraflarından işletilen tramvay, tünel ve hava
gazı işletme veya müesseseleri hakkmda birin-

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞİ 

MADDE 1. T- Baş tarafına «İl» kelimesi 
ilâve edilmek üzere Bütçe Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bütçe Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Teklif 

Muhasebe Nizamnamesine tabî değildir. 

MADDE 3. — Bu 
meridir. 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillikleri me
murdur. 

tç. K. 

nacak vergi nispeti yüzde 12 dir. 

MADDE 3. — Mülhak bütçe ile idare edilen 
elektrik müesseselerinin muameleleri arttırma, 
Eksiltme ve İhale ve Muhasebei Umumiye Kanun
larına ve belediye muhasebe nizamnamesi hü
kümlerine tâbi değildir. Alım ve satım işleri 
Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerince konulacak usul
lere göre idare edilir. 

MADDE 4. — Belediyeler ile Belediye birlik
leri tarafından idare edilen mülhak bütçeli elekt
rik müesseseleri memurlarının zat işlerine mü
teallik hususlarda müessesenin salâhiyeti dere
cesi belediye meclislerince tâyin olunur. 

MADDE 5. — Elektrik imtiyazlarının satm 
alınmasına ve Belediyelere devredilmelerine da
ir 3645, 3688, 3689, 4011, 4325, 4483,4596 
sayılı kanunlarm, bu kanuna almmamış olan 
hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. ' * . 

MADDE "7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Nafıa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 
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Ba. K. 

ci maddenin birinci bendinin (C) fıkrasiyle III 
ncü bendi hükümlerinden maada diğer hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 3. — Birinci maddede adı geçenler 
tarafından işletilen elektrik, havagazi, tramvay 
ve tünel işletme veya müesseseleri bütün işle
rinde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanuniyle Genel Muhasebe Kanunu hükümle
rine ve belediye muhasebe usullerine tâbi de
ğildirler. Bunlarm hesap ve alım satım işleri 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müşte
reken konulacak usûllere göre idare edilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci ve ikinci mad
deler hükümleri 1944 ve daha evvelki malî yıl 
vergilerine şamil değildir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve 
Bayındırlık Bakanları yürütür. 

B. K. 

MADDE 3. — Bütçe Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bütçe Komisyonunun 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Bütçe Komisyonunun 4 neü 
maddesj aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bütçe Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* • » 
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