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BAŞKAN — T. P. SILAY 
KÂTİPLER: B. Osma (Bitlis), N. Fırat (Samsun). 

*mm 

BAŞKAN,—.Oturum açılmıştır. 
ADALET BAKANI M. ÖKMEN (Ankara) — 

Arkadaşlar, gelen kâğıtlar arasında Millî Ko
runma kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında bir tasarı vardır. Bu tasarı Ada
let, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Millî Sa
vunma, Ticaret ve Tarım Komisyonlarına hava
le oİunmuş bulunmaktadır. Tensip buyurursanız 

tasarı bu komisyonlardan ayrılacak üçer kişi
den müteşekkil geçici bir komisyona havale bu-
yurulsun. 

BAŞKAN — Adalet Bakanının teklifini reyi
nize arzediyorum; 

Geçici bir komisyon kurulmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici bir komisyon kurulacaktır. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Muş ve dolaylarında son günlerde vuku-
a gelen deprem Hakkında İçişleri Bakanı Hil
mi Ufan'ın demeci 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Arkadaşlar, son günlerde malesef yurdumuz 
yeni bir deprem felâketi geçirmiş ve tessürle 
arzederim ki küçük denilemiyecek derecede 
vatandaş kaybını intaç etmiştir. Haziranın 
birnci günü sabahm çok erken saatlerinde, beşi 
on geçe vukubulmuştur. Muş, Bitlis, Hakkâri, 
Van, ve Erzurum 'un Hınıs bölgelerinde hissedil
miştir. Tam şiddetini ve tahribatını Muş'un 
Varto bölgesinde yapmıştır. Şimidiye kadar al
dığımız malûmata göre 390 ölü ve 100 yaralı 
vardır. Buna dair olan rakamlar şunlardır. 

Zelzele mahalli t 

Vartu merkezi 
Şeyh köyünde 
Harf iyin köyüttde 
Crlek köyüflde 
Keeari köyünde 
Taşçı Kevgir köyünde 
Horizan köyünde 
Siviîan köyünde 
Üstükıran bucağında 

» Rakan köyünde 
» Sofyan köyünde 

)lü 

47 
17 
50 
22 
15 
15 
13 
25 
29 
89 
68 

Yaralı 

22 
6 
5 
5 
5 

11 
5 
8 

10 
13 
10 

390 100 

Vartu merkezinde 120 ev, 15 dükkân (1) 
cami yıkılmıştır. Vartu köylerinde de (79) ev 
yıkılmıştır. Esasen Vartu 895 nüfuslu ve 1,41 
haneli bir kasabacık olduğuna göre anlaşılıyor 
ki, tahribat çok büyüktür. Şimdiye kadar zel
zelenin ilk haberi alındığından itibaren Van'dan 
150 çadır, Bitlis'ten 400 çadır, Erzurumdan 
250 .çadır olmak üzere mahalline 800 çadır gön
derilmiştir. 

iaşe maddesi olarak da Erzurum 'dan 1000 
kilo ekmek, 50 kilo kavurma, 50 kilo zeytin, 
elli kilo da peynir. Bitlis'ten ve Van'dan da 
ekmek yollanmıştır. Erzurum'dan ayrıca kaz
ma, kürek, fener, keser, testere ve sedyeler 
gönderilmiştir. Para yardımı olarak Kızılay 
deprem mahalline 10 bin Ura gönderdiği gibi 
nakliyede harcanılmak üzere de Erzurum 'a 2000, 
umumi müfettişlik emrine 5000, Karlıova'ya 
1000, Bitlis'e 1000 lira gönderilmiştir. Ayrıca 
14 350 lira da 50 ton buğday bedeli olarak ofi
se verilmek üzere, yollanmıştır. 

Kızılayca 400 kişilik pansuman malzemesi, 
Diyarbakır'dan 4 kişilik bir ekiple bir hastane 
çadırı, Hunus'tan, Van'dan, Bitlis'ten kâfi 
miktarda sıhhi malzeme gönderilmiştir. Hunus'
tan iki doktor, Ankara'dan bir operatörle iki 
pansumancı, Diyarbakır'dan bir doktor, Er
zurum ve Bitlis'ten birer sağlık memuru yol
lanmıştır. 

Muş Valisi yanında jandarma kumandanı, 
Nafıa Müdürü, Sağlık Müdürü olduğu halde 
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köyleri taramak üzere mahal]indedir ve yardım I Teessürle heyeti celilenize arzederim. 
gittikçe genişletilecektir. * | BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞ 

i% — Belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar 
ve Belediyeler Bankası Memurları Emekli San
dığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/437) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
tiler Bankası Emekli Sandığı kurulmaşma dair 

olan 4085 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Kanunla emeklilik hakkı tanın
mış görevlerde bulunduktan sonra belediye baş
kanlığına seçilen veya atananların başkanlıkta 
geçen hizmet süreleri, haklarında bu kanun ile 
4085 sayılı kanun ve 4222 sayılı kanunun 18 nci 
maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle 
emeklilik eylemli hizmetinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı baş
kanların başkanlıkta bulundukları sırada emek
lilik keseneğine esas olacak ücretleri, başkanlı
ğa geçmezden evvelki son aylık veya ücret de
recelerindeki hizmet süreleriyle başkanlıktaki 
hizmet sürelerinin toplamı nazara alınmak, baş
kanlığa aylıklı bir görevden geçmiş olanların 
son aylık derecelerinin tekabül ettiği ücret de
recesi ve diğerlerinin son ücret derecesi esas 
tutulmak ve 3656 sayılı kanundaki asgari yük
selme süresini doldurdukça bir üst dereceye çık
mış sayılmak suretiyle belirtilir. 

Şu kadar ki, bu suretle belirtilecek miktar 
başkanlık ödeneğini geçemez. Bu ödenek 3656 
sayılı kanunda yazılı derecelerden birine uy
mazsa en yakın üst derece ücret, keseneğe esas 
tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

|1] Birinci görüşülmesi 55 nci birleşim tuta-
nağındadır..-. .. • : . 

fLEN İŞLER 

yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı baş
kanların başkanlıkta bulundukları sırada emek
liye çıkmaları veya ölümleri halinde 4085 sayılı 
kanuna göre bağlanacak emekli, dul ve yetim 
aylıkları, ikinci madde gereğince emekli kese
neğine esas tutulan ücret üzerinden hesap olu
nur ve emekliye çıkarılma işlemi il merkezi ol-
mıyan yerlerdeki belediyelerin başkanları hak
kında valilerin ve diğerleri hakkında da İçişleri 
Bakanının onamasiyle yapılır. Ancak resen 
emekliye çıkarmıya ve yaş tahdidine dair hü
kümleri bunlar hakkında uygulanmaz. 

Bu maddeye göre bağlanacak emekli aylığı, 
aylık tutarı aynı bulunan ve aynı süre ile hiz
met etmiş olan Devlet memuruna 1683 sayılı 
kanuna göre bağlanacak emekli aylığını geçe
mez. I 

Başkanlıktan ayrıldıktan sonra emeklilik 
hakkı tanıyan başka bir göreve geçmemiş olan
ların emeklilik işlemleri de bu madde hükmüne 
göre yapılır, 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Belediye başkanlığından son
ra kanunla emeklilik hakkı tanınan başka gö
revlere geçen birinci maddede yazılı başkanlar 
hakkında 4222 sayılı kanunun 18 nci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte görev başında bulunan bi
rinci maddede yazılı belediye başkanlarının, 
daha önce belediye başkanlığında ve 4644 sa
yılı kanunun geçici ikinci maddesinin 2 nci fık
rasının 1 - 7 nci bentlerinde yazılı görevlerde 
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geçmiş olan hizmet sürelerinden ençok on yılı, I 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak 
altı ay içinde, 4085 sayılı kanunla kurulmuş 
olan sandığa yazı ile başvurarak istemek ve 
4644 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesinde 
yazılı esaslar dairesinde borçlandırılmak şar-
tiyle emeklilik eylemli hizmet sürelerine ekle
nir. Bu suretle borçlandırılanların borçları baş
vurma süresinin bittiği tarihten sonraki ikinci 
ayın ödeneğinden başlanmak üzere 4644 sayılı 
kanunun geçici üçüncü maddesinin B ye C fık
raları hükümlerine göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Birinci maddede ya
zılı suretle belediye başkanlığına geçmiş olupta: 

Â) Bu kânunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kanunla emeklilik hakkı tanrnaniş bir görevde 
veya milletvekilliğinde bulunanların; 

B) Sonradan böyle bir göreve atanacak veya 
belediye başkanlığında geçecek veya milletvekilli
ğine seçilecek olanların; 

Bu kanundan önce belediye başkanlığında geç- I 
aniş hizmet sürelerinden en çok on yılı A fıkra- | 
smda yazılı olanlar için kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten, diğerleri için B fıkrasınla yazılı 
hizmetlere geçiş tarihinden başlıyarak altr ay 
(içinde ilgili daire ve sandıklara yazı ile başvu
rarak istemek ve 4644 sayılı kanunun geçici üçün
cü maddesindeki esaslar dairesinde borçlandırıl
mak şartiyle emeklilik eylemli hizmet sürelerine 
eklenir. 

Bu borçlar 4644 sayılı kanunun geçici üçüncü 
maddesinin B ve C fıkraları hükümlerine göre 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyesler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci ve ikin
ci maddeler gereğince yapılacak borçlanmalarda 
belediye başkanlığında geçmiş hizmetler için borç-
lanmıya, mezkûr başkanlıkta o yıllar içinde alın
mış glan ödenekler esas tutulur. 

?£anunla kurulu emeklilik sandıklarına borç-
İanma^1 suretjyle veya 4644 sayılı kanun gereğin
ce emeklilik eylemli hizmetlerine eklenmiş olan | 
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süreler ile bu kanuna göre eklenecek sürelerin 
toplamı on yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyofum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Orman Kanununa ek 3444 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Tarım, Maliye ve Bütçe Ko-
mosyonları raporları (1/560) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir, madde
leri okutuyorum. 

Orman Kanununa ek 3444 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 13 . VI . 1938 tarihli ve 3444 
saiyilı kanunun 7 nci maddesi aşağıda yS-Uh şe" 
kilde değiştirilmiştir. 

Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletile
cek ormanlarla bu işletmelerin döner sermayesi
ne ilişkin işler Genel Muhasebe, Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunlarına bağlı olmayıp Ba
kanlar Kurulunca konacak eseslara ve ticari is
terlere göre yürütülür. 

Bu işletmelere ilişkin hesap dönemi, takvim 
yılıdır. 

işletmelerin merkezce yapılacak bilâçosu, 
genel bilâçosu ile her işletmeye ilişkin bilanço ve 
kesinhesaplarla birlikte, yıl sonunda başlıyarak 
7 ay içinde Sayıştaya verilir. Sayıştay inceleme
lerin bu işletmelerin mevzuatına ve Hususiyetle-

[1] Birinci görüşülmesi 55 nci Birleşim tu~ 
tanağındadır. 
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rine ve ticari isterlere göre yapar. I 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum: Kabul buyu

ranlar işaret buyursunlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — İşletmelerin 1945 - 1946 
hesap dönemi 1946 yılının Ekim, Kasım ve Ara- | 
lık aylarını da içine almak suretiyle 15 ay ola
rak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum: Kabul buyu
ranlar işaret buyursun... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum: 
Kabul buyuranlar işaret buyursunlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum: Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyarum: Kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar... Etmiyenler... I 
Tasarının temamı kabul edilmiştir. 

3. — Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki 2777-
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/538) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
ri okutuyorum. 

Siyasal Bilgiler Okulu hakkuıdaM 2777 sayılı 
kanunun ikinci ve dördüncü maddelerini 

değiştiren kanun 

MADDE 1. — 10 . . VI . 1935 tarih ve 2777 
sayılı kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Siyasal Bilgiler Okulunun, Devlet hesabına 

[1] Birinci görüşülmesi 55 nci birleşim tuta-
nağındadır, 
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| okuyan parasız yatılı öğrenci kadrosu 420 yi ge

çemez. Her yıl ilk sınıfa alınacak öğrenci sa
yısı Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilir. 

Okula girmek için lise olgunluk srnâvını ver
miş olmak ve giriş sınavını da kapanmak şart
tır. 

I BAŞKAN — Madde' hakkrrida değiştirge yok-
I tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul buyuran

lar işaret buyursunlar.... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 neti maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Her yıl okul müdürlüğünce kurulacak bir 
jüri tarafından, üçüncü sınıfı bitiren parasız ya
tılı öğrencilerin % 45 i İdari şubeye, 45 i Malî 
şubeye, 10 nu da Siyasi şubeye ayrılır. İdari ve 
Malî şubeleri bitirenler münhasıran ilgili Ba
kanlıklar hizmetine, diğerleri Öükümetçe belir
tilecek görevlere alınırlar 788 sayılı Memur
lar Kanununun 2919 sayılı kanunla değiştirilen 
64 ncü maddesi bunlar hakkrn'dâ da uygulanır. 

Okuldan isteği ile ayrılan veya inzibati se
beplerle çıkarılan parasız yâtiTı Öğrencilere ya
pılan tahsil giderleri faiziyle beraber kendilerine 
ödetilir. 

Parasız yatılı öğrenciden okula girerken bu 
I hükümlere riayet edeceklerine dair bir yüklen-

'me alınır. 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok

tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul buyuran
lar işaret buyursun ... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2777 sayılı kanunun 3 neü ve 
beşinci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar.... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul buyuranlar işaret buyursunlar... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — B,u kanunu Bakanlar Kurucu 
yürütür. -

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka-
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bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde -kabul, edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. j 
4- — ty$$.. metnuçton a^lıklat^nm tevhit ve 

teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cet
velim, Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Adjalei ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/574) [1] 

BAŞKAN.— Tasarının ikinci görüşülmesidir, 
maddelere ggçiyoşuz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit1 ve teadülü 
hakimııdaki 3656 sayılı_ kanuna bağ-lr (1) sayılı 
cetvel ite eklerinin Adalet Bakanlığı (kısımların
da ve 1946 "yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı bölümünden ilişik (1) sayılr cetvelde derece, 
unvan ve sayıları yazılı memurluklar çıkarılarak 
yerine (2) sayılı cetvelde yazılı memurluklar. 
konmuştur. 

RASPAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Oya arzediyorum. Çabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE-2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mının (176) ncı (Aylıklar) bölümünün 1 nci 
(memullar aylığı) maddesine 8040, (178) nci • 
(geçici tazminat) bölümüne 852 ve (179) ncu 
(447& 45J§ ye, 4599 saydı kanunlar gereğince 
yapılacak zajm-lar ve yardımlar) bölümünün 5 nei 
(ayni yardım) maddesine 540 lira ek ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

[1] Birinci görüşülmesi 56 ncı birleşim tuta-
nağmdadtr. r., 
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yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

1. — Denizci yetiştirme hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Ulaştırma, MİM Eğitim ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/363) [1] 

ULAŞTIRMA BAKANI A. F. CEŞEEOY 
(Konya) — Aziz arkadaşlarım, bu kanun de
niz teşkilâtımızda yeni ıslahatı ihtiva etmekte
dir. Bilhassa kadroları itibariyle bu kanunun 
biranevvel tatbiki lâzımgeliyor. İvedilikle mü
zakeresini teklif ediyorum. Lütfen kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

BJ4SKAN — Tasarının ivedilikle müzakere
sini Ba%an teklif ediyor. Oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarınjtn tumu- hakkında mütalâa var mı? 
Mad,delere geçümesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Eipiyenlej:... Kabul edilmiştir. 

Yüksek denizcilik: okulu ve denizcilik meslek 
okul ve kursları hakkında kanun 

MADDE 1. — TJlaşjtırma Bakanlığına, bağlı 
(Yüksek deniz ticaret; .olculu.,) nujL adı (Yüksek 
denizcilik okulu) olarajk değiştirilmiştir, 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kajbul edenler... Etmiysnier... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığı, denizci 
yetiştirmek ve mevcut denizcilerin meslek bil
gilerini artırmak amaciyle Denizcilik meslek 
okulları veya kursları açmağa yetkilidir. Bu 
okullarda ve gerektiği zaman gezici olabilecek 
olan kurslarda parasız okunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yüksek denizcilik okulu ya
tılı ve parasızdır. Istiyenler bu okulda ücreti
ni vererek okuyabilirler. 

Parasız yatılı öğrencilerden istekleri ile 
okuldan ayrılanlarla inzibati sebeplerle okul
dan çıkarılanlara, kendileri için yapılan tahsil 
giderleri, faizi ile birlikte ödetilir. 

Yüksek denizcilik okulunda parasız yatılı 

[1] 149 sayılı başmayazı tutanağı^ s/şnunda-
dır. 
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olarak okuyup diploma alanlar hakkında 788 
sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değiştirilen 
64 ncü maddesi uygulanır. Bunlar mecburi hiz
metlerinin bir kısmını veya tamamını, Ulaştır
ma Bakanlığının izniyle, özel kişilere ilişkin 
Türk ticaret gemilerinde geçirebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yüksek Denizcilik okulu, de
nizcilik meslek okulları veya kurslarının kuru
luşu, yürütülüşü, öğrenci kayıt ve kabul işleri 
ve sınavları hakkındaki hükümler, okullar için 
789 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince ha
reket edilmek üzere tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Denizcilik meslek kursları il 
özel idareleri, belediyeler, beden terbiyesi ku
rumları, Devlet veya şahıslara ilişkin gemi işlet
meleri, Halkevleri ve bunlara benzer diğer ku
rumlar ve Millî Eğitim Bakanlığınca uygun gö
rülecek öğretim kurumları tarafından da açıla
bilir. Şu kadar ki, bu madde gereğince açılacak 
kursların müfredat programları ile bunlardan 
mezun olacaklara denizcilikte verilecek haklar 
bu kurslarda ders verecek öğretmen veya öğre
ticilerden aranacak nitelikler, Millî Eğitim ve 
Ulaştırma Bakanlıkları tarafından beraberce ka
bul ve tasdik olunur, teftiş ve denetlemeleri de 
bu iki bakanlık tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Ulaştırma Bakanlığı kısmındaki Yüksek De
niz Ticaret Okuluna ilişkin kadrolar kaldırılarak 
yerine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
ve aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde de (Ulaş
tırma Bakanlığı) başlığı altmda açılan kısma 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 
ek görev tazminatı kadrosu eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

6. — İçtimaatı Umumiye Kanununa müzey-
yel 3 Mart 1328 tarihli kanunun kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/603) [1] 

Tasarının tümü hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 

îçtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel ka
nunun kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. —• îçtimaatı Umumiye Kanunu
na müzeyyel 26 Eebiülevvel 1330 ve 3 Mart 
1328 tarihli kanun kaldırılmıştır 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yaymı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri Bakanı 
yürütür, 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitti. 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/592) [2] , . " • , 

[1] 145 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 142 saytiı basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakknda muta- I 

lâa var mı? 
Maddelere geçilmesirii oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı kanunda değişiktik yapılması bak

landa kanun 

M<ADDE 1. — Devlet memurları aylaklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir sayılı cetvelin Mîllî Eğitim Ba-
tkanlığ kısmiyle muhtelif kanunlarla aynı kı
sımda yapılan ek ve tadiller kaldırılmış ve ye-
rino bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde derece, 
unvan, aylık ve adedleri yazıto memuriyetlev ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığ mn 
4492, 4619, 4624, 4644, 4702, 4761, 4774 ve 4787 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki ek görev 
tazminatları kadroları kaldırılarak yerlerine (2) 
sayılı cetvelde gösterilenler konulmuştur. 

BAŞKAN —• Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayı
lı kanunun birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 
altıncı ve yirmi sekizinci maddelerinde geçen 
«Maarif Şûrası» tâbiri «Millî Eğitim Kurulta
yı» na çevrilmiş ve dördüncü madde aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Milî Eğitim Kurultayının üyeleri şunlardır : 
1) Müsteşarlar, 
2) Talim ve terbiye kurulu başkan ve üye

leri, 
3) Üniversite rektörleri, fakülte dekanla

rı ve yüksek okul müdürleri, 
4) Üniversite fakülteleriyle, yüksek okul

lardan profesör veya öğretmenler kurullarınca 
seçilecek birer profesör veya öğretmen, 

5) Teftiş kurulu başkanı ve Bakanlık mü
fettişlerinin aralarından seçecekleri dört mü
fettiş, 

6) Bakanlık genel müdürleri ve müdürleri, 
7) Bakanlık hukuk müşavirleTİ, j 
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1 8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 

yüksek okulların ilgili Bakanlıklarca gönde
rilecek temsilcileri, 

9) Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Sa
vunma Bakanlığının okul işleriyle ilgili daire
lerinin müdür veya müfettişleri, 

10) Genel müfettişlikler Millî Eğitim müşa
virleri, 

11) Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 
müdürü, 

12) Her nevi okullar müdürlerinden Ba
kanlıkça çağırılacak üçer müdür, 

13) Her lise, öğretmen okulu, ticaret lise
si, köy kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri 
ve orta okulların öğretmen kurullarınca kurul
tayın gündemindeki konularla ilgili olmak üze
re gösterilecek birer adaydan Bakanlıkça bu 
kurumlan temsil etmek üzere seçilecek enaz 
birer öğretmen veya öğretici, 

14) Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 
birer aday arasından Bakanlıkça seçilecek üç 
ilköğretim müfettişi ve beş ilkokul öğretmeni, 

15) Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 
kurultayda bulunmaları için Bakanlıkça davet 
edilecek olanlar. 

Seçimli üyelerin süresi üç yıldır. 
Kurultayın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 
H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, ' bu 

tasarının 3 ncü maddesi eğitim ve öğretim ilke
lerimizi araştıran ve tesbit eden Maarif Şûrası
na taallûk etmektedir. Bu madde Maarif Şû
rasının adını değiştirmekte ve diğer taraftan da 
temsil kadrosu üzerinde bazı ilâveler yapmakta
dır. " i 

Ben şahsen Cumhuriyetin kültür ve eğitim 
siyaseti üzerinde bu kadar mevkii olan bu teş
kilâtın bütünüyle bu tasarının esbbaı mucibesin-
de yazıldığı üzere yakında geleceği bildirilen* 
merkez teşkilâtı tasarısı içinde Büyük Millet 
Meclisine gelmesini çok temenni ederim. Çün
kü gelen sadece bir maddesidir. Âcil sebepler 
ve kodra üzerindeki bazı hareket ihtiyaciyle ya
kında toplanacağı ileri sürülmektedir. Ancak 
Maarif Şûrasına karşılık olarak Millî Eğitim 
Kurultayı sözü Maarif Şûrasının bünyesine uy
gun bir terim değildir. Çünkü Şûra icra cihazı 
değildir. Delegasyon sistemine de uymadığın
dan doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı
nın bir organıdır, teşkilâtıdır. Bu bakımdan 
evvelce bu arada teşkil edilmiş ve kanunlarda 
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da danışma kelimesinden hareket edilerek da- I 
nışık tâbiri kullanılmıştır. Müsteşar ve müşavir 
gibi kelimeler de bu tasarının içerisinde kalmak
tadır. Binaenaleyh bu Şûranın isminin «Millî 
Eğitim Şûrası» olarak kalmasını teklif edecek
tim. Fakat mademki bir Türkçe karşılık getiril
mek istenilmiş ve Komisyonca bn yola gidil
miştir, buna göre bir isim bulmak ta yerinde 
olacaktır. Esasen arkadaşımız katı olarak bir 
isim ileri sürmüş değildir. «Maarif» sözünün 
değişmesiyle ilgili olarak «Millî Eğitim» denil
miş ve «Şûra» karşılığı olarak ta «Kurultay» 
teklif edilmiş ve bu diğer komisyonlardan da 
geçmişse de «Şûra» nm bünyesi, yetkileri ku
ruluşu bakımından mesele düşünülecek olursa 
«Kurultay» sözünün burada tamamen yerinde 
olacağına kani olmak mümkün değildir. Bu se
beple ben, «Millî Eğitim Danışma Kurulu» de
nilmesini teklif ediyorum. Zannediyorum, söz
cü arkadaşım da bu değişiklikte benimle muta
bıktır. 

İkinci ufak bir tadil teklifimde şudur: Ba- I 
kanlıklara ait temsil kadroları biraz evvel okun
duğu üzere sıralanmıştır. Millî Eğitim Bakan- I 
lığının dışında kalan bakanlıklardan sadece 
yüksek okulları olan bakanlıklar temsil edilmek
tedir. Eğitim işi bir bütün olduktan başka bu 
takanda her nevi okullara temas eden konular 
Şûranın çalışmalarına taallûk ettiği gibi, ter
tip te öyledir. Meselâ sanat okulları ile köy ens
titülerinin bu kadar sıkı münasebeti olan işti
rakleri, boşlukları, eğer Yüksek Ziraat Ensti
tüsü olmasaydı açıkta kalabilirdi. Veyahut Sağ
lık Bakanlığı gibi gençliğin sihhati ile yakından 
alâkadar olan ve bulaşıcı hastalıklarla devamlı 
halde mücadele eden bu Bakanlığın yine yüksek 
bir okulu olmadığı için temsil salâhiyeti eksik 
kalıyor. Bu itibarla yüksek okulları bulunmı-
yan Bakanlıkların birer temsilcisinin bu danış
ma kurulunda temsil edilebilmesi için hem tu
tulan ölçülere uygun olarak hem de eğitim ve 
öğretim gibi köklü ve budaklı bir meselenin ili-
ğiliği bakımından uygun olacaktır. 

Onun için tekrar arzediyorum; buvesile ile 
Sayın Bakanımız lütfedip de bu önümüzdeki Şû
ranın ne zaman toplanacağı ve ne gibi konularla 
meşgul olacağı üzerinde bizi kısaca tenvir etmek 
lûtfunda bulunacak olurlarsa kendilerine müte
şekkir kalacağım. Çünkü, Bu Şûra, kanunun
da en büyük organ olarak terbiye ve öğretim si- | 

.1946 0 : 1 
1 yaseyetimizin mebdelerini bütün teşkilât üzerin

de arayan, aydınlatan bir cihaz olarak görül
mektedir. Bu bakımdan Şûranın çalışma ni
zamnamesi üzerinde ve bilhassa gelecek prog
ramı üzerinde bundan evvelki Şûrada verilen 
karakter ve ahlâk eğitimi üzerindeki konuların 
tatbikatına ait olan neticeler üzerinde Şûranın 
bundan evvel yapmış olup ta bazı beyanlarında 
Şûraya talik buyurdukları anlaşılan imtihan 
usulleri hakkında bir önümüzdeki Şûrada duru
lup durulmryacağmı bu vesile ile izah eder ve ' 
bizi aydınlatırlarsa kendilerine müteşekkir ka
lacağım. 

Bu teklif ettiğim iki tadil kanaatımca çok 
lüzumludur ve. yerinde olacaktır. Komisyon ar
kadaşlarımın da benimle beraber olacaklarını 
ümit ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü söz istemiştir. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

— Sayın arkadaşlarımızın mülâhazalarının bir 
kısmı Bakanlığa taallûk etmektedir ve bittabi 

I lâzımgelen cevabı vereceklerdir. 
Asıl bendeniz Komisyonun huzurunuza ar-

zettiği metne taallûk eden mütalâa ve komisyon 
görüşünü arzedeceğim. 

Bir defa Millî Eğitim kurultayı tâbirine do
kundular. Hakikaten kurultay tâbirinin, ki mem
lekette daha hususi ve bilindiği üzere muayyen 
mânada kullanılan bir tâbirdir, Bu gibi kurul
lara da teşmili doğru mudur, değil midir? Tak
dir buyurursunuz ki, Bütçe komisyonunuz bu 
gibi tâbirlerle iştigal edecek vaziyette olma
dığı için kendisinden evvel geçen komisyon bu 
tâbiri kabul etmiş olması dolayisiyle üzerinde 
durmadık. Bu itibarla komisyonun bu tâbir hak
kında bir hususi noktai nazarı yoktur. 

Diğer taraftan Millî Eğitim kurultayı veya
hut, yeni verilecek isme göre, kurula katılacak
lar hakkında arkadaşımızın söylediği sözler ha
kikaten üzerinde durulacak noktadır. 

Eğer alâkadar ihtisas encümeninin bu nok
tada başka mülâhazası yoksa Bütçe Komis
yonu bu takririn kabulünde hiçbir mahzur görme
mektedir. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 
(izmir) — Kanunun Hükümet tarafından tak
dim edilmiş olan tasarısında Millî Eğitim Şûrası 
tâbiri kullanılmıştı. Millî Eğitim Komisyonun
da şûra tâbirinin kaldınlıp kurultay tâbirinin 

I konulması teklif edildi, ve komisyon da böyle 
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kabul etti. Şimdi arkadaşımız kurultay tâbiri
nin yerinde olmadığını, onun yerine, şûra rap-
ça bir kelimedir, türkçe eğitime uysun diye bu
nu başka bir kelime ile karşılamayı teklif edi
yor ve « Danışma Kurulu » diyor. 

Bendeniz Mjaarif Şûrasının, Hükümet tasarı
sı tâbiri ile Millî Eğitim Şûrasının bir danışma 
kurulu olmadığını, orada bazı kararların da 
alındığını, bu kararlar istişari mahiyette de 
olabilir, amma bütün Eğitim, teşkilâtın-, hattâ 
Milli Eğitim Bakanlığının dışındaki kurumlara da 
teşmil edilmek üzere göstermiş olduğu için, Da
nışma Kurulu şeklyinde iltibası çekici bir tâbi
rin kullanılmasına bendeniz şahsan taraftar de
ğilim. ı 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız da 
ona iltihak ediyor; Hükümet tasarısındaki tâbi
rin aynen muhafazasını rica ediyorum. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Ri
ze) — Biz de iştirak ediyoruz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(Devamla) —• îkinci mesele; arkadaşımız Millî 
Eğitim Şûrasında, yalnız millî eğitim dışındaki 
yüksek okulların temsil edilmeyip diğer dereceli 
okulların da temsil edüimesini teklif etti. Biz de 
iştirak ediyoruz. Binaenaleyh, kanun tasarısn-
dan « Yüksek » sıfatı kaldırıldığı takdirde bu 
arzulan yerine gelecektir. 

önümüzdeki Millî Eğitim Şûrasının progra
mını katî okrak tesbit edemedik. Onun için ce
vap arzetmiyeceğim. Bundan evvelki Şûranın 
almış olduğu kararları yer yer tatbik ediyoruz; 
dil meselesinde olsun, ahlâk meselesinde olsun, 
tarih meselesinde olsun, Tarih kitaplarında de
ğişiklikler, dil meselesinde bilhassa Büyük Mil1-
let Meclisinde türkçeleştirilmiş olan Anayasa
nın bu bakımdan inikasları dikkate alıp ica-
beden düzeltmeler yapılmıştır. 

Sonra ahlâk meselesinde yurtbilgisinin içeri
sine gerekli mevzuları koymuş bulunuyoruz. 

Şûranın bundan evvelki ye bundan sonraki 
vaziyeti hakkında mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Şûrası, hakkında 
Bütçe Komisyonunun mütalâam nedir? Teklife 
iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Ri
z e ) . ~ Evet. 

BAŞKAN — Millî'-Eğitim Komisyonu, ne 
diyor? 
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(Sivas) — Millî Eğitim Kurultayı yalnız mansup 
üyelerden mürekkep olanryaeaktır. İçerisinde in
tihapla gelecek üyeler de bulunacaktır. Millî 
Eğitim Kurultayı mukarreratınm araamda ka
rar mahiyetinde olanlar da mevcuttur. Sadece 
istişari mahiyette değildir. Bu bakımdan Ku
rultay denebileceği düşüncesindeyiz. Heyeti Ce-
lileyi Kurultay tâbiri tatmin etmezse daha iyi bir 
karşılık buluneıya kadar; Askerî Şûra, Sağlık 
Şûrası dendiği gibi Millî Eğitim Şûrası da de
nebilir. 

BAŞKAN — Şimdi, Bütçe Komsyonu ve Millî 
Eğitim Komisyonu da iltihak ediyor. Evvelâ ta
sarıda Millî Eğitim Şûrası olarak tashih ettik. 
(Evet sesleri). 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Efendim, birinci 
mâruzâtımda belirttiğim gibi bu gelen tasan
da müsteşar ve müşavirlikler diğer Bakanlık
larda şûralar kaydı dururken Millî Eğitim 
Şûrasına taraftarım. Mâruzâtımda bunu be
lirtmiştim. 

Fakat Türkçeleştirme ihtiyaciyle, kurultayı 
araştırırken kurultay sözünün gerek temsil, 
gerek bünye bakımından bunu karşılamadığı
nı gördük. Ben Sayın Bakanın izahatını dinle
dim. Buna ilâveten arzetmek isterim ki, Maa
rif Şûrasının temsil ettiği bünye aynı değildir. 
Şimdiye kadar MaariÇ Şûrasını tesis eden ka
nun der ki; Millî Eğitim Bakanlığı aşağıda
ki dairelerden ve kurullardan terekküp eder. 
Binaenaleyh Maarif Şûrası doğrudan doğruya 
merkez teşkilâtının bir parçası gibi telâkki et
miştir, mesnedi böyledir. Şûraya gelenler da
ire genel müdürleri, müsteşarlar, müşavirler 
ve yine büyük bir ekseriyet ile seçilerek gelen
ler değil, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ça
ğırılanlardır. Maddeler okununca görülür ki 
bu seçim de Bakanlığın seçimine dayanır. Bi
naenaleyh bu şekildeki seçim de gösterir ki 
tam bir kurultay bünyesine uymaz. 

Sonra kararları Bakanlığın takdirine bağlı
dır. Nitekim Maarif Şûrasının bazı kararları
nı Millî Eğitim Bakanlığı tadilen tatbik etmiş
tir. Binaenaleyh bunun adı danışma kurulu da 
olabilir. Yüksek Meclisten iki kanun çıktı; 
3225 numaralı kanundur, diğeri de 2773 numa
ralı kanundur. Bu kanunda Büyük Millet Mec
lisinin yakm bîr hayatında yani 35 senesinde 
vazifesi, bünyesi onunı bir «danışma kurulu» 

— 11 — 



B : 58 3 .6 . 
olması mahiyetindedir. Nihayet Maarif Şûra- | 
sı haricindeki diğer şûralar için müşterek bir 
isim arandığı zaman bu unvan da oraya intibak 
ettirilebilir. 

İkinci şekle muvafakat buyurdular. Yalnız 
tasanda dokuzuncu madde unutulmuştur. Do
kuzuncu maddenin de ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyor musu
nuz? 

H. B. ÖYMEN (Devamla) — Muvafakat edi
yorlarsa geri alırım. Yalnız ufak bir nokta nok
san kalmıştı. Bu şûrayı tesis eden kanunun bir I 
maddesi der ki : Maarif Şûrasının nasıl çalı
şacağı ayrı bir nizamname ile tesbit edilecektir. 
Bu kanun 1933 senesinde çıkmıştır. O yandan 
bu yana Maarif Şûrasının nasıl çalışacağı hak
kında bir nizamname yapılmış mıdır, yapılma
mış mıdır? Yapılmamışsa ne zaman yapılması
nı düşünüyorlar? Yoksa şimdiye kadar yürü
düğü şekilde tedbirlerle mi idare edeceklerdir? 
Şûra gündeminin henüz tesbit edilmemiş ol
ması bana bu suali sordurdu. Kanun der k i ; 
enaz bir ay önce gündem, şûra üyelerine yayı
lır. Bence bu bir ay da kâfi değildir. Hiç ol
mazsa üç ay evvel bu gündemi üyelere duyur- r 
mak lâzımdır. Çünkü gelecek nesillerin terbi
ye meseleleri üzerinde bir teklif getirecek olan 
üyelere uzun bir çalışma imkânı vermek için 
müddetin uzun olması ve çalışma usullerinin 
daha evvelden tesbit edilmiş olması faydalı olur. 

MİLLÎ E&tTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(izmir) — Millî Eğitim Şûrasını kurmayı ica-
bettiren kanun 1933 te çıkmıştır. 1933 ten 1939 
a kadar iki defa tehir maddesi geçmiştir. Eski 
adiyle Maarif Şûrası 1939 a kadar toplanmamış
tır. Üçüncü, kanuni müddetinin içinde toplana
caktır. 

Acelemiz yoktur, daha müddetimiz vardır. 
Biz onu vaktinde topladık ve ilk defa toplan
dık. Şimdi de vaktinde toplayacaşfc. Tüzük ya
pılmamasının sebebi; bugün huzurunuza gelmiş 
olan değişmelerin zımnında dâhildir. Millî Eği
tim teşkilatını ve onun dışındaki Eğitm teş
kilâtlarını temsil yönünde, esasen kanunun bize 
verdiği hükümler kiyafetsizlik bir durumda 
idi. Bugün huzurunuza takdim için sunulmuş olan 
tasarıda ilk defadır ki teşkilât ye ihtiya
cımızla mütenasip Millî Eğitim Şûrası knrulu-
yor. 

Ancak bu kanun çıktıktan sonradır ki, | 
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hiç olmazsa dokuz on. sene için bir tüzük yapmak 
mevzuubahistir. Şimdiye kadar tüzük yapılma
masının sebebi meydandadır, Maarif Şuraları
nın Millî Eğitim teşkilâtı ile mütenasip bir ka
nuni hükme dayanmamış olması. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkalaşlar, Sayın 
•Millî Eğitim Bakanımız Danışma Kurulunun 
ad olarak kabul edilmesini isterken bunda alı
nacak kararların dâhil olmıyacağı düşüncesini 
ileri sürmüş bulunuyorlar, eğer hatırımda yanıl
mıyorsam. 

Düşünceme göre, bu ad hakikaten güzelse - ki 
fikrimce gayet güzeldir - bu bakımdan reddedil-
memesi lâzımgelir. Çünkü danışma ya bir kişiye 
yapılır veyahut bir kurula yapılır. Bir kişiye da
nışıldığı takdirde, alınan cevap o zatın düşünce
sidir. Fakat bir kurulla danışıldığı zaman o ku
rulu teşkil edenlerin çokluk veya oybirliğiyle bir
leştiği düşünce, karar şeklinde belirir. Bu ba
kımdan danışmada karar da vardır. Zaten bütün 
kararların işişari mahiyette olduğunu buyurdu
lar. Böyle olduğuna göre Danışma Kurulu teri
mi, Sayın Bakanımız da iltihak ederlerse, gayet 
yerinde olur. Şûra kelimesinden de kurtulmuş ve 
yeni bir terim kazanmış bulunuruz. Kısaca bunu 
arzetmek istedim. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Efendim; hafıza
mın zamanla yanılmıyacağını iddia edemem. Fa
kat daha vakit var diye buyurdular. Ben zanne
diyorum ki, kanunen Şûra üç senede bir toplanır. 
Daha geç kalacağına dair hüküm yoktur. Nite
kim toplanmadığı zaman hususi bir kanunla ge
lecek toplanmaması mazereti ayrı bir kanunla 
ifade v teyit edilmiştir. Onun için benim bildi
ğim, Şûra üç senede bir toplanır. Ben âzası ola
rak ta hatırlıyorum, milletvekili olmadan evvel 
toplanmıştı. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 
(izmir) — Şûra, 1943 şubatında toplanmıştır. 

H. R. ÖYMEN (Devamla) — Binaenaleyh 
üç sene bitmiştir. Dediğiniz Şubat 1946 olmıya-
caktır, 1947 olacak. Binaenaleyh üç sene geçmiştir 
Ne ise mesele orada değü, onu ayrıca karnimi 
açsınlar ve takvime de baksınlar. Şimdi ben 
asıl gündem meselesi üzerinde duracağım. 

Azaların seçilmesi bile, okullardan temsilen 
gelecek olan azaların seçilmesi bile gündemle alâ
kalı olarak gösterilmiştir. Deniyor ki; her lise, öğ
retmen okulları, ticaret liseleri; köy, kız, erkek 
enstitüleri, orta okullar ve öğretim kurullarının 
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Kurultayın ıgü»4emin<ieki konularla ilgili, olmak I 
üzere gönderilecek birer adaydan, yani «okullar J 
namına gelecek adaylar, şûranm günd^nüııe göre 
ayarlanacak. iEvvelâ ğündenı gidecek, bugünde- ' 
me göre hangi âza seçilecektir, adsay da bir tane M 
olacaktır. Halbuki gündemdeki konular gçcen i 
şûradaki gibi sekiz on tane olacaktır. Çünkü 
program yüksek, orta,. lise, dil vesaire koHagm- J 
dan bask& kanunda hw de talimatnamelerin vize f 
vazifesi olduğu gibi talimatnamelere vamncaya 
kadar hazırlayacak. Bu madde sakattır, iki bar I 
kımdan. Biri, gündeme göre âza seçilmesi, ikin
cisi de tasarıda yakmda toplanacağı yazılı .oldu
ğu halde Sayın bakanımızın daha gündemi tesbit 
etmedik, buyurmaları Hâlbuki buraya gelecek 
üyelerin, kafalarını gündemde konular üzerinde 
toparlanmış olarak gelmelerinde fayda olur. 

Binaenaleyh, bu: madde pratik^ ve ele gelir 
bir madde olarak görünmüyor. 

Teklifime arkadaşım, Ziya Yörük, «Danışma 
kurulu» üzerinde durarak katıldılar ve bir takım 
tâbirleri parça parça olarak değiştiriyoruz dedi
ler. Şunu arzederim ki, iki kanunda «Danışma 
kültür danışıtı» olarak şûra yerine kullanıbnış-
tır. Arzettiğinı gibi bu, kuruldur, kurultay de
ğildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

Şimdi konuştuğumuz maddede eski «Maarif 
Şûrası» yerine, «Millî Eğitim Kurultayı» tâbiri 
vardır. 

Millî Eğitim Bakanı, bunun «Milli Eğitim 
Şûrası» olmasını teklif etti. Tasarıyı getteen -
son Komisyon, Bütçe Komisyonu- bu tekUfi ka
bul e t t i Millî JSği.tim Komisyonu da kabul et- j 
tiğine göre tasarjda bu tâbir, kendiliğinden J 
«Mglî Eğicim Şûrası» oldu; Tashih edildi. Şu 1 
halde bu hususta Yavuz. Ab*iw.üe Delühaşj 'naı j 
verdiği ve bunun «Milli Eğitim Şûrası» olması ] 
hakkjndaki önergeye mahal yok. 

Bunun karsında Hıfesırrahmuıi; öy^ıen'ân 
bir önergesi var. Bunu arzediyorum^ 

Yüksek Başkanfrğâ | 
Belirttiğim sebepler dolayısı ile 3 ncü mad- | 

dede adr geçen ( . . . . km^ütayı) sözünün (Millî 
Eğitim Danışma Kurelu) sözün* •çevrilmeğini j 
arz ve teklif ederim*. I 

B«i* 
H. R. öymen > | 

M. iR. ÖYMEN- (Bolu) — Abada» .arkadaşı-
mıala Delilbep 'mu tökliHerkti. anlıyaraadmı. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı bunu eski 
tasarıda ;olduğu gitti MimrEŞfrtim .Şûrası «İma
sını istediniz. Komisyonlar da iştirak etti ve 
bu şekilde-tashih ^edildi. ^Şimdi MiUî JBğitim 
Şûrasını zati âliniz danama kuruluna tahviline 
•istiyorsunuz. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Bendeniz noktai 
ınazarımı .arzettim. Bîr .arkadaşım da iştirak et
miştir. Teklifimin reye arzını istiyorum. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Hıîzırrahman Haşit öy-

anen'in önergesi tekrar okundu.,) 
t EKER (Çorum) — ^Efendim, usul hak

kında söylüyorum., önerge reye konursa de
min izaSh ettiğiniz tasfiih yapılmamış olur. Ka
bul edilirse arkadaşımızın teklifi kabul edilmiş 
olur. Kabul edilmezse Millî Eğitim Komisyonu
nun ibaresi aynen kabul edilmiş olur. (Hayır 
ıhayır sesleri . Başkanlık vaziyeti izah etmeH-
.dir. 

BAŞKAN — XoınİBîyonIaT kendi tasan üze
rinde tashfhterinin ner -zaman yapar ve ispata 
muktedirler. Nitekim buraya getrler ve tek
life iştirak etmediklerini söylediler. Şimdi bn 
adm tasMhi hakkında verilmiş olan -takriri 
yüksek oyunuza sunacağım. Tösarıya tashrhaiT 
İkonan ve müzakereye esas olan maddeden « Milî 
Eğitim Şûrası » tâbirinin « Danışma Kurulu » 
ma tairvflf uteklilflM nazanr itfbare al«nlar„. Al-
mıyaniar... Nazarı it?8mre abnmamıştır 

Şimdi sekizinci bentteki * Yüksek *» kelimesi
nin kaidırıtması teMifi' rar. 

BtîTÇE Ko. SÜZCÜSÜ'T. B. BALTA (Rize) 
— İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — « Yüksek » kelimesinin kaldı
rılması teklifinden önce önergeyi okurtuyorum. 

Yüksek RftfkmıUğa 
Belirttiğini sebepler di^yısiylet öçüneü mad-

deda yşsk 2287 numarâk kasufim jadı geçen 
beşinci mM}tmcÂ<*&&tetem sösiine dakuzun«ı 
maddeain, As kstüaıasmı; ve tasannm' t üçiöeü 
maddesine ilişik dokuzuncu sıraya « okul *eşki-
lâtefaritraag JlafranlıfflftimbvvrlBmMMffai» i±-
rasou» «ttUttfiu fckra* solarak, eklenmesini. arz ve 
tek&t -ederim. 

Bolu İfilietv-ekili 
H. R.- öymen 
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BA$ÜAN — Şimdi bu değiştirgede birinci 

kısım kabul edilmiştir ve icabeden ilâve yapı
lacaktır 

İkinci kısım hakk nda komisyonun diyeceği 
var mı? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Komisyon bir şey demiyor. 

BAŞKAN —• Bütçe Komisyonu bu husus 
hakknda mütalâa beyan etmiyor. 

Birinci kısım kabul edilmiştir. Şimdi ikinci 
kısmt arzediyorum 

(Ve tasarının 3 ncü maddesine ilişik 9 ncu 
sıraya « Okul teşkilâtı bulunan Bakanlıkların 
birer temsilcisi» fıkrasının 10 ncu fıkra olarak 
eklenmesini ... ) 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... (Anlaşıl
madı seselri). 

Efendim; « Şûra » kelimesine Komisyon 
« Yüksek » kelimesinin de eklenmesini ... 

î . EKER (Çorum) — Usul hakkında. Efen
dim, Komisyonlar muvafakat edebilir, fakat He
yeti Umumiyeye malolimuş bir mefhumu da Ko
misyonların muvafakati veçhile reye arzetnıekli-
ğiniz lâzımdır. Bizatihi tashih olamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Bu tasarıyı 
burada tashih etmekle ... 

î . EKER (Çorum) — Bizatihi tashih olmaz, 
reye arzedeceksiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun usulsüzlük 
varsa Divanı Riyasete müracaat edersiniz. 

B. AT ALAY (Kütahya) — Usule ait söz 
istiyorum. Arapça bir kelime geldi oturdu. 

H R. ÖYMEN (Bolu) — Takrir hakkında 
bir sözüm vardır 

BAŞKAN — Buyurun. 
II. R. ÖYMfEN (Bolu) — Efendim, bu mad

dede Sayın Başkan birinci kısım halledilmiştir 
dediler. Bendeniz anlıyamadım. Oradaki « yük
sek okullar» tâbirini çıkarırız maksat hâsıl olur, 
« Yüksek okulların » dışındakiler de temsil edi
lebilir, dediler. Fakat bu formüle edilmedi. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— EdiHi efendim. 

H. R. ÖYMEN (Devamla) — Peki. Fakat 
ikinci kısım da temin edilmiştir buyurdular. 
Halbuki 6 ncı madde diyorlar 9 ncuyu unuta
rak 28 nci maddeye atlıyorlar. 

BAŞKAN — İlave edildi. 
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I H. R. Öymen (Devamla) — Sonradan ilâve 

edildi ise bilmiyorum. O halde düzelmiş oluyor. 
Yalnız deminki mâruzâtım hakkında Sayın 

Bakan, 13 ncü fıkranın tatbikat güçlüğü hak
kında bir mütalâa lütfetmediler. Gündem da
ha evvel muallimlere bildirilmezse nasıl mümes
sillerini seçeceklerdir? Şûra meselesini evvelce 
arzetmiştim. Fakat sayın Eker'in buyurduğu gi
bi, usul bakımından sayın Bakan halletsin. 

BAŞKAN — Sekizinci fıkradaki (Yüksek) 
tabirinin kalkması sizi tatmin ediyor m u l 

H. R. öymen (Bolu) — (Her nevi okullar) 
şeklinde olursa. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde kabul edildi. 
Önerge ile istediğin nokta neresidir? 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — maksat temin edil
miştir. Takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi bu tashihlerle 
beraber maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayı
lı kanunun birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 
altıncı ve dokuzuncu, yirmi sekizinci maddelerin
de geçen «Maarif Şûrası» tâbiri «Millî Eğitim 
Şûrası» na çevrilmiş ve dördüncü madde aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Millî Eğitim Şûrasının üyeleri şunlardır: 
1) Müsteşarlar, 
2) Talim ve terbiye kurulu başkan ve üye

leri, 
3) Üniversite rektörleri, Fakülte dekanla-

ları ve Yüksek okul müdürleri, 
4) Üniversite Fakülteleriyle, yüksek okul

lardan profesör veya öğretmenler kurullarınca 
seçilecek birer profesör veya öğetmen, 

5) Teftiş kurulu Başkanı ve Bakanlık mü
fettişlerinin aralarından seçecekleri dört müfet
tiş , 

6) Bakanlık Genel müdürleri ve müdürleri, 
7) Bakanlık Hukuk müşavirleri, 
8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 

okulların ilgili Bakanlıklarca gönderilecek tem
silcileri, 

9) Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Sa
vunma bakanlığının okul işleriyle ilgili daire
lerinin müdür veya müfettişleri, 

10) Genel Müfettişlikler Millî Eğitim müşa
virleri, 
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11) Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 

Müdürü, 
12) Her nevi okullar müdürlerinden Ba

kanlıkça çağrılacak üçer müdür, 
13) Her lise, öğretmen okulu, ticaret lise

si, köy kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri 
ve orta akullarm öğretmen kurullarınca şûra
nın gündemindeki konularla ilgili olmak üzere 
gösterilecek birer adaydan Başkanlıkça bu 
kurumları temsil etmek üzere seçilecek enaz 
birer öğretmen veya öğretici, 

14. Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 
birer aday arasından Bakanlıkça seçilecek üç 
ilköğretim müfettişi ve beş ilkokul öğretmeni; 

15. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 
şurada bulunmları için Bakanlıkça davet edile
cek olanlar. 

Seçimli üyeleri süresi üç yıldır. 
Şûranın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka

bul buyuranlar işaret buyursunlar... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanunun 27 nci maddesine 2773 sayılı kanu
nun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Levazım ve evrak müdürleriyle güzel sanat
lar, eski eserler ve müzeler genel müdürlükleri 
ve yayım müdürlüğü şube müdürlüklerine tâ
yin edileceklerde bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursun... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Bakanlığı, mer
kez ve iller kuruluşuna giren herhangi bir me
mur veya hizmetliyi, yapılması Bakanlığa iliş
kin bir iş için, orada Bakanlık kuruluşu ve boş 
görev bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmak
sızın, kadro aylık veya ücretiyle dilediği yerde 
kullanabilir. Üniversite ve yüksek okul öğre
tim işleriyle bunlarm her sınıf ve derecedeki öğ
retmenleri bu hüküm dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 ytiı Bütçe Ka
nununa bağlı «L» işaretli cetvelin Millî Eğitim 

Bakanlığı kısmında yazılı Eğitim müdürleri ve 
öğretmenlerle memurlar, bölge sanat okulları 
ile kız enstitüleri ve kız sanat ve başka meslek 
ve akşam okulları ile kitaplıklar başlıkları al
tındaki kadrolar ilişik (3) sayılı cetveldeki gi
bi değiştirilmiştir. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, bir 
şûra mevzuu ve sözü etrafında dil yeniliği ha
reketi, bu tasarıya bağlı cetveller dolayısiyle, 
beni tekrar huzurunuza getiriyor. Birkaç de
fa huzurunuza çıkıp sizi rahatsız ettiğim için 
özür diliyorum. Yalnız bu bağlı cetvellerde öy
le tâbirler var ki, bundan senelerce evvel ko
nulduğu yerde aynen duruyor. Bu terimler ni
çin hâlâ kullanılıyor? Bunun Komisyon tara
fından mı olur, Hükümet tarafından mı olur, 
izahını rica edeceğim. 

Meselâ rasathane kısmında : «başmülâzım» 
diyor, «mülâzım» diyor. Mülâzım kelimesi yek
ten insanın aklına teğmen getiriyor. Sonra bir 
stajiyeri hatırlatıyor, alışacak adam. Sonra baş-
mülâzım, onun yanında parantez içinde (uzman) 
gibi başmülâzım, ikinci smıf uzman, sonra üçün
cü sınıf uzman ve daha sonra da mümeyyiz ge
liyor. Ondan sonra da kesim denetmeni, bir 
başka yerde de denetçi olarak geçiyor. Bura
da kesim denetmeninden maksat nedir, vazife
si nedir? Ne anlaşılır? Belli değil. Bundan 
hiçbir şey anlamıyoruz. Ondan sonra muhase
beci kelimesi ve onun yanında da sayman ve 
daha sonra da hesap memuru geliyor. Bunlar 
herkesin anlıyabileceği bir şekilde yani terim
lere göre yazılmış olsaydı daha güzel olurdu. 

Sonra, kütüphane memuru yerine kitaplık 
uzmanı deniyor. Bu terimler kanunda geçen 
şekilde işlenmiş olsaydı ifadede daha güzel bir 
vuzuh olurdu. Onun için bunları ayrı ayrı izah 
etmek çok güç olacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
R. Ş. SİRER (Sivas) — Efendim, terimler üze
rinde çalışıldığı Heyeti Celilenin malûmudur. 
Yeni terimler bulundukça konuyor. Taşınan 
bir ev gibi bir anda bakıyoruz ki eşyalardan 
bir kısmı taşınmıştır. Bir kısmı durmaktadır. 
Kütüphaneci gibi terimler kalkan kadrolara ait
tir. Bu vaziyetlere daha bir müddet müsama
ha etmek zaruridir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Mad
deyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE'-2. — 1946 yrlı Bütçe Ka

nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına ilişkin (4) sayılı eetvevlde ya
zılı hizmetliler kadrosu eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının ilişi k(5) sayılı cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 130 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

CETVEL [5] 

Düşülen Eklenen 
81 446 

B. 
516 Aylıklar 

BAŞKAN - , Kabul edil
miştir. 

518 Kanunları gereğince ve
rilecek ücretler ve tazmi
natlar 10 880 
BAŞKAN — Kabul edil-
mişKh*. 

519 Geçici tazminat 5 894 
BAŞKAN — Kabul edil-
miştfr. 

520 4178, 4598 ve 4599 sayılı 
kanunlar gereğince veril-
lecek zamlar ve yardımlar 22 635 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

561 4644 sayılı kanun gere
ğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 20 025 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

572 Çeşitli hizmetler 119 120 
BAŞKAN — Kabul edil-
miştfr. 

(Madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kafctal edenler... Et
miyenler... Kabul edümiştir, 
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MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasarılara 

oy vermiyen var mı? (Hayır sesleri) Oy toplama 
ımuamelesi bitmiştir. 

8. — Denizde can ve mal koruma hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet ve Ulaştırma Komisyon
ları raporları [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesleri.) Maddelere geçilmesi
ni yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizde can ve mal koruma hakkmda. kanun 

Birinci bölüm 
Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri 

MADDE 1. — Bu kanunun uygulanışı bakı
mından : 

A) Denizde kürekten başka aletle yola çıka
bilen her araca, adr, tonilâtosiu ve kullanma ama
cı ne olursa olsun «gemi»; 

B) Menfaat sağlamak kastiyle denizde kul
lanılan her gemiye «ticaret gelmişi»; 

C) On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret 
gemisine «yolcu gemisi»; 

D) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi 
donatan ile işletenin çoluk - çocuk ve hizmetçileri. 
Donatan ve işletenin vazife ile yolculuk eden 
adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvan
ların çobanları ve mücbir sebeplerden yahut kap
tanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı ge
miye alınan kimseler dışmUja, gejrmde navlunlu -
navlunsuz taşman herkese «yolcu»; denir. 

O Ş. ULUDAĞ (Konya) — Maddenin (A) 
paragrafında gemi tarif olunuyor. Buna göre kü
rekten başka hareket vasıtası olan araca gemi de
niyor. Acaba limanlarda ayni maksatlarla hareket 
eden yelkenli sandallara da gemimi denecek? 

ULAŞTİRMA BAKANİ Gl. A. F. CEBESİ )Y 
(Konya) — Tabiî yelkenli sandal gemiler meya-
nnıu dâhil değildir. Onlar malûmu âliniz kü
rekle çekilir. Bunda maksat kürekle çekilen ne 
kadar vasıta varsa onların haricindeki deniz va-

[1] 151 sayılı basmayazı tutanağın sonundahr, 
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sıtalarma gemi denildiğinin tasrihidir ve bu 
milletlerarası kabul edilmiş bir terimdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalâa 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — A) Tekne, genel donanım, 
makine, kazan gibi esas kısımları, 

B) Yükleme durumu, 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği, 
D) Gemi adamlarının yeterlik ve sayısı, 

bakımlarından tüzüklerinee tesbit olunmuş nite
likleri haiz bulunmaması yüzünden, yapacağı 
yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamıya-
cak durumda olan bir ticaret gemisi «yola elve
rişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkma
sına izin verilmez. 

BAŞKAN — Mütalâa var rai? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinin tahsis 
edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara 
göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can 
kurtarma, yangından korunma ve yangın sön
dürme vesair araç ve teferruatının tüzüğü 
gereğince haiz olmaları lâzımgelen durumları 
yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadar ki, 
yolcu gemilerinden başka ticaret gemilerinin 
sualtı denetlemeleri iki yılda bir yapılabilir. 

"BAŞKAN — Mütalâa var mı! Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Denetleme sonunda durumu 
tüzüğe uygun olduğu anlaşılan ticaret gemi
sine süreli bir «Yola elverişlilik belgesi» veri
lir. Böyle bir belgesi olmıyan yahut belgesi
nin süresi bitmiş olan ticaret gemisinin yola 
çıkmasına izin verilmiyeeeği gibi herhangi 
bir sebeple tüzüğünde gösterilen nitelikleri kay
betmiş olan ticaret gemisinin de belgesi battal 
edilir. 

Yola elverişlilik belgesinin süresi, yolcculu-
ğun devamı sırasında biten bir ticaret gemi
si, yolcuİuğu bir Türk limanında bitiyorsa, 
yolculuğu bitirdikten sonra, denetleneceği li
mana dönmek ödevindedir. Böyle bir ticaret 
gemisi, denetleneceği limana kadar, yola el
verişlilik belgesi varmış gibi ticari işlem ya
pabilir, 
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Belge süresi içinde, herhangi bir sebeple 

tüzüğüne uygun durumunu yolculuğun devamı 
sırasında kaybetmiş olan ticaret gemisi hiç 
bir ticari işlemde bulunmaksızın, onarılabile-
ceği en yakın limana gidebilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Milletlerarası tanınmış tasnif 
kurumlarından verilen ve hükmü olan bir bel
geyi haiz yük gemilerine, belgesinde yazılı süre 
ve görev için, ayrıca denetleme yapılma
dan, yola elverişlilik belgesi verilir. Ancak 
bu gibi kurumların tüzük ve kurullarınca de
netleme dışında bıraktıkları kısımlarının denet
lenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 6. — Yola elverişlilik belgesi olup 
da liman sınırlarını geçerek denize çıkacak her 
ticaret gemisi, yola çıkmadan önce, can kur
tarma, yangından korunma, yangın söndürme 
ve seyir donanımları, gemi adamları, kuman
ya ve yakıtı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, is
tifi ve yükleme markası bakımlarından de
netlenir ve bu durumlarda tüzüğüne uygun 
olmıyan ticaret gemilerinin yola çıkmasına izin 
verilmez. 

Liman sınırları içinde çalışan ticaret ge
milerinin bu madde gereğince denetlenmeleri, 
hal icabına göre zaman zaman yapılrr. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ticaret gemilerinin, çeşitli re
sim ve harçlarının ödenmesinde esas olan toni
lâtoları, tüzüğüne göre yapılacak ölçmelerle be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Denizde yolculuk güveni 

MADDE 8. — Türk gemileriyle Türk liman 
ve karasularında yolculuk eden yabancı gemi
lerin, denizde çatışmayı önlemek için taşıya
cakları ve gösterecekleri fener ve alâmetler,, ve
recekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, göze
tecekleri seyir ve idare kurallariyle tehlikeye 
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düştükleri zaman yardım istemek için verecek
leri ve gösterecekleri her türlü işaretler tüzük
le belirtilir. 

Her Türk »'emişinde «Denizde çatışmayı ön
leme tüzüğü» nden bir tane bulunur. Cemilere 
parasız dağıtılacak olan bu tüzük, geminin esas 
belgelerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Denizde çatışmayı önleme tü
züğüne riayet edilmemek yüzünden can veya 
mal zararına sebebiyet verilen hallerde, duru
mun hal ve şartları, tüzükten ayrılmayı katı 
olarak gerekli kıldığı mahkemede sabit olma
dıkça, hâdise sırasında köprü üstünde vardiya
da bulunan kaptan veya mevzuata göre yetkili 
güverte zabiti kusurlu sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Çatışan gemilerin kaptanları, 
çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimselere 
gelecek zararları önlemek veya azaltmak için, 
kendi gemilerini ve içinde bulunan gemi adam-
]arını ve yolcuları ciddî bir tehlikeye atmak-
sızm mümkün olan her yardımı yapmakla ödev
lidirler. Bundan ötürü çatışan gemilerin kap
tanları, birbirine yardıma muhtaç bulunmadık
larına inanç getirinciye kadar, gemilerini hâ
dise yerinde tutmağa mecburdurlar. 

Çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini cid
dî tehlikeye atmadan yapabilirlerse, yollarma 
devama başlamadan önce, gemilerinin adını, ta
nınma işaretini, bağlama, kalkma ve varma li
manlarının adlarını öbür gemilerin kaptanları
na bildirmek ödevindedirler. 

Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebeple
rini ve hangi hal ve şartlar altında başgösterdi-
ğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, gemi 
.pırnallarına yazarlar, Gemi jurnalındaki bu 
kaydın altı, kaptan, birinci zabit ve güverte 
tayfasından biri tarafından beraberce imzalanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

K. BERKER (Urfa) — Şimdi okunan 10 
ncu maddede «çatışan gemilerin kaptanları, 
çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimsele
re ve yüke gelecek zararları.,,» ibaresi bulundu-
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[ ğu gibi 3 ncü satırdan sonra da «gemi adamla

rını, yolcuları ve yükü ciddî bir tehlikeye at-
maksızm mümkün olan her yardımı yapmakla 
ödevlidir» ifadesi kullanılmıştır, ikinci fıkra
da «çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini cid
dî tehlikeye atmadan yapabilirlerse...» denil
mektedir. Burada geminin içindeki gemi adam
ları ve yolcular kelimeleri kullanılmamıştır. 
Onun için bir takrir takdim edeceğim. Bu 
ikinci fıkrada (çatışan gemilerin kaptanları ge
milerini ve içindeki kimseleri ciddî tehlikeye 
atmadan yapabilirlerse) ibaresinin ilâvesini ri
ca edeceğim. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. 
GrÖKDALAY (Sivas) — izah buyurdukları me
sele beynelmilel metinden aynen alındığı için 
Komisyon namına bunun konmamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Takririnizde ısrar ediyor mu
sunuz ? 

K. BERKER (Urfa) — Müsaadenizle iki ke
lime daha ilâve edeceğim. Sözcü arkadaşımızın 
mütalâası beni katiyen tatmin etmedi. Çünkü 
maddenin içinde esasen bu terimler kullanılmış
tır. Yani «yardıma çağırılan geminin kaptanla
rı gemileri ve içindeki yolcularla gemi adamla
rını tehlikeye atmadan yapabilirlerse...» denil
mektedir. Bir fıkrada bu kullanılmış olduğu 
halde ikinci fıkrada bunu yalnız gemiye has
retmek bilmem ne dereceye kadar doğru olur? 
Beynelmilel metinlerden aldık demek de kâfi 
değildir. Çünkü baştan nihayete kadar bu iba
re kullanılmıştır. Onun için itiraz edecek bir 
sebep te görmüyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 10 

ncu maddenin ikinci fıkrasına (çatışan gemile
rin kaptanları, gemilerini) ilâvesinden sonra 
(ve içindeki kimseleri) ibaresinin eklenmesini 
teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
K. Berker 

Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

O halde önergeyi Komisyona veriyoruz. 

j MADDE 11. — Yük veya yolcu taşıyan ti-



câret gemilerinin her iki bordası üzerine ve gü
verte gizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölgeleri 
ile mevsimlere ve kereste yüküne göre konulacak 
yükleme (Feribord) markasının yeri tüzüğüne 
göre tâyin olunur. 

Bordalarına yükleme markası konmamış tica
ret gemilerinin yolcu veya yük taşımalarına ve
ya bu markadaki yükleme çizgilerinin gösterdi
ğinden fazla yüklenmiş olan ticaret gemilerinin 
yolculuğuna izin verilmez. 

150 gros tonilâtodan ufak ticaret gemileri, ça
lışacakları deniz bölgelerine ve yapacakları işlere 
göre, bu madde hükümlerinden dışarı bırakıla
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddeler bu 
kanuna göre «Tehlikeli eşya» sayılır : 

A) Patlama bakımından tehlikeli olan mad-
ler : 

1. Patlama mjaddeleri ve bilhassa paralama 
ve atış malzemesi; 

(Paralama veya atış amaçlarına uygun nite
likte bulunmıyan, alevle patlatılamıyan ve vur
ma ve sürtünmiye karşı, dinitrobenzoldan daha 
hassas olmıyan maddeler patlama maddesi sa
yılmaz) . 

2. Cephane; 
3. Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve 

benzerleri; 
4. Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilmiş 

gazlar; 
5. Suya dokununca yanan veya sanmayı 

kolaylaştırıcı gazler çıkaran maddeler; 
B) Kendi kendine tutuşan maddeler; 
C) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen 

katı maddeler; 
D) Zehirli maddeler; 
E) Yakıcı maddeler; 
F) Fizik ve şimik nitelikleri bakımından 

yukardakilere benzer başka maddeler; 
G) Hayvan, kereste ve zahire gibi istifleri 

bakımından tehlikeli yükler. 
Yukarıda yazılı eşyanın ticaret gemileriyle 

taşınması, tüzüğüne göre yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
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işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Ticaret Kanununun deniz 
ticaretinden bahseden ikinci kitabının 1063 ve 
1065 nci maddeleri gereğince yetkili mahkeme
ye rapor vermekle ödevli her kaptan, bu rapo
run bir suretini de kazadan sonra uğradığı, 
liman başkanlığı bulunan ilk limanda, 
liman başkanlığ na verir. Bu Ilımanda yetkili 
mahkemenin bulunmaması bu ödevin yerine ge
tirilmesine engel olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü bölüm 
Denizde can kurtarma 

MADDE 14. — Her kaptan, denizde can teh
likesine uğramış olarak rastgeldiği kimselere, 
düşman bile olsa, kendi gemisini, gemi adamla
rını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın 
elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler ... 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Başka gemiden imdat işareti 
alan bir geminin kaptanı tehlikede bulunan 
kimselerin yardımına bütün hızı ile gitmek öde-
vindedir. Ancak kaptan bu türlü hareket et
meyi imkânsız görür veya içinde bulunduğu 
özel haller dolayısiyle makul veya faydalı gör
mez veya 17 ve 18 nci maddeler gereğince bu 
ödevden muaf tutulmuş ise yardım yapmıyabi-
lir ve bu hali hemen, imdat işareti veren gemi
nin kaptanına bildirmekle beraber kendisini yar
dıma gitmekten alıkoyan sebepleri gemi jurnalı-
na kaydeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 16. — Tehlikede bulunan bir gemi
nin kaptanı, imdat isteğine cevap vermiş olan 
kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişare
de bulunduktan sonra, yardıma en elverişli gör
düğü bu gemilerden birinden veya birkaçından 
yardım istemek hakkını haiz olduğu gibi bu su-
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retle kendisinden yardım istenen kaptan veya 
kaptanlar da bu isteğe uyarak bütün hızlariyle 
tehlikede bulunan kimselerin yardımına gitmek 
ödevindedirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. — TeMzle imdat işareti alan 
bir kaptan kendisinden yardım istenen başka 
bir geminin kaptanından ve eğer yardım istenen 
gemi birden fazla ise bu gemilerin kaptanların
dan, yardım isteğinin yerine getirilmek üzere 
bulunduğu yolunda haber alacak olursa, 15 nci 
madde ile kendisine yüklenmiş olan yardım öde
vinden kurtulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18. —• Bir kaptan, tehlikede bu
lunan kimselerin yanma varan bir geminin 
kaptanından artık yardıma lüzum kalamadığını 
haber alırsa, bu kanunun 15 nci maddesiyle yük
lenmiş olduğu ödevden ve eğer kendi gemisin
den de yardım istenmiş ise 16 nci madde ile yük
lendiği yardım ödevinden kurtulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19. — Tehlikeli buzlar, gemi leş
leri, tropikal fırtınalar veya Beaufort mikyası
na göre 10 kuvvetinde veya daha fazla rüzgâr 
yahut deniz yolculuğu güvenini doğrudan doğ
ruya sarsan başka tehlikeler gören her gemi 
kaptanı, bunları, yakınında bulunan gemilere 
ve haberleşebileceği ilk kıyı noktasındaki yet
kili makamlara, elinde bulunan bütün haberleş
me araçları ile ve tüzüğü gereğince bildirmek 
ödevindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı sebepler: 
A) Yolculuğuna izin verilmemiş; 
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B) Yola elverişlilik belgesi almamış; 
C) Belgesi battal edilmiş; 
D) Belgesinin süresi geçmiş. 
Bir ticaret gemisini işleten özel donatan ve 

böyle bir gemiyi sevk ve idare eden kaptan üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. Bundan başka özel donatandan ayrıca 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ceza
sı alınır. Tekerrür halinde bu cezalar bir kat 
artırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
ııu? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Yolcu taşımasına izin veril
memiş bir ticaret gemisiyle yolcu -taşıdığı veya 
bu kanunun İt nci maddesinde sözü geçen yük
leme markası üzerindeki yükleme çizgilerinin 
gösterdiği hadden fazla yükle yolculuk yaptı
ğı belirtilen kaptanlar bir aydan üç aya kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır ve her iki halde 
de altı aydan bir yıla kadar denizde çalışmak
tan alıkonulur. 

Yetkisi olmadığı halde yükleme markasının 
yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş ol
ması, kaptanı sorumdan kurtaramaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 12 nci maddede yazılı tehli
keli eşyanın ticaret gemileriyle nasıl taşınacağı 
hakkındaki tüzük hükümlerine aykırı hareket 
edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tüzükle belirtilen yardım is
teme işaretlerini yerinde ve gereği gibi kullan
ın ryanl arla bu kanunun 10 ncu maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkralarına, 13 ncü ve 20 nci madde
lerine aykırı hareket eden kaptanlardan 50 li
radan 250 liraya kadar para cezası alınır. 

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

MADDE 24. — Bu kanunun 10 ncu maddesi-
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nin 1 nei fıkrasiyle 14 neü maddesine ve 15 nei 
maddesinin 1 nei fıkrasına ve 16 ncı maddesine 
aykırı hareket eden kaptanlar bir aydan üç aya 
kadar hapis ve üç aydan altı aya kadar denizde 
çalışmaktan alıkoyma cezasiyle cezalandırılır. 
Vahim hallerde her iki cezaya birlikte hükme
dilir. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 24 ncü maddede 
bir yanlışlık olduğu anlaşılıyor. Çünkü «Bu 
kanunun 40 ncu maddesinin 1 nei fıkrasiyle 14 
neü maddesine ve 15 nei maddesinin 1 nei fık
rasına ve 16 ncı maddesine aykırı hareket eden 
kaptanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 3 
aydan 6 aya kadar denizde çalışmaktan alıkoyma 
cezası ile cezalandırılır.» denmekte, son fıkra
da da «vahim hallerde her iki cezaya birlikte 
hükmedilir» denilmektedir. 

Bu vaziyette birinci fıkrada «ve» yerine «ve
ya» denmek uygun olur. Böyle bir düzeltme 
olursa madde daha iyi olur. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. 
GÖKDALAY (Sivas) — Komisyon kabul ediyor. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Ş. Devrin 

Bu kanunun 10 ncu maddesinin birinci fık
rası ile 14 ncü maddesine, 15 nei maddesinin bi
rinci fıkrasına ve 16 ncı maddesine aykırı hare
ket eden kaptanlar üç aydan altı aya kadar de
nizde çalışmaktan alıkoyma veya bir aydan üç 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Vahim hallerde her iki cezaya birlikte hük
medilir. 

BAŞKAN — Önergeyi aynen mi kabul edi
yorsunuz ?. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. 
GÖKDALAY (Sivas) — Evet. 

BAŞKAN — Şu halde 24 ncü madde yerine 
bu takrirdeki şekil ile madddeyi okutuyorum. 

MADDE 24. — Bu kanunun 10 ncu madde
sinin 1 nei fıkrasiyle 14 ncü maddesine, 15 nei 
maddesinin 1 nei fıkrasına ve 16 ncı maddesine 
aykırı hareket eden kaptanlar üç. aydan altı aya 
kadar denizde çalışmaktan alıkoyma veya bir 
aydan üç aya kadar hapis cezasiyle cezalandırı

lır. Vahim hallerde her iki cezaya birlikte hük* 
medil ir. 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Türk donanmasına bağlı harb 
veya yardımcı gemileriyle Türk ticaret gemile
ri arasındaki çatışmalar sonucunda, askerî ki
şiler hakkında yapılacak ceza kovuşturmala
rında Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü ve As
kerî Ceza Kanunu uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 8 nei maddesi, 
Türk donanmasına bağlı harb ve yardımcı ge
milerine ve 6 ncı, 8 nei, 9 ncu, 11 nei ve 12 nei 
maddeleri hükümleri, Türk limanlarına gelen, 
hu limnalardan kalkan ve Türk karasularında 
yoleculuk eden yabancı gemilere de uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden 2 nei kitabının (Gemilerin 
çarpması yüzünden çıkan hasar) ve (Denizde 
kurtarma ve yardım) bölümleriyle Belediye Ka
nununun 15 nei maddesinin 9 ncu fıkrası ve 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, gemilerin sağlık 
bakımından denetlenmesine ait hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 2239 sayılı Denizyolları İşlet
me Kanununun 9 ncu ve 10 ncu maddeleri ve 22 

Nisan 1301 tarihli (Deryada men'i müsadame) ni
zamnamesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlıyarak en çok bir yıl içinde yürürlüğe ko
nulacak ve o vakta kadar, bugünkü mevzuat 
uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu-
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haza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyeu-
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde komisyondan gel
miştir. Okutuyorum. 

MADDE 10. •— Çatışan gemilerin kaptanları, 
çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimselere 
gelecek zararları önlemek veya azaltmak için, 
kendi gemilerini ve içinde bulunan gemi adamla
rını ve yolcuları ciddi bir tehlikeye atmaksızın 
mümkün olan her yardımı yapmakla ödevlidir
ler. Bundan ötürü çatışan gemilerin kaptanları, 
birbirine yardıma muhtaç bulunımadıklarma inanç 
getirinciye kadar, gemilerini hâdise yerinde tut
mağa mecburdurlar. 

Çatışma gemilerin kaptanları, gemilerini ve 
içindeki kimseleri ciddi tehlikeye atmadan yapa
bil! rlerse, yollarına devama başlamadan önce, 
gemilerinin adını, tanıma işaretini, bağlama, 
kalkma ve varma limanlarının adlarını öbür ge
milerin kaptanlarına bildirmek ödevindedirler. 

Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebeple
rini ve hangi hal ve şartlar altında başgösterdi-
ğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, geimi 
jurnallarma yazarlar. Gemi jurnalındaki bu kay-
din altı, kaptan, birinci zabit ve güverte tayfa
sından biri tarafından beraberce imzalanır. 

Dr. A. R. GÜRAN (Bursa) — Efendim, mad
dede çatışan tâbiri geçiyor. Bu çarpışan olacak 
zannediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. DEV
RİM (Zonguldak) — Efendim, bu, teknik bir 
tâbirdir. Daima çatışma diye geçiyor. Burada da 
{muhafazası lâzımdır. 

BAŞKAN — Zaten takrir de yoktur. Madde
yi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. — Belediyeler ve bunlara bağlı müessese
ler ve Belediyeler Bankası Memurları Emekli San
dığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Maliye v& Bütçe Komisyonları ra
porları (1/551) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkmda söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı 
teşkiline dair olan 4085 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 

hükümler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 2097, 2264 ve 4085 sayılı ka
nunlarla emeklilik hakkı tanınan memur ve hiz
metliler dışında kalan : 

A) Özel idareler ve Belediyelerle istanbul 
birleşik idaresinin; 

B) A fıkrasında yazılı olanlara bağlı (Tü
zel kişiliği olsun veya omasın) idare ve kurum
ların; 

C) Sermayesinin yarısından fazlası A ve B 
fıkralarında yazılı olanlara ilişkin bulunan ortak
lıkların; 

D) özel İdare ve Belediyeler Kefalet San
dığı özel İdareler Emekli Sandığı, Belediyeler 
Emekli Sandığı ve İller Bankasının; 

Aylık ücretli daimî memur ve hizmetlierine 
hakannda 4085 sayılı kanun hükümleri uygu
lanmak ve emeklilik işleri Belediyeler Emekli 
Sandığınca yapılmak suretiyle emeklilik hakkı 
tanınmıştır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 . VII . tarih ve 4085 sa
yılı kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
A) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 

görevlere yeniden alınacakların ilk defa tam 

[1] 150 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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olarak alacakları bir aylık ücretlerinden kesile- | 
cek % 25 1er, I 

B) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 
memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilecek 
% 5 1er, 

C) B fıkrasında yazdı % 5 lerin tutarma 
eşit olarak kendilerini çalıştıran idare ve ku
rumların bütçelerinden verilecek karşılıklar; 

D) Eemkliliğe esas olan ücret derecesi yük
selenlerin bir aya ilişkin yükselme farkları; 

E) Memur ve hizmetlilerinden disiplin ce
zası olarak kesilecek paralar; 

F) 12 nci madde gereğince almacak % 10 
lar; 

G) Sandık sermayesinin getireceği faizler; 
H) îller Bankasının bir yıl önceki blânço-

suna göre beliren kârmın % 2 si tutarında ola-
mak üzere gider yazarak ödeyeceği paralar; 

î ) Çeşitli gelirler. 
Yukarıdaki (A, B, C, D, ve E) fıkralarında 

yazılı paralar, ilgili idare ve kurumlarca üç ayda 
bir ve bu üç ayı kovalıyan ay içinde müfredatlı 
bordrolariyle birlikte sandık adına tiler Ban
kasına gönderilir. 

C) fıkrasında yazılı karşılıklar, ilgili idare 
ve kurumların bütçelerine her yıl eksiksiz olarak 
konulur. Konulmamış olan karşılık; o bütçeleri 
incelemeğe ve onarmaya yetkili makamlar tara
fından bütçeye koydurulur. 

(A, B, D) fıkralarında yazılı paralar, 21 nci 
maddeye göre emkliliğe esas olan derece ücreti 
üzrinden kesilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıda yazık şekilde değiştirilmiştir : 

Sandık geliri olarak ilgililerden kesilmesi ge
reken paralan kestmiyen, eksik kesen veyahut 
bütçelerindeki sandık paylarını veya kesilen pa
raları 10 ncu maddede yazılı süreler içinde san
dığa göndermiyen veya eksik gönderen ita âmiri 
ve saymanlardan ve bulunmıyan yerlerde bu iş
lerle görevli memurlardan süresi içinde gönderil
memiş veya eksik gönderilmiş olan sandık gelir
leri % 10 fazlasiyle tahsil olunur. 

Yukariki hallerde Belediyeler Emekli Sandı-
ğmea bildirilecek gelirlerle % 10 zammı Mali
yece Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edi- 1 
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lerek sandık adına îller Bankasına gönderilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmişıtir 

MADDE 4. — Aynı kanunun 17 nci madde
sinin son iki fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şu kadar ki bu memur ve hizmetlilerin aylık 
ücretlerine ve hizmet sürelerine ve yukariki cet
velde yazılı nispetlere göre bağlanacak emekli 
aylığı miktarı; aylıklı memurlar için derecesi 
aynı olan ve ücretli memur ve hizmetliler için de, 
keseneğe esas olan ücret tutarlarının tekabül ettiği 
ayık tutarını alan ve hizmet süreleri aynı bulu
nan Devlet memurlarına 1683 sayılı kanunun 
4 ncu maddesine bağlı cetvele göre bağlanacak 
emekli aylığı miktarını geçemez. 

ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanma
sında itibara alınacak emekli aylığı da bu mad-
do hükmüne göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 5. — Ayn kanunun 21 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Memur ve hizmetlilerin bu kanunla sağlanan 
emeklilik ve tazminat hakları, 10 ncu maddenin 
A fıkrasına göre yapılan kesintinin ilişkin bu
lunduğu ay başından başlar. Eylemli hizmet 
süresi sandık keseneğinin veridiği süreye göre 
hesapanır. Emeklilik hakkı aslî görev ve hiz
metler üzerinden kazanılır ve emeklilik aylı
ğına, aşağıdaki hükümlere göre sandık kesene
ğine esas olan, dereceler esas tutlur. 

10 ncu maddenin (A, B) ve (D) fıkralar:nda 
gösterilen kesenekler memur ve hizmetlinin ka
zanılmış hak sayılan derecesi aylığı tutarı veya 
ücreti üzerinden kesilir; şu kadar k i : 

A) 3656 sayılı kanunun 6 nci ve 3659 sayılı 
kanunun 3 ncü maddeleri hükümlerine göre ay
lık ve ücret alanlarla uzmanlık yerlerinde çalı
şanların emeklilik kesenekleri tahsil durumları
na ve hizmet sürelerine göre, bağlı oldukları 
3656 veya 3659 sayılı kanunların genel hüküm
leri dairesinde bulunmaları gereken derece aylık 
tutarı veya ücreti üzerinden ve bu derecede yük
selme sürelerini doldurdukça kazandıkları dere
ce aylık tutarı veya ücreti üzerinden kesilir. 

B) Çeşitli hizmetlilerin, bu knunun yürür-
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lüğe girdiği tarihe kadar geçen hizmetleri de na
zara alınmak suretiyle, 3659 sayılı kanunun ge
çici birinci maddesinin A fıkrası hükmüne göre 
girebilecekleri derece ücreti emeklilik kesenek
lerine esas tutulur. Bu suretle girebilecekleri 
belirtilen derece ücreti, almakta oldukları üc
retten fazla ise emeklilik keseneği almakta ol
dukları ücret üzerinden kesilir ve belirtilen dere
ceye varıncıya kadar, kesenek, artan ücret üzze-
rinden yapılır Girebilecekleri belirtilen derece 
ücreti, almakta oldukarı ücretten az ise kesenek 
belirtilen derece üzerinden kesilir ve her yük
selme süresini doldurdukça bir üst derece, kese
neğe esas tutulur. 

Ancak bu yolda işlem yapılması kendilerine 
bu kanunun dışında bir hak vermez. 

isteği üzerine emekliliği yapılanların yuka-
riki hükümlere göre emekli aylıklarına esas ola
cak ay lk veya ücreti iki yıl almış olmaları şart
tır. Aksi takdirde emekli aylıkları; bir aşaği-
ki derece üzerinden bağlanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
ini yenler ... Kabul edilmişıtir 

MADDE (i. —• Aynı kanunun 39 ncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun, 2097 ve 2204 sayılı kanunlarla 
emeklilik hakkı tanınmış olanlar hakkında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Birinci maddede yazılı daire, 
kurum ve ortaklıklara ve 4085 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde yazılı yerlere yeniden tâyin 
olunanlar n emeklilik haklan sözü î>eçen kanu
nun 36 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere 
19 yaşma girdikleri tarihten başlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etf-
miyenler ... Kabul edilmişıtir 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte istanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel işletmeleri Genel Müdürlüğü ile Anka
ra Elektrik ve Havagazı işletme müessesesi kad
rolarında çalışanlar hariç olmak üzere, birinci 
madde ile emeklilik hakkı tanınmış olan görev
lerde bulunanların : 
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I A) Birinci maddede yazılı daire, kurum ve 

ortaklıklar ile bunların yerine geçtikleri mülga 
idare, kurum ve ortaklıkların aylık ücretli dai
mî görevlerinde, 

B) 4644 sayılı kanunun geçici ikinci mad-
I desinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev 

ve hizmetlerde, 
C) Özel okulların denetlenmesi Millî Eği

tim Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde, 
Geçmiş olan hizmet sürelerinden ençok on 

yılı bu kanım yürürlüğe girdiği tarihten baş-
I lıyarak altı ay içinde bağlı bulundukları dai-
I re, kurum ve ortaklıklar vasıtasiyle Belediyeler 

Emekli Sandığına başvurarak 4644 sayılı ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin B fıkrası hük
mü dairesinde sandık adına borçlandırılmak 
şart i yi e eylemli hizmet sürelerine eklenir. 

Bu borçlar, başvurma süresinin bittiği ta
rihten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak 
üzere 4644 sayılı kanunun geçici üçüncü mad
desinin B ve C fıkraları hükümleri dairesinde 
tahsil, olunur. 

4644 sayılı kanun gereğince veya kanunla 
kurulu emekli sandıklarına borçlanmak sure
tiyle eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan 
süreler ile bu kanuna »'öre eklenecek sürelerin 
toplamı 10 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

| GEÇtCt MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4644 sayılı kanunun geçici 
ikinci maddesinin (B, C, D) ve (E) fıkraların
da yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların ge
çici birinci maddenin (A ve C) fıkralarında 

I gösterilen görevlerde geçmiş hizmet süreleri 
J hakkında da geçici birinci madde hükmü ııy-
j gulanır. 

Birinci madde ile emeklilik hakkı tanınan 
| görevlerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
J rihten önce, bulunmuş olupta kanunun yürür-
I lüğe girmesinden sonra yeniden bu görevlere 
I veya kanunla emeklilik hakkı tanınan görev

lere geçenlerin yukarıki fıkrada gösterilen hiz
met süreleri hakkında da geçici birinci mad
de hükmü uygulanır. Bu gibiler için altı ay
lık başvurma süresi, bu hizmetlere geçtikleri 

I tarihten başlar. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 

mı T Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadro
sunda çalışan sürekli ücretli ve çeşitli hizmet
lilerin 22 . VI . 1939 tarihinden başlıyarak bu 
idarede geçen hizmetleri, aşağıda yazılı şart
lar dairesinde eylemli hizmetlerine eklenir. 

A) Bu mmeur ve hizmetlilerin 22 . V I . 1939 
tarihinden başlıyarak aldıkları ücretlerin, bu 
kanunu i 5 nci maddesi hükümlerine göre emek
lilik keseneğine esas olacak miktarları üzerinden 
ikinci maddenin (A, B) ve (D) fıkraları ge
reğince ödenmeleri gereken kesenekler hesap 
edilerek Belediyeler Emekli Sandığınca kendi
lerine borç yazılır. Bu suretle borçlandırılan
ların Genel Müdürlükteki ihtiyat sandığı he
sabında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar ve Muavenet sandığı hesabında da 
22 . VI . 1939 tarihine kadar birikmiş olan pa
ralardan sandıklar tüzüğü gereğince hisse
sine düşen miktarlar belirtilerek yukarıdaki 
borcuna mahsup edilmek üzere Genel Müdür
lükçe Belediyeler Emekli Sandığına gönderilir. 
Bu miktarlar, borçtan fazla ise artanı Genel 
Müdürlükçe hak sahibine geri verilir. 

B) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasına 
göre belirtilecek ihtiyat ve muavenet sandıkla-
rmdaki hissesi miktarı, aynı fıkraya göre be
lirtilecek borccunu kapatmağa yetmez de, ka
lan borcu kanunun yürürlüğü tarihinden iki ay 
sonra başlamak üzere emekli keseneğine esas 
olan ücretinin % 10 u ayrıca kesilmek suretiy
le tahsil olunur. Borcunun tamamını ödemeden 
emekliliğe çıkanların geri kalan borçları emek
li aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle ve taz
minat alarak ayrılanların borçları da tazminat
larından bir defada indirilerek alınır. 

ölenlerin borçları dul ve yetimlerine bağ
lanacak aylıklardan % 10 unun kesilmesi veya 
tazminatlarından indirilmesi suretiyle tahsil 
olunur. 

C) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasın
daki esas dairesinde belirtilecek aylık kesenek
lerine eşit bir para, İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğün

ce Belediyeler Emekli Sandığına ödenir. Bu 
ödeme 22 . VI . 1939 tarihinden sanra Genel 
Müdürlükçe her memur ve hizmetli hesabma 
muavenet sandığına ödenmiş olan paralardan 
ve bunlar yetmezse kalanı Genel Müdürlük 
gelirinden yapılır. 

22 . VI . 1939 tarihinden sonra Genel Mü
dürlükçe muavenet sandığı hesabına adlarına 
yatırılmış paraları sandıklar tüzüğü gereğince 
çekmiş olanlar bu paraları Belediyeler Emekli 
Sandığına toptan öderler. (A) fıkrası gereğin
ce yapılacak mahsup sonunda çıkan alacaklar, 
bu gibilerin borçlarına kapatılmak üzere Emek
li Sandığına verilir. Borçlarını yukarıki şekil
lerde ödemiyenlerin buna tekabül eden hizmet 
süreleri eylemli hizmetlerine eklenmez. 

D) Yukarıki fıkralar gereğince yapılacak 
işlem sonunda muavenet sandığı hesabında ka
lıp tüzüğü gereğince hususi sermaye hesabına 
intikal edecek paralarla hususi sermaye hesa
bında birikmiş olan paralar, Genel Müdürlük 
memur ve hizmetlilerinin genel menfaatlerine 
yarıyan bir cihete tahsis edilmek sureityle bu 
hesaplar tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun.... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü kadrosunda iken bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel kanunla emeklilik hakkı tanın
mış, başka bir göreve geçmiş olanların 22. VI . 
1939 tarihinden Genel Müdürlük kadrosundan 
aynlmcıya kadar olan hizmetleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç ay 
içinde adı geçen Genel Müdürlüğe başvurma
ları ve ayrılırken sandıklar tüzüğü gereğince 
aldıkları paraları aynı süre içinde toptan Ge
nel Müdürlüğe geri vermeleri şartiyle geçici 
3 ncü madde esasları dairesinde eylemli hizmet 
lerine eklenir. 

Bu suretle eylemli hizmet sürelerine eklenen 
süreler ve bunlara ilişkin para ve borçlar hak
kmda 4222 sayılı kanunun 18 ve 19 ncu maddele
ri hükümleri uygulanır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kanunla 
emeklilik hakkı tanınmış bir görevde bulunmı-
yanlar, sonradan böyle bir göreve tâyin olun-
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dukları takdirde yuka-rıki fıkra hükmünden fay
dalanırlar. Bunlar için yukarıki süreler tâyinleri 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyormri. Kabul edenler. 
İşaret buyursunlar... Etmiyenîer... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5, — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce, ,4325 sayılıkanunun 23 nçii 
maddesine, dayanılarak:Ankara- Elektrik v© H&-
vagazı İşlenme İdamesi Emekli Sandığı adına, me
mur ve hizmetlilerden kesilmiş plan, emekli kese-
nekleriyle idarece ödenmiş olan karşılıkları; ve..-, 
bu müesseseye diğer sdajre ve kurumlardan.. geç
miş olanla-r, için şandığ^r;devredilmiş parlar; ve , 
sandık hesabına kayıtlı faiz ve diğer gelirler, 
Belediyeler Emekli sandığına, devrediliri Devre
dilecek paralar aracında, 2 nci ve 5 nci mad
deler ki^ümlerine göre fazla, kesilen veya, hiç 
kesilmemesi lâzımgelenler bulunduğu takdirde 
bu fazlalar ilgili memur ve hiznıetlilere ve idare
ce f azla, ödenmiş,plan paşalar da idareye geri -ve
rilir. Eksik kesildiği .anlaşılan kesenekler, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonraki 
ücretlerinden % 10 u ayrıca kesilmek- suretiyle 
rnemur ve .hizmetlilerden tahsil o^unıu?. İdarece 
eksik verildiği anlaşılan karşılıklar toptan ve 
bir defada sandığa ödenir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme mües
sesesi memur ve hizmetlilerinden 4325 saydı ka
nunun 23 ncü maddesi şümulüne girenlerden bu 
kanunun yürürlüğü tarihine kadar Ölüni veya 
malûllük dolayisiyle idareden ayrılmış olanlar ve
ya dul ve yetimleri hakkında 4085 sayılı kanu
nun ölüm ve malûllük hallerine ilişkin hükümle
ri gereğince işlem yapılır ve bunlar adma işlet
me müessesesin/ce yatırılmış olan kesenek karşl- j 
lıkları Belediyeler Emekli Sandığına devredi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında1 mütalâa vâr 
mıf Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler.. 
işaret buyursunlar... Etmiyenîer.... Madde ka
bul edilmiştir. 

'GEÇİCİ )SİAÖI)E 6. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel MMürlügy. 
ile Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme İdaresi 
memur ve hizmetlilerinden 4644 sayılı kanunun 
geçici ikinci maddesine göre borçlanma Btire-
tiyle Ön yıllık hizmetlerini eylemli'Üizmet süre- ; 
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| lerine ekletmek için sözü geçen maddedeki-.süre 

içinde. adı geçeji idarelere Başviırmuşv olâiiİaÇın 
dılekçeİeri. Belediyeler Emekli Sahdiğîna gönçle-
ritif ve İ)U Dörçlârı, kanunun yürürlüğü tanhirL1 

den iki ay sonraki aylıklarından başlamak üzere 
4644 sayılı kanunun geçici 3 ;ricü ıriâdctesinin 
(B) ve ;(C) fıkraları hükümlerine göre, ve. bü^ 
kanunun gemici 3 ve 5 nei maddeleri» gereğince. 
tahakkuk edecek borçlarından, aya. olarak.-tahrif. 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında -mütalâa vâr 
mı? Maddeyi oya arzediyorum^ Kabttl edenler..; 
işaret buyursun.., Etmiyenîer... Madde kabul edil-
mistir, 

GEÇİCİ MADÖE 7, — Satm alınıp 4762 sa
yılı kanunla İstanbul Elektrik, Tramyây,ve. Tü
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bâglanıiGaş 
olan İstanbul Havagazı, Elektrik ve Tesebbûşatı 
Sınaiye. Türk Anonim Şirketinden Genel Müdür
lüğe geçmiş olan mennır ve hi^crıetliİerin bu, 
Şirkette geçen hizmetleri hakkmd^ bu tanunun 
geçici 1 nci maddesi hükmü, İra Şirketin Gejîel 
Müdürlüğe, geçtiği 1 . X . 1944 taı&inden son
raki hizmetleri için de yine bu kanunun geçici 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAM — Madde hakkında mütalâa yar 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyenîer-. Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. —- Birinci maddede ya
zılı özel idare ve belediyelere bağlı idare ve ku
rumlarla ortaklıklarda buunan işçiler için 4772 
sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları Kanununun yürürlüğe girdi
ği tarihten başlayarak üç ay içinde bu işçilerin 
bağlı bulunduklan idareler tarafından kurul
muş olan sandıklar sermayesi, kendilerine geri 
verilmek ve hususi sermayeleri de her idare iğci
lerinin hepsinin menfaatine bir cihete'tahsis 
edilmek suretiyle kendi tüzüklerine göre bağlı 
oldukları idarelerce tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzedîyorum. KaW edenler 
işaret buyursunlar». Etmiyenîer... Madde ka* 
bul edilmiştir. <- ' 

GEÇİCİ MADDE 9. — Belediyeler in aylıklı 
memurlarından oltipta 4085 sayılı kânuriün İİ 

\ nci maddesi gereğince hizmet süresi aynı olan 
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bir aşağı derecedeki Devlet memuruna lığla
nan a^İ&^ife&hiiîen enîekli âyliğı' veya ölümle
ri dolayıaiyle »'döl ve y*efim ayftğı'b«$€nmış 
«lanfefe«^hfcferi ' burkanunuEt5 4irieuimâ^de-
mmei^a?e sl>ağtewm8sp ̂ eTeken^İkfca-ra çıkardır. 

•BAŞKAN — Madde hakkıma mütalâa var 
mrf «Mddtleyi -oya ârzediybrum. 'Kabul edenler 
4§aEet imysrsaöiâr... ©tmiyenîer...' Madde kabul 
sdüMştir. 

. J İ f P ^ . 9 . - — #Ş*5 say^ı kanumm0 ncu, 
Mti$$gF$ı kaflşınun:$4 nşü ^ 4 3 ? 5 , ^ b ka-
n u n ^ İ ^ ^cü . maiddelflri ^İtfepfrıısftr. 

mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul s betiler 
4f£E$t bu^uışsiMa^ar.... >Etn>İ3^Pİör... <$Gftdde kabul 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1946 ta
rihinden yüriögoğe gber. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler...*1tfail-
de kabul edilmiştir. 

lu yürütür. 
B^S^^T - - ^ a ^ o ^ i ^ r a sunuyorum. Kabul 

edenler işaret buyursunlar... Etmenler... M&â- * 
de kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi .bitmiştir. 

10. — Yeniden radyo istasyonları kuruması-* 
na dair olan 4670 sayılı kanund,a,değişikl%k .ya- , 
puması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/605) [1] 

: İ 

BAŞKAN — Heyeti unramiyesi hakkında 
mütalâa var mı? 

K. GÜLEK (Bilecik) — S a y ı n ^ ^ a ş l a r ı m , 
yeni radyo ^^syonları kurmak îŞui^pi ime-
tin eskilin »kmş bldUğu yetki beş buç#k mil
yon lira kadari , bu tasarı üe.Hjik^metin,. bu 

meşini ye bttnu;^ksek Jıu^uruınız^ gejirmjejsini 
bü^^^F^emnümyetlej karşüami& 3foi|miçlır. 

Pilhlwââ myonun, • millet i ı ^ B ^ ^ .mil-

dır. 
[1] 148 sayûı basmayazı tutanağın so 
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îetlerarası * hayati önemi hepimizce bellidir. 
MI U U Ü . }\u,.iî:. û, mi. L^T ıı-y. •uT/ü 

assa bizim gibi, henüz okuma, yazma se
viyesi üstün dereceyi İbutmamış olan memleket

limde Tadyatt»nvtfemi '̂ bir^ kat daha büyüktür. 
Hal^'MlletieBa^asTîaiiteasebetlerm aldıği buyak 
^ehemmiyet kar$mndacsesımizE cHiny aya duyurmak 
içinMfiderarade.farvvet^ ku
rulması'büyük Mmîtamdur. - Mevcut'?radyo-
muz memi^ket \iejlnde ,f#itim dşini ve memleket 
4^n&-^simizi duyurma ^ini -elinden geldiği 
kadar başarmıya uğraşmaktadır. Bunda iyi 
işler görmüştür. Fakat elindeki vasıtaların nok-
s&nh^' ve';fâiı dörebede' kuvvetli omaifasi yü
zünden sesimizi duyuramamaktadır! ''Büyükijîr 
«rtannutöyetle ^ı^yöruz-İn; yeni kunrfmâsî dü
şünülen 'radyo' istasyottlaîri '̂dSnyarim ;sen-(kuv
vetli -istasyonları arasında sayılacak kadar 
önemli olacaktır. Biri Î00, diğeri 150 küovat&k 
olacaktır. Bunlarla Jıer tarafa neşriyat yapabi
lecek v"e her taraf a * kendimizi daha iyi tanıt
mak fırsatını bulabileceğiz. Fakat yaptığımız 

Tlk'tesislerde hatalarımız oldu. İstanbul'da ilk 
kurduğumuz radyo istasyonu, Ankara'da ilk 
jkurdu^unuz jadyo istasyonu ve gimdi işlemek
te olan radypnıin vbazı"eksikleri vardır. En mü> 
himîeriniden "birisi" dalga uzunluğunun iyi ayar
lanmış olmaması ve bu yüzden Paris radyosu 
Jile karışmasıdır. O halde ki; bu karışma yü
zünden, Ankara'daki emisyonları, İstanbul'da 
bil* adamakıllı dinlemek imkânı biraz güç olu

yor, - îıer vakit elde edilemiyor. Şimdi; büyük 
bir. memnuniyetle öğreniyoruz ki, Ankara ve 
İstanbul'da yeni kurulacak istasyonlar çok 
"kuvvetli olacaktır. Dileriz ki, bu istasyonlar 
eİLİ&rî istasyonlar ' derecesinde olsun. Son se
nelerde bilhassa harbde elde edilmiş, büyük 
StoÖBÎBeierden istifade edilsin ve bu tecrübele
rin me^^^^lF^irdi&i yenUyder^bUfiştaşyonlar-
da mutlaka bulunsun. Bunlardan bir tanesi son 
zamanlarda, literatürlere kadar geçmişti. Onda 
hiçbir paraarit yapmıyan yeni istasyonlar ku
rulduğu yazılıyordu. Umarız ki, bizim yeni 
yapılacak iataşyonlarımız da bu yeni teknikten 
istifade etsin, mümkün olduğu kadar az para
zit yapacak ve dünyanın her tarafına' sesimizi 
duyuracak istasyonlar olsun. 

B^ŞP^N -İr İümü hakkında başka mütalâa 
ivar jajl ,Ma^^lere geçilmesini oyunuza'sunu
yorum. Kabul edenler..: Etmiyenler... Maddele
re geçilmiştir. 

- i r -
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Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 15 . IX . 1944 tarihli ve 4670 
sayılı kanunun 1 nci maddesindeki gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi yetkisi 
(9 500 000) liraya çıkarılmış ve yüklenme sü
resi 1948 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE'3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

1946 O : 1 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık oylarm sonucunu arzediyorum : 
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sa

yılı kanunun ikinci ve dördüncü maddelerini 
değiştiren kanuna (320) oy verilmiştir. Muame
le tamamdır. (320) oyla kanun kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
sayılı cetvel ile eklerinin Adalet Bakanlığı 
kısımlarında ve 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna (322) oy verilmiştir. Muamele ta
mamdır. (322) oyla tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Gündemde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saatti : 17,05 

* • » » 

Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki 2777 sayılı kanunun ikinci ve dördüncü maddelerini değiş
tiren kanuna verilen oyların sonucudur T < 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N, AKTIN 
Z. TARHAN i 
E. URAŞ 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler : 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Mületvekillikleri 

455 
320 
320 

0 
134 

0 
1 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU i 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 1 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 1 
P. ETÇİO ĞLU 1 

H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESEND.AL 
K. GÜLEK 
Dr.]#,ŞüNER i 
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BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖTMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERt 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYÜÜtT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS • 
Dr. tf, T. SÎMER 
GL N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
JS. T. ARSAL 
S. BATU 
ft. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R.N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAT 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E.ALPSAR 
N. ATALAT 
Dr. M. CANTEKİN 
,M. ÇAĞII, 
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I t. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 

I. Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
II. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞÜLLARI 
F. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZÂLP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOTDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAB 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
t SABUNCU >1r 
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I A. SAYAR 

A. ULUS 
GÜMÜŞANE 

H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

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

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

l'C. TÜZEMEN 
İSTANBUL 

I C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 

Ş. ADALAN 
B.ARIMAN 
M. BİRSEL V 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN i 
E. OKAN / 
Ş. YUNUS/ 
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H. Â. YÜCEÎ 
KARS 

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

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

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

gTRKT.AinET.t 

Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
1. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
E. TOKTAR 



Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKGAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
K. EVLÎYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTÜN-
EAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 

Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A.YAYCIÖĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOÖLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

AFYON KARAHİSAR 
H.ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr.A.iH.SELGtL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YÎĞİTOÖLU 

ANKARA 
F. R. ATAT 
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MUĞLA 

A. ÇAKIR 
M U Ş i 

K. KOTAN 
NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU | 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. Y A U O N 
M. YARIMBIYIK 

Rt?E 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K.KAMÛ I 
F. SİRMEN ,(Bakan) 1 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN I 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

F. DALDAL 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (1.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIK 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
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I M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 
H. URAN (Bakan) 

SttRD 
A. R. ESEN 
E. KILIGCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Ç. K. İNCEDAYT ~" 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H.OJtUCQĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 

j Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 

I F. ÖZTRAK 
| E. PEKEL 

N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
I S. ÇELİKKOL 

Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (1.) 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. SUN (1.) 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. E38ŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKBL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETK&* 

WW 
N. BERKER 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z.ARKANT 
Y. D. EL&RSLIO&LU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK * 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVR&tf 
E. ERİŞÎKGİL 
Y. z. #ZEN0Î 
Ş. TANSAN1 

R.VAR©AR 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Hasta) 

BURSA 
R. CANITJSZaft.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. KAZANOIOĞ&Ü 

DENtZUt 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

/ Oya katıhnıyanlar] 
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DİYARBAKIR 

febİENİi 
B. DEJIİRAY 

BLAZIÖ 
F. AĞRALI ( t ) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGÎL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 

Ğl. İ. SÖKMEN ( t ) 
F. YÜZAT%İ,.. 

GÜMÜİŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HfcfAt 
A. Ş. DEVR&t (00 
A. TÜRKMEN <£) 

İÇEL 
T. O. BERİKB& 

Dr. M. BER^SIt <Ha*rta>| 
RKORALtAN (1.) 
H. S. TMtftööV&R 

İSTANBUL 
GL R. BELE 
Dr. K. C. BEREaOY 

Y.K. BEYATLI 
S. CÎMCÖZ (t.) 
A. Ş. ESMER 
k HAMATi 
Y; SARIDAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. E. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
M. K. ŞATIR 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (I.) 
F. SELER 
§. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
N. ERİM 

KONYA 
S. ARIKAN 

S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN <İ) 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
T. F. SILAY (Başkân-
vekili) 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN 
A. TİRİDOĞLU 

MALATYA 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
O. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZİT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
İ. F. ALPAYA (î. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
Orgrl. İ ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KlTABÜI 
F. O. MENTEŞEOĞ-
LU (1.) 

MUŞ 
H. KILICÖĞLU (Hasta) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN (İ.) 

ORDU 
H. ŞARLAN 
S. S. TARGAN (I.) 

RİZE 
H..C. BELÜL 

SEYHAN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELİOĞLU 
A. M. YEGENAl 

SİVAS 
GL F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK (İ.) 
İ. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (I.) 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA (I.) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 
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Devlet memurları aylıldarmm tevhit ve tearülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile eklerinin Adalet Bakanlığı kısımlarında ve 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa

retli cetvelde değişildik yapdmasma dair kanuna verilen oyların sanucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. KAYAOĞLU 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BERATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERÎŞ 
M. AKSOLEY 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

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

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 

< 
u ye sayısı : 455 
Dyverenler : 322 

Kabul edenler 322 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmıyanlar : 132 
Çekinserler : 0 

Aşık Milletvekillikleri ı 

[Kabul edenler] 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TtRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

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

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A ARKAN 
B. ERKlN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 

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

DİYARBAKIR 
0. OCAK 

Dr. I. T, ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKIN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELAZIĞ 
II. KİŞİOĞLU 
l YALÇIN 

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

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DlNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M.H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMlR 
M. ŞAHIN 
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GÎRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
N. OSTEN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSIDAN 

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

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A.H.DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
M. H. GELENBEĞ 
î. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A.R.TARHAN 
t. H.ÜLKMEN 

İZMİR -
Ş. ADALAN • 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 

B : 58 3. 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL 

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

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
î. TOLON 
î. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 

6.1946 0 : 1 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. EVLÎYAOĞLU 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎBOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 

H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

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

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

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
Ş. ERBAY 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
S. TEKELİOĞLU 
H. URAN 

SttttD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C.K.İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞJK 
A. YURDAKUL 
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TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 

B : 58 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
D. EYlBOĞLU 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

3.6.1946 O : 1 
TUNCELİ 

N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

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

VAN 
N. BERKER I 

YOZGAD 
C. ARAT 

Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERlŞlRGlL 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R.VARDAR 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETINKAYA 
Dr. A. H. SELGIL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YlÖlTOĞLU 

ANKARA 
P, R. ATAY 
F. DALDAL 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

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

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (I.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
K. SUN (I.) 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 

BURSA 
R. CANITEZ (I.) 
M. B. PARS 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. KAZANCIOĞI.U 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT (Hasta) 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGlL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
I. U. AYKURT 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAI 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
Dr. M. BERKER 
(Hasta) 
R. KORALTAN (I.) 
H. S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CÎMCOZ (t.) 
A. Ş. ESMER 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (I.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
N, TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (I.) 
F. SELER 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
N. ERİM 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN (I.) 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
T. F. SILAY (Bas. V.) 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN 
A. TlRlDOĞLU 

MALATYA 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
O. ERÇIN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (I. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
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MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
C.KARAMUĞLA' 
H. KlTABCI 
F. 0. MENTEŞEOĞLU 
(î) 

MUŞ 
H. KILICOÖLU (Hasta) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN (I.) 

ÖRDÜ 
S. S. TARCAN (î.) 

B : 58 
RÎZE 

H. C. B^LÜL 
SEYHAN 

C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELÎOĞLU 
A. M. YEGENA 

StîRD 
S. TUNCAY 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
GL F. ERBUĞ 
A. ESBNBBL 

3.6.1946 O : 1 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK (î.) 
R. Ş. SÎRER 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R.APAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE (î.) 
S. DAY (Bakan) 
T. GÖKSEL 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (î.) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
A. R. ÎNCEALBMDAR-
OĞLU 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 



r. 1. U. 11. Mumtvi 



S. Sayısı: 142 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılma

sına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/592) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 .V . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 563 6/1236 
> Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair olup Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 8 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ili
şiği cetvellerle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Millî Eğitim İşlerimizin devamlı gelişmesi vo kurumların durmadan artan ihtiyaçları, hizmetle
rin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere kuruluşların ya genişletilmesini veya işin gerektirdiği 
şekle sokulmasını zaruri kılmaktadır. Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığı, memelketin her türlü 
eğitim işleriyle ilgili olmak üzere gerek merkez gerek illere ait kuruluşların ihtiyaca en uygun 
bir yolda düzenlenmesi için incelemelere ve hazırlıklara başlanmıştır. Bütün kuruluşları görvleri 
ile ve geniş kadrolariyle kapsıyan bir kanun tasarısının yakın bir gelecekte Büyük Millet Meclisi
nin onamına sunulabileceği umulmaktadır. Yalnız günlük ve zaruri ihtiyaçlar gelişen birtakım 
hizmetleri görebilecek yeni elemanlarla mevcut kadroların kuvvetlendirilmesini gerektirdiğinden 
1946 bütçesiyle kabul edilen ödenekelrin sınırı içinde ilgili kadrolarda yapılması zaruri değişiklik
lerle Bakanlığın kuruluş ve görevlerini belirten 2287 sayılı kanunun bazı maddelerinde yapılma
sına ihtiyaç duyulan değişiklikler için ilişik kanun tasarısı sunulmuştur. Bu teklifin yapılmasını 
gerektiren sebepler ve tasarı ile sağlanması düşünülen işler sırası ile şunlardır: 

1. — 10 . VI . 1933 tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 2287 sayılı Millî Eği
tim Bakanlığı merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanunun 5 nci maddesine göre her üç yıl
da bir toplanması gereken «Maarif Şûrası» nda bulunacak üyeler Baknalık teşkilâtının o günkü 
durumuna göre belirtilmiştir. Bugüne kadar iki defa toplanmış ve Millî Eğitim işlerimiz için ve
rimli çalışmalarda bulunmuş olmasına rağmen Maarif Şûrasının yapısı Millî Eğitim kuruluşlarımı
zın bugünkü ihtiyacına uygun değildir. Bilhassa memleketimizin her türlü millî eğitim mesele ve 
ihtiyaçları ile oranlı bir bütün halinde hazırlanacak kuruluş kanunu tasarısının her bakımdan tam 
ve etraflı bir proje haline gelebilmesi için bütün kurumlarımızın yetkili temsilcileri arasında tar
tışılması gerekli görüldüğünden yakında bu maksatla toplantıya çağırılması düşünülen üçüncü 
Maarif Şûrasının teşkilâtımızın bugünkü bünyesine uygun bir duruma getirilmesi ivedi bir ihtiyaç 
olarak belirmiş ve sunulan tasarının üçüncü maddesi ile bunun sağlanması yolu tutulmuştur. 



2. — 2287 sayılı kanunun 27 nci maddesi Bakanlık merkez kuruluşunda şube müdürü sıfatı ile 
görevlendirileceklerin de en az üç sene öğretim hizmetlerinde bulunmuş olmalarını şart koymuştur. 
Halbuki sonradan teşkil edilen Müzeler ve Eski Eserler, Güzel Sanatlar Umum Müdürlükleriyle 
Yayım Müdürlüğü Şube Müdürlükleri gibi hizmetler için bu şartın aranmaisîna lüzum'buhfiHftak-
tadır. Bu kaydı ihtiyaca göre düzeltmek için maddeye 2773 sayılı kanunun 7 001 maddesi ile eklenen 
fıkranın değiştirilmesinde zaruret görülmüş ve tasarının 4 ncü maddesi bu maksatla teklif olunmuştur. 

3. — Bütün Bakanlıkların kuruluş kanunlarında yer almış bulunan ve genel olarak ivedi durum
larda hizmetin aksamaması için kadro ve aylık ile bağlanmamaksızm gerekli tedbiri alarak hizmeti 
yürütmek amacı ile kabul edilmiş olalı genel hükmün yeni bir madde halinde Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanuna da eklenmesi faydalı görülmüş ve bu hüküm tasa
rıya 5 nci madde olarak konulmuştur. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşarlığı kurulduktan sonra memlekette teknik 
öğretimin geliştirilmesi için büyük ölçüde yapı işlerine başlandığı ve bu işleri kısa zamanda başar
mak amacı ile bu Müsteşarlığa bağlı bir Yapı İşleri Müdürlüğü kurulduğu malûmdur. 4122 sayılı ka
nuna bu müdürlük kadrosunda görev alacak mimar ve mühendislerin kadro aylıklarını olduğu gibi 
alabilmelerini mümkün kılacak geçici bir hüküm konulmak suretiyle dışarda üstün kazanç sağlayan 
bu meslekler mensubu genç elemanların işe alınabilmesi sağlanmış ve bu yetki sonradan 4469 sayılı 
kanun ile 1944 bütçe yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Bugün bu kadroda açılan görevlere aynı şart
larla aylık verilemediği için yeni elemanlar alınamamakta hattâ fiili askerlik görevlerini yapmak üze
re ayrılmış olanların eski şartlarla görevlerine başlatılmaları da mümkün olamamaktadır. Bu• zorlu
ğu kısmen gidermek amacı ile tasarının geçici birinci maddesi teklif edilmiştir. 

5. — 16 Kasım 1945 tarihinde Londra'da imzalanan ve Birleşmiş Milletler ailesinin bir rüknü 
sıfatı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince de iştirak olunan «Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve 
Kültür Kurumu» Millî Eğitim Bakanlığımıza yeni birtakım ödevler yüklemiş bulunmaktadır. Bir
leşmiş Milletler eğitim teşkilâtı ile sıkı bir işbirliği yapabilmek, başka memleketlerdeki eğitim 
hareketlerini gereği gibi izlemek ve oralardaki deneyenlerden faydalanmak üzere Bakanlık Ta
lim ve Terbiye Kurulunun kuvvetlendirilmesi için bu kurul kadrosuna raportörler ilâvesi ve daha 
ehliyetli tercümeciler bulabilmek üzere bunlara ait kadro aylıklarının artırılması lüzumlu görül-
mütştür. 

6. — Millî Eğitim Bakanlığı, kuruluşlarında çalışan memur ve" öğretmenlerin sayısı 30 000 i 
aşmakta ve öğrenci sayısı da bir buçuk milyonu bulmaktadır Mevzuatımıza göre Bakanlık di-. 
siplin komisyonu, gerek öğreticilerin gerek öğrencilerin disiplin mercilerinin başında gelmekte 
ve her sene türlü özellikler taşıyan binlerce disiplin ve hukuk meseleleri bu komisyonun inceleme
sinden geçmektedir. Bunların tam ve isabetli kararlara varması, üzerlerinde yapılan çalışmıa-
ların bilgisi ve yetkisi olan elemanların elinden geçmesine ve bu işlerin sürüncemede kalmadan 
esaslı olarak incelenebilmesine bağlıdır. Bu suretle işlerin üzerinde etraflı çalışılarak disiplin ku
ruluna hazırlıklı bir şekilde getirilmesi disiplin gayelerine, hukuk kaidelerine ve adalet kavra
mına daha uygun bir yolda sonuçlanmasını sağliyacağmdan bugüne kadar muhtelif dairelerce ya
pılan bütün bu işlerin Bakanlık Hukuk Müşavirliği dairesinde toplanması ve bu daire kadrosunun 
genişletilmesiyle mümkün görülmüştür. 

7 —• Bakanlık merkez kuruluşuna dâhil bulunan özel okullar, yayım ve kitaplıklar müdürlükî-
lerinin görevlerini daha başarılı bir yolda yapmalarını sağlamak için bu dairelerin kadroları da 
lüzumlu bazı elemanların eklenmesiyle kuvvetlendirilmiş,tir. 

8. — Bakanlık Zatişleri Müdürlüğünün oniki yıl önceki duruma göre düzenlenmiş ' olan kad
rosu bugünkü ihtiyaca artık cevap veremiyecek bir haldedir. Geçen dönem içinde kadrolar sayı 
itibariyle üç mislini bulduğu gibi muhtelif kanunlar da bu dairece uygulanması gerekli yeni bir
takım hükümler koymuş bulunmaktadır. Bu sebeple Zatişleri Müdürlüğü kadrosunun genişletil
mesi ivedi bir ihtiyaç halini almış ve bu müdürlüğün kuruluşu da ilişik kanun tasarısına ekli 2 
sayılı cetvelle düzeltilmiştir. 

9. — istanbul Üniversitesinde, Yönetmelik gereğince Profesörlüğe yükseltildikleri halde boş 
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pro&sörlük ksdrosa. huluasaactagı işin aylıklarım hala Doçent sıfatı ile .almakta olan ve üniversite
deki devamlı öğrenci artışı. 4oiaywiyle artık profesör unvan ve yetkisi ile öğretim görevi almala
rı gerekaniş baıiuiian 18 öğretim üyesi için de kadroya eklemeler yapılmış ve 4644 sayılı ka
nun, ile ücretler maaşa çevıvilirkeii kapşjlj&ğı 15 lira olarak konulan bir kısım Tıp Fakültesi asis-
tan^anmn aylşkları 4* yüksek öğrenim görmüş bir tıp fakültesi mezunu için asgari aylık haddi 
olan. 35 liraya yükseltilmiştir. 

10. — Ankara Dil ve Tarih - öpğrafya Eakültesi kadrosunda ücretlerin maaşa çevrilmesi şıra
sında profesürler için kabul edilen umumî esaslar dnşında 50 lira olarak tesbit olunan dört 
profesörlük kadrosunun.bu,görevin alt basamağı olan altıncı dereceye çıkarılması ve bu fakül
tede ilmî yardımcı unvanı ile kadroya koaıUmaş olan görev adlarının diğer fakültelere uygun 
şekilde. «Okutman» olarak değiştirilmesi gerekli görülmüştür. 

11. — Siyasal Bilgiler Okjüu kadrosunda da, yine ücretlerin aylığa çevrilmesi sırasında 30 li
raya .düşen, bir profesörlüğün ve 20 liraya dtişe«ı4 kur öğretmenliğinin kaldırılması ve yerine 80 
lira* aylıklı 2, 90 lira aylıklı 1, 100 lira aylıklı 1 ve 125 lira aylıklı 2 profesörlük konulması, bir 
yüksek okul %Q lira »aylıkla yetkili ve öğrenciler üzerinde mânevi otorite sahibi idare elemanları 
bulundurmağa imkân olmadığından idare muavini aylıklanınm da 30 liraya çıkarılması zaruri 
savdmiştır. 

12. — Gazi Orta OjİTetmen okulu ve Eğitim Enstitüsü kadrosa. öğrencilerin artması ve yeni 
açılan şubeler dçlayosiyle muhtelif derecelerden 28 öğretmenlik ve bir memur ilâvesi suretiyle ge
nişletilmiştir. 

13. — Güzel Sanatlar AkadftmİRİnin gelişen teşkilâtı ve türKi.sanat dallarında çoğalan öğren
cileri dolayısiyle kadroya yeni bir takım öğretim elemanları katılması gerekmiş ve bumaksat-
la muhtelif derecelerde bu kuruma dört öğretmen daha verilmiştir. 

14. — 1944 - 45 öğretim yılında Balıkesir'de açılmış bulunan Necati Orta öğretmen okulunun 
sınıflara tamamlanmış olduğu için öğretim kurulu kadroMinun da artırılması gerekmiş ve tasa
rıya bu kurumun yönetim hizmetleri için de ek görev tazminatı kadroları eklenmiştir. 

15. — 3803 sayılı kanunla kadroları kabul edilmiş olan köy enstitülerimizin son beş yıl içinde 
gelişerek kuruluşlarını tamamladıkları ve iki yıldanberi mezun vermeğe başlıyarak yetiştirdikleri 
öğretmenlerin köylerimizde 4274 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde görev almakta oldukları 
malûmdur. 

Köylerimizde enstitü mezunu öğretmenleri tam bat»rıi le iş görebilmeleri için onların çalışmaları 
ile enstitüler arasında devamlı bir iş birliği vücuda getirmek ve genç köy öğretmeninin rastlıyaeağı 
her türlü güçlük ve eksiği kısa yoldan önleyip sağlayacak bir örgüt kurmak zarureti vardır. Bu 
sebeple her enstitü kesiminde köy öğretmenlerine türlü konuda yardımcı ve yol gösterici olarak 
görev alacak danışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan başka köy öğretimi henüz gelişme ha
lindedir. Okula kavuşturulamamış yerlerde kurulacak köy ve bölge okulları ile bunlara verilecek 
doğrultular üzerinde önceden birçok incelemeler ve hazırlıklar yapmak ve yapılacak işleri plân
lamak gerekmektedir ki bunu okul öğretmeninin doğrudan doğruya yapmağa yeterliği olmadığı 
gibi, çalışmaların bu safhasını okulu açıp öğretmeni tâyin etmeden gerçekleştirmeğe ise hiç imkân 
yektıtr. Ayrıca enstitü mezunu köy öğretmenlerine Devlet bütçesinden büyük fedakârlıklara kat
lanarak işlik araçları ve çift hayvanları verilmek suretiyle okullarda kurulmakta olan küçük is
letmelerin türlü yönden denetlenmesi ve gereğine göre yürütülmesi de enstitü kesimlerinde bir t ı -

. kim uzmanlara ihtiyaç göstermektedir. Bu sebeple köy enstitü kadrolarına kendi kesimlerindeki 
yrakerda belirtilen neviden ihtiyaçları karşılamak ve gereken yerlerde çalıştırılmak üzere lüzumlu 
bulunan uzmanları «Eğitim Danışmanı» veya «Kesim Denetmeni» adı ile ve yetkisi ile görevlen
dirmeyi mümkün kılacak bir genişlik verilmiş ve öğretmen ve memur ihtiyacının artması dolayı
siyle kadroya muhtelif derecede 168 yeni eleman eklenmiştir. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 
öğretim kadrosu içinde her yüksek öğretim kurumunda olduğu gibi öğretim üyeliğine hazırlık 
basftBMiğı olmak1 üzere asistanlar konulmuş ve kadrodaki aylık derecelerine lise ve öğretmen okulları 
öğretmenlerine paralel olmak üzere bir derece daha ilâve edilmiştir. 
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16. — Bu gün yürürlükte olan genel kitaplık kadroları 3656 sayılı kanunla kabul edilmiş bu

lunmaktadır. Bu kadroda aşağı derecelerden çok ve yukarı dereeclerden az memur vardır. Kitap
lıkların eski devirlerden kalmış ve menşeleri itibariyle üst derecelere geçmeleri mümkün olmıyan 
yaşlı memurları zamanla emekliye ayrılmış bulunduklarından boşalan görevlere alınması mümkün 
ortaokul mezunu memurlar da çok defa iş için gerekli yeterlik bulunmamaktadır. Kitaplık işle
rinin önemli bir kışımı yüksek bilgi ve uzmanlık istiyen hizmetlerden olduğu ve bu kadro ile im
kân nispetinde yüksek öğrenim görmüş elemanlarla kuvvetlendirmek gerektiği için eldeki kad
ronun sayı itibariyle azaltılarak niteliğinin yükseltilmesini sağlıyacak yolda değiştirilmesi zaruri 
görülmüş ve bu sebeple ilişik tasarıya bağlı kadro ile 183 kişilik olan genel kitaplıklar görevleri 
132 ye indirilerek aylık dereceleri bu mesleke bağlanacak ve kendi aralarında uzman yetişecek olan 
gençlerin bu işlere rağbet etmesini sağlıyacakyolda yükseltilmiş, görev unvanları da işin ve 
şahsın durumuna göre ilgilinin çalıştırılmasını mümkün kılacak bir şekle konulmuştur. 

17. — ilişik tasarıya ekli 4 sayılı cetvel Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşlarındaki ek görev taz
minatı kadrolarına yapılması gerekli eklemeleri belirtmektedir. Bu suretle Ankara Fen Fakülte
si, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknik Okulu veBalıkesir Orta öğretmen Okulu kadrolarındaki 
eksiklikler tamamlanmış olacak ve önümüzdeki 1946 - 1947 ders yılında açılacak veya öğrenci ar
tışı dolayısiyle idare teşkilâtı genişletilecek olan lise, öğretmen okulu ve orta okullarla ticaret, 
erkek ve kız sanat okulları ve enstitüleri idareci kadroları sağlanmış bulunacaktır. 

Teklif edilen tasarı ile Yüksek Meclisin onamma sunulan yeni kadroların gerektirdiği ödenek
ler esasen 1946 bütçesi ile kabul edilmiş bulunduğundan yalnız bölümler" arasında aktarılması ge
reken 42 000 liralık kısım için de tasarıya geçici 4 ncü madde eklenmiştir. . 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esm No. 1/592 
Karar No. 7 

15 . V .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılması maksadı ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 8.V. 1946 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı Millî Eğitim Bakanının da huzuru ile ko
misyonumuzda incelendi. 

Tasarı : 
a) Birinci maddesi ile, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı ile 

İstanbul Üniversitesi, Ankara Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu, Gazi 
ve Balıkesir Terbiye Enstitüleri, Güzel Sanatlar 
Akademisi Köy Enstitüleri öğretmen kadrolarının 
ve genel kitaplıklar-' memur kadrolarının ihtiyaç
lara göre genişletilmesi; 

b) İkinci maddesi ile, 

Ankara Fen Fakültesi, istanbul Teknik Üni
versitesi, Teknik Okulu, Balıkesir Terbiye Ens
titüsü, liseler, öğretmen okulları ve orta okullar
la Meslek ve Teknik Öğretim okulları idarecile
rine ait ek görev kadrolarının 1946 - 47 ders yılı 
ihtiyaçlarına göre tamamlanması; 

c) Üçüncü maddesi ile, 
Maarif Şûrasında genişlemiş olan bugünkü 

Millî Eğitim teşkilâtı cüzülerinin tam olarak tem
sil olunabilmesinin sağlanması; 

d) Dördüncü maddesi ile, 
- Millî Eğitim Bakanlığında doğrudan doğru

ya Eğitim işlerine bakmayan dairelerin şube 
müdürlerinde öğretmenlik etmiş olmak şartının 
aranmaması; 

e) Beşinci maddesi ile, 
Teşkilât kanunları ile 

lıklara sağlanmış olan yetkiye 
diğer bakan-

mütenazır olarak 
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Millî Eğitim teşkilâtında da herhangi bir me
murun kadro ve aylığı ile ihtiyaç görülen bir 
yerde ve hizmette kullanılabilmesinin mümkün 
kılınması; 

f) Geçici birinci maddesi ile, 
4122 sayılı kanunla Teknik öğretim Yapı iş

leri kadrosundaki mimar ve mühendislerin ay
lıkları hakkında 1944 bütçe yılı sonuna kadar 
kabul edilmiş olan istisnai hükmün bu kadrodan 
askere gitmiş olanlar için iki yıl daha uzatılması 
gibi esasları hedef tutmaktadır. 

Tasarı, kapsadığı hükümler itibariyle bu 
maksatları sağlar mahiyette görülmüştür. Ge
rektirdiği ödeneklerinde ilgili bütçeye konmuş 
olduğu anlaşılmıştır. Maarif Şûrası tâbiri ye
rine Millî Eğitim Kurultayı tâbirinin konması 
Komisyonumuzca uygun görüldüğünden Üçüncü 
madde bunu sağlıyacak surette ve ilişik şekilde 
değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere tasarıyı saygılarımızla Yüksek 
Başkanlığa sunarız. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı SÖzcü 

Manisa Sivas 
B, N. Edgüer B. Ş, 8irer * 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolarında 
ve merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olup 
Başbakanlığın 10 . V . 1946 tarihli ve 6/1236 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî Eği
tim ve Maliye Bakanlıklarının yetkili temsil 
çileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

. Teklif olunan kadro ilâveleri, Bakanlık teş
kilâtının uhdesindeki hizmetlerde husule aelen 
artıştan ve bazı memuriyet-derecelerinde yapı
lan yükseltmelerde benzerleriyle teadül sağla
mak ve kısmen de ehil mmur bulmak zarure-' 

Katip 
Urfa Ankara Aydm 

8. K. Yetkin B. Baykan A. 8. Levent 
Bolu 

H. B. öymen 
Tadilini istediğim noktalar ilişiktir. 

Çanakkale Çankırı Diyarbakır 
B. N. Güntekin T. Onay O. Ocak 
Eskişehir îstanLj.l İzmir 

İ. V. Aykurt î. A. Göv.-.ı E. Çınar 
îzmir Kastamonu Sinob 

Ş. Yunus T. Taşkıran 1. H. Sevük, 

« Millî Eğitim Kurultayı » yerine Millî 
Eğitim; 

1. « Danışma Kurulu » tâbiri şûra bün
yesine daha uygundur. 

2. Şûrada yüksek okulu olmıyan Ba
kanlıklarla Sağlık Bakanlığı temsil edilmeli. 

3. öğretim kadrosuna elestiki bir hare
ket vermek imkânını - dilediği yerde - sözü
nün « lüzum ve ihtiyaç görülen » yerde diye 

değiştirmeyi daha isabetli görüyorum. 
Bolu 

H. B. öymen 

tinden ileri geldiği ve yapılan değişikliklerin 
bütçeye konmuş bulunan ödenek sınırı içinde 
kaldığı anlaşılmakla Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. Gerek tasarı ile teklif olunan, 
gerekse daha önce kanunlarla yapılan kadro de
ğişikliklerinin ek cetvel halinde birleştirilmesi 
malî muameleleri sadeleştirme bakımından daha 
doğru olduğundan birinci ve ikinci madde me
tinleriyle bu maddelere bağlı cetveller bu esasa 
göre değiştirilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına mesup 
memurların Bakanlıkça istenen yerde kullanıl
masına cevaz veren beşinci madde, birçok Ba
kanlık teşkilâtında da yer alan ve ihtiyaca da 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 25 . V . 1946 
Esas No. 1/592 
Karar No. 102 

Yüksek Başkanlığa 
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uygun bir hüküm itibariyle Komisyonumuzca, da 
kabul edilmiş, şu kadar ki Üniversite ve yük
sek okullar öğretim işlerin© Bakanlık teşkilâtın
da çalışan herhangi bir görevlinin getirilmesi 
veya Üniversite ve yüksek okul tedris" heyeti 
mensuplarının başka, yerlerde kullanılması doğ
ru odamı yapağından maddeye bu hususu istisna 
eden bir kayıt ilâve olunmuştur. 

Hükümet tasarısının Millî Eğitim Komisyo
nunca da .kabul olunan geçici birinci maddesi, 
teknik öğretim inşaat işlerinde kullanılan mi
mar ve mühendislerin barem, derecelerine bakıl
maksızın kadro maaşlariyle kullanılabilmeleri 
için-müddetle verilen yetkinin uzatılmasını he
def tutmaktadır. Meselenin bu sahaya mütaaJ-
lik bütün Delet.teşkilâtına şâmil ve bu itibar
la, umumi olarak halli gerekli bir konuya.taallûk 
ettiği ve mevcut ihtiyacın «E.» cetvelinden kad
ro alınmak suretiyle karşılanması daha doğru, 
olacağı dügünüierek bu madde tasandan çıkarıl-

HÜKÜMETÎN TEKLlFÎ 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle, 
'merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılması üzerine kar 

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığının, 
3656, 8694, 380&,4142, 4238, 4365, 4495, 4496, 
4624, 4644, 4673 ve 4787 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerdeki kadrolarından; ilişik 1 sayılı cetvel
de yazılı olanlar kaldınlarak yerlerine ilişik "2 
sayılı .ce>t¥eI4#. gösterilenler konıalm-ustur. 

MADDE 2. Mfflî Eğitim BakaaakğöHn 
44&2, M»!9, 4624, 4741, 4774 ve 4787 mjıh ka
nunlara - fcteğiı - eetveüer&aki - ek' ğö*ev tazminatla
rından ilişik-3 s&yklı cetvelde-yazılı olanlar kal-
dırîlarâk' y«?l#wn©J4 sayılı - oetveüe gösterilenler 
ko*wrtHiıış%ur. 

MAPDE.3. — Mülî Eğitim Batotoğı m4r-
kes kuBulpşu ve.^öreyl^ri hakandaki 2287 «sayılı 
kanıanura. dördümü maddesi aşağüaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

mistir. 
Yukarıda izah olunan değişiklikler ve şekle 

ait bazı düzeltmelerle Komisyonumuzca yeniden 
kaleme alınan tasan Kamutayın onayına. arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tokad 

/ / . W. Keşmir 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

/. H* Ülkmen 
Kütahya 

H. 'Pekcan 
Urfa 

E. Tekeli 

Başkan V. 
Edirne 

M. N'. Gündümlp 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
izmir 
M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yozgad 

A. Sungur 

Sözeü 
Eiffe 

T. B Balta 

Diyarbakır 
Ş.VUğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 
F, Baysal 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 
E...Erj§it&Şl 

MİLLÎ EĞÎTlM KOMİSYONUNUN DEĞIŞ-
TlRlŞl 

Mİllî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle, 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kananda değişiklik yapılması üzerine ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M£DDE Z. — Millî Eğitim? BafcaöJağı ıaer-
kez kurufcjş ve, görevleri hakkındaki , $$87 afralı 
kanunun feirinci, üçütteü, dördli?M», » beşiaçi, al
tıncı, ve yirmi s$kizi»ei onja^ekd^de.gşçeia^Mft^ 

:İ42) ( S . Sayısı 

tmm 



Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkmdaki 2287 sayı
lı kanunda değişiklik yapılması hcLhkmda kanun 

tasarım, 

MiM>B£ L — Devlet memurları ayliklattmn 
tevhit ve teadülüne dair olâft 3G56 sayılı ka-
iTOfaabi^i'feir sayıil cetvelin Millî. Eğitim Ba-
î&ttâıği komiyle mafetelif kananlarla aynı ki-
Sttttdft yapâân ek ve tadiller kaldırılmış ve ye
rine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan,- aylak ve aâedleri yazılı memuriyetler ko
nulmuştur; 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığının 
4*92, 4tfl9, 4624, 4644, 47Ö2, 4761, 4774 ve4787 
sayılı kamınlâTa bağh cetvellerdeki ek görev 
tazminatlan kadroları kaldırılarak yerlerine (2) 
sayılı cetvelde gösterilenler konulmuştur. 

MADDE 3. — Mîöî Eğitim Bakanlığı mer
kez kuruluş ve1 görevleri haktada 2287 sayı
lı kanunun birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 
altıncı ve yirmi sekizinci -maddelerinde ge- | 

<S. Sa^ra*: İM) 
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Millî Eğitim Şûrasının üyeleri şunlardır: 
1. Müsteşarlar. 
2. Talim ve Terbiy Kurulu Başkan ve üye

leri. 
3. Üniversite rektörleri, fakülte dekanları ve 

yüksek okul müdürleri. 
4. Üniversite fakülteleriyle, yüksek okullar

dan profesör veya öğretmenler kurullarınca seçi
lecek birer profesör veya öğretmen. 

5. Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık mü
fettişlerinin aralarınlan seçecekleri dört müfettiş. 

6. Bakanlık Umum müdürleri ve müdürleri. 
7. Bakanlık Hukuk müşavirleri. 
8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 

yüksek okulların ilgili Bakanlıklarca gönderile
cek temsilcileri. 

9. Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığınım okul işlriyle ilgili dairelerinin mü
dür veya müfettişleri. 

10. Genel müfettişlikler, Millî Eğitim mü
şavirleri. 

11. Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 
müdürü. 

12. Her nevi okullar [müdürlerinden Bakan
lıkça çağrılacak üçer müdür. 

13. Her lise, öğretmen okulu, ticaret lisesi, 
köy, kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri ve orta 
okulların öğretmen kurullarınca şûranrn günde
mindeki konularla ilgili olmak üzere gösterilecek 
birer adaydan Bakanlıkça bu kurumları temsil 
etmek üzere seçilecek en az birer öğretmen veya 
öğretici. 

14. Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 
birer aday arasından Bakanlıkça seçilecek üç ilk 
öğretim müfettişi ve beş ilk okul öğretmeni. 

15. Uzmanlıklardan faydalanılmak üzere şû
rada bulunmaları için Bakanlıkça davet edilecek 
olanlar. 

Şûraya seçki için gelenler üç yıl için seçilir
ler. Şûranın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı ka
nunun 27 nci maldesine 2773 sayılı kanunun 
7 nci maddesiyle eklenen fıkra aşağıdaki şekilde 

M. E. K. 

arif Şûrası» tâbiri «Millî Eğitim Kurultayı»na 
çevrilmiş ve dördüncü madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Millî Eğitim Kurultayının üyeleri şunlardır: 
1. Müsteşarlar. 
2. Talim ve Terbiye Kurulu başkan ve üye

leri. 
3. Üniversite rektörleri, fakülte dekanları 

ve yüksek okul müdürleri. 
4. Üniversite fakülteleriyle, yüksek okullar

dan profesör veya öğretmenler kurullarınca se
çilecek birer profesör veya öğretmen. 

5. Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık mıü-
fettişleriniıı aralarından seçecekleri dört müfettiş. 

6. Bakanlık Umum müdürleri ve müdürleri. 
7. Bakanlık hukuk müşavirleri. 
8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 

yüksek okulların ilgili Bakanlıklarca gönderile
cek temsilcileri. 

9. Genel Kurmy Başkanlığı ile Millî Savun
ma Bakanlığının okul işleriyle ilgili dairelerinin 
müdür veya müfettişleri. 

10. Genel müfettişlikler Millî Eğitim müşa
virleri. 

11. Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 
müdürü. 

12. Her nevi okullar müdürlerinden Bakan
lıkça çağrılacak üçer müdür. 

13. — Her lise, öğretmen okulu, Ticaret lisesi 
köy, kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri ve 
orta okulların öğretmen kurullarınca kurultayın 
gündeminleki konularla ilgili olmak üzere göste
rilecek birer adaydan Bakanlıkça bu kurumlan 
temsil etmek üzere seçilecek en az birer öğretmen 
veya öğretici. 

14. Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 
birer aday arasında Bakanlıkça seçilecek üç ilk 
öğretim müfettişi ve beş ilk okul öğretmeni. 

15. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 
kurultayda bulunmaları için Bakanlıkça davet 
edilecek olanlar. 

Kurultaya seçilerek gelenlerin süresi üç yıl
dır. Kurultayın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 142) 
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çen «Maarif Şûrası» tabiri «MillîEğitim Kurul- I 
tayı» na çevrilmiş ve dördüncü madde aşağı- t 
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Millî Eğitim Kurultayının üyeleri şunlardır.: . 
1 > Müsteşarlar, 
2) Talim ve terbiye kurulu başkan ve üyeleri, 
3) Üniversite rektörleri, Fakülte dekanla-

ları ve Yüksek okul müdürleri, 
4) Üniversite Fakülteleriyle, yüksek okul

lardan profesör veya öğretmenler kurullarınca 
seçilecek birer profesör veya öğretmen, 

5) Teftiş kurulu Başkam ve Bakanlık 
müfettişlerinin aralarımdan seçecekleri dört mü
fettiş, 

6) Bakanlık Genel müdürleri ve müdürleri, 
7) Bakanlık Hukuk müşavirleri, 
8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyau 

yüksek okulların ilgili Bakanlıklarca gönde 
rilecek temsilcileri, 

9) Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Sa
vunma bakanlığının okul işleriyle ilgili daire
lerinin müdür veya müfettişleri, 

10) Genel Müfettişlikler Millî Eğitim müşa
virleri, 

11) Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 
Müdürü, I 

12) Her nevi okullar müdürlerinden Ba- [ 
kanlıkça çağırılacak üçer müdür, 

13. Her lise, öğretmen okulu, ticaret lise
si, köy kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri 
ve orta okulların öğretmen kurullarınca kurul
tayın gündemindeki konularla ilgili olmak üze
re gösterilecek birer adaydan Bakanlıkça bu 
kurumları temsil etmek üzere seçilecek enaz l 
birer öğretmen veya öğretici; 

* I 
14. Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 

birer aday arasından Bakanlıkça seçilecek üç 
ilköğretim müfettişi ve beş ilkokul öğretmeni; ] 

15. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 
kurultayda bulunmaları için Bakanlıkça davet 
edilecek olanlar. 

Seçimli üyelerin süresi üç yıldır. 
Kurultayın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 
MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı mer

kez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanunun 27 nci maddesine 2773 sayılı kanu
nun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra aşağıda ya- | 

(S . Sayısı.: 142) 
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değiştirilmiştir: 
Levazım ve evrak müdürleriyle Güzel Sanat

lar, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlükleri 
ve Yayım Müdürlüğü şube müdürlüklerine tâyin 
edileceklerde şart aranımaz. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Bakanlığı, mer- I 
kez ve iller kuruluşuna giren herhangi bir me
mur veya hizmetliyi, yapılmlası Bakanlığa ait I 
bir iş için orada Bakanlık teşkilâtı ve boş görev 
bulunup bulunmması ile kayıtlı olanaksızın, kad^ 
ro aylık veya ücretiyle dilediği yerde kullanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim yapı işleri kad
roları için 4122 sayılı ve 22 Eylül 1941 tarihli 
kanunun geçici birinci maddesiyle kabul edi
len ve yürürlüğü 4469 sayılı ve 16 Temmuz 
1943 tarihli kanunun geçici maddesiyle 1944 
malî yılı sonuna kadar uzatılan hükümle ilgili 
cetveller ile 4624 sayılı ve 18 temmuz 1944 ta
rihli kanunla bu cetvele katılan görevlerden bi
rine sözü geçen kanunlarla belli edilmiş müddet
ler içinde tâyin edilmiş olup da bu kanunun 
yayımından önce muvazzaf askerlik ödevi dola-
yısiyle ayrılmış bulunanlardan bu kanunun ya
yımından başlıyarak iki yıl içinde aynı görevi-
lere tekrar tâyin edilecek olanlar, evvelce ken
dileri için tanınmış olan haktan faydalanırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kitaplıklar kısmı ilişik 5 sayılı cetvel
deki gibi değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı Ankara Tıp Fakültesi kısmına 140 li
ra ücretli bir şoför kadrosu eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin MJillî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki tertipler arasında, ilişik 
(6) sayılı cetvelde yazılı olduğu üzere 42 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

M. E. K. 

MADDE 5. — Hükümetin teklif i, aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. —Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin teklifi 
aynen kabul'. edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hüküanetiı* teklifi 
ayneiL »kabul edilmiştir < 

GEÇİCİ MADDE 4? — Hükümetin teklifi 
aynen kabul «edilmiştir. 

(&Saymış . 142) 
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zıh, şekilde- değişürümi^tir : 
Levazım ve evrak müdürleriyleMgüzeksaaat-

lar, eski eserler ve müzeler genel müdürlükleri 
ve yayım müdürlüğü şube müdürlüklerine tâ
yin edileceklerde bu şart aranmaz. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Bakanlığı, mer- İ 
kez ve iller kuruluşuna giren herhangi bir me-; 

mur veya hizmetliyi, yapılması Bakanlığa iliş- j 
kin bir iş için, orada Bakanlık kuruluşu ve boş j 
görev bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmak- j 
sfzm, kadro aylık veya ücretiyle dilediği yerde j 
kullanabilir. Üniversite ve yüksek okul öğre-1 
tim işleriyle bunların her sınıf ve derecedeki öğ- M 
retmenleri bu hüküm dışındadır. : 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka- j 
nununa bağlı *L» işaretli cetvelin Millî Eğitim j 
Bakanlığı kısmında yazılı Eğitim müdürleri ve i 
öğretmenlerle memurları, bölge sanat okulları i 
ve kız enstitüleri ve kız sanat ve başka meslek j 
okulları ve akşam okulları ile kitaplıklar başlık-! 
lan altındaki kadrolar ilişik (3) sayılı cetvel-J 
deki gibi değiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı «D» işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına ilişkin (4) syılı cetvelde ya
zılı hizmetliler kadrosu eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı «A» işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
bölümleri arasında 130 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

( S. Sayısı: 142 ) 
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MADDE 6. —Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. Ökmen 
içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

M. E. K. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

— Hükümetin teklifi aynen ka-

( S. Sayısı : 142 ) 
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S Şayia : 142) 
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4 
6 

10 
13 

10 
13 
13 
14 

5 
7 
7 
8 
8 

10 
11 

Görevin çeşidi 

—U4 — 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

Talim ve Terbiye Dairesi 

2 Reis 
3 Aza 
4 > 
6 Muamelât müdürü 
7 Muamelât müdür muavini 

10 Mümeyyiz 
11 2. sınıf mümeyyiz 
9 Kütüphane memuru 

11 » » 
12 Tetkik memuru 
13 Evrak ve dosya memuru 
14 Kâtip 

8 Mütercim 
9 » 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Kalem şefi fi] 
Kâtip 

Hususi öğretim müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtip 

Neşriyat Müdürlüğü 

Müdür 
Şube müdürü 
Müdür muavini 
Müdür muavini 
Şube müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Derleme memuru 

125 
100 

90 
70 
60 
35 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
50 
40 

90 
70 
35 
20 

80 
50 
35 
20 
20 
15 

80 
60 
60 
50 
50 
35 
30 

[1] Müdürler Encümeni ve İnzibat Komisyo
nu isleriyle de meşgul olacaktır. 

($ /Say ı s ı f 142) 

12 Türk Tarih Kurumu kütüpha
ne memuru 

12 Hesap memuru 
13 Evrak ve dosya memuru 
14 Depo memuru 
14 Kâtip 
8 Raportör 
9 Ressam 

14 Harta memuru 
14 Yabancı memleketlerle neşri

yat mübadelesi memuru 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
14 Kâtip 

Zat işleri Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Müdür muavini 
8 Müdür mluavini 
9 Müdür muavini 

10 Birinci sınıf mümeyyiz (Komis
yon işleriyle meşgul olacaktır) 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 ikinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
13 Evrak ve dosya memuru 
14 Kâtip 

İstanbul Üniversitesi tedris Heyeti 

2 Ord. profesör 
3 » » 
4 » » 
5 Profesör 
8 » 
6 Lâboratuvar şefi 
6 Doçent 
7 :» 

'Sayı 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Aylık 

25 
25 
20 
15 
15 
50 
40 
15 

Teşrih prosektörü 
Arapça Lektörü 

15 

1 
1 
1 

80 
35 
15 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
2 
6 

80 
60 
50 
40 

35 
35 
30 
25 
20 
15 

6 
14 
11 
43 
1 
1 
32 
40 
28 
27 
1 
1 

125 
100 
90 
80 
50 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
60 



n. Görevin, çe^di 
- iç -

Sayı Aylık | D. 

7 Başasistan 
8 Birinci sınıf asistan 
9 ikinci » ı» 

10 Üçüncü » » 
11 Dördüncü » >. 
5 Röntgen mütehassısı 

11 Röntgenci 
13 Yabancı dil kursu öğretmen ve 

müzakerecisi 
14 Yabancı dil kursu öğretmen ve 

nrifeakerecisi 
8 Gu*aba Hastanesi klinikleri ida-

w memuru 
9 Sosyoloji Enstitüsü ilmî yar

dımcısı 
11 Tercüman 
14 Asistan 
13 Tercüman 

8 Lektör 
9 > 

10 > 
11 > 

20 
25 
25̂  
75 
50 

1 
1 

2 

4 

1 

1 
2 

77 
7 
1 
1 
1 

31 

60 
50 
40 
35 
30 
80 
30 

20 

15 

50 

40 
30 
15 
20 
50 
40 
35 
30 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

2 Profesör 
3 » 
4 » • • • • • 

5 » 
6 > 
8 » 
6 Doçent 
7 » 
8 >r 
9 »:-
8 Asistan 
9 .» 
10 Lektör 
7 Spor öğretmeni 
6 Fakülte müdürü 
7 Faülte kütüphane müdürü 
9 Kalem âmiri 

11 Dahiliye memuru 
12 Kâtip 
11 Kütüphane m«muru 
12 » » 
10 Hesap memuru 

2 
4 
5 

11 
11 
4 

10 
15 
10' 
10 
7 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
100 

90 
80 
70 
50 
70 
60 
50 
4© 
50 
40 
35 
60 
70 
60-
40 
30 
25 
30 
25 

r-35 

Görevin; çeşidi < Sayı Aylak 

8- İlmî yardımcı 
& ». »,-

lö. »• » 
11 »• » 
12; »* » 
18 ». * 
11 Mütercim 
1£ Enestitü kütüphane mmnmuiu 

Siyasal Bilgiler Quku 

2 Profesör 
3 > 
4 " '» ' 
5 » • • • • 

6 öğretmen 
7 » • • • 

8 » 
6 Doçent 
7 » 
9 Asistan 

10 » 
7 Muavin 
8 Kütüphane memuru 
9 Muhasip ve kâtip 

10 Dahiliye memuru ve mutemet 
12 Ambar ve depo memuru 
12 Hastane memuru 
11 Profesör 
9 Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi 

olabilir.) 
11 Kütüphane memuru 
14 Kütüphane memur yardımcısı 
13 tdare muavini 
10 Kur. öğretmeni. 
1 2 » v» • ; 

13 » » 

1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
4-

1 
2 
2 
S2 

4 
6 
8 
5 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 

4 
1 
1 
3 
1. 
1 
4 

50 
40 
35 
3a 
25 
20 
3G 
29 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
70 
60 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
25 
25 
30 

40 
30 
15 
20 
35 
25 
20 

Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

3 öğretmen 
4- » 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

(.a.£bjrMEK:l«) 
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IX 

10 
13 

7 
9 

10 
10 
12 
12 
13 
13 
13 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

10 
7 
9 
9 

11 

me 

Görevim çeşidi 

Asistan 
» 

Sayı 

5 
3 

Melûl çocuklar terbiyesi mütehassısı 1 
Kütüphane memuru 
Dahiliye şefi 
Kâtip ve hesap memuru 
Ders vasıtaları memuru 
Ambar ve depo memuru [1] 
Mubayaa memuru 
Kütüphane yardımcısı 
Mubayaa komisyonu kâtibi 

Güzel Sanatlar Akademisi 

öğretmen (ihtisas mevkii) 
• » 

» (ihtisas mevkii) 
» 
» 
» 
» (ihtisas mevkii) 

» 

» 
•» 

Asistan 
> 

Müdür muavini 
Resim galeresi müdür 
Fotoğraf atelyesi öğretmeni 
Başkâtip ve hesap memuru 

[1] Bunlardan biri ayniyai 
iliğini görecektir. 

1 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
7 
1 
7 
9 
4 
3 
7 

11 
3 
2 
1 
1 
1 

muk&sibi 

Aylık 

35 , 
20 
60 
40 
35 
35 
25 
25 
20 
20 
20 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
40 
35 
60 
40 
40 
30 

« 

müte-

D. 

12 
12 
13 
13 
14 
14 
9 
9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

! 1 0 

11 

i 12 
-i o 13 
14 
12 

| 13 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 14 

Görevin çeşidi 

Müze ve kütüphane memuru 
idare ve intizam memuru 

» » » 
Kâtip 

» 
» (Resim galerisi için) 

Mimar 
Mimar ressam 

Köy Enstitüleri 

öğretmen 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 

öğretmen 

» 
» 

Kütüphaneler 

Müdür ve müdür muavini 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Memur 

» 

( S. Sayısı : 142 ) 
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[2] SAYILI CETVEL. 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Talim ve Terbiye Dairesi 

2 Başkan 
2 Üye 

Üye 
Raportör 
Raportör yardımcısı 
Muamelât müdürü 

» » yardımcısı 
Tercümeci 
Kitaplık memuru 

4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 

11 » » 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci mümeyyiz 
12 Memur 
12 Kâğıtlar ve dosya memuru 
14 Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

4 Birinci hukuk müşaviri 
6 ikinci hukuk müşaviri 
7 Raportör [1] 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci mümeyyiz 
13 Memur 

Özel Okullar Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şube müdürü 

İÜ Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 
13 Kâğıtlar ve dosya memuru 
14 Kâtip 

Yayım Müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Uzman 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
40 
30 
35 
30 
25 
20 
15 

90 
70 
60 
35 
30 
20 

80 
60 
35 
30 
25 
20 
20 
15 

80 
70 

[1] Hukuk müşavirlerinin sorumluluğu altın
da müdürler ve bakanlık disiplin komisyonları
nın raportörlük ve kâtiplik görevlerini de yapacak
lardır. 

D. 

7 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 

5 
7 
7 

10 
12 
14 

5 
7 
7 
7 
7 

10 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Şube müdürü 
Müdür yardımcısı 

» » 
Raportör 
Şube müdür yardımcısı 
Ressam 
Birinci mümeyyiz 
Derleme memuru 
Kitaplık memuru 
Hesap memuru 
Dosya memuru 
Depo memuru 
Kâtip 

Kitaplıklar Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Uzman 
Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Sicil işleri Bölümü şefi 
Muamelât bölümü şefi 
Tekaütlük işleri bölümü şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 
Kâğıtlar ve dosya memuru 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
6 

İstanbul üniversitesi öğretim Kurulu 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 > 
6 Doçent 
6 Doçent 
8 Doçeçnt 
9 Doçent 
7 Başasistan 

6 
14 
18 
55 
33 
40 
28 
27 
20 

( S. Sayısı: 142 } 



D. Görevin çeşidi 
— 18 — 

Sayı Aylık | D. 

8 Asistan 
9 Asistan 

10 Asistan 
11 Asistan 

6 Anatomi prosektörü 
5 Röntgen uzmanı 

11 Röntgenci 
7 Okutman 
8 Okutman 
9 Okutman 

10 Okutman 
11 Okutman 
8 Kilinikler idare memuru 

11 Tercümeci 
13 Tercümeci 

35 
25 

150 
50 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

37 
1 
2 
7 

50 
40 
35 
30 
50 
80 
30 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
30 
20 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 

9 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
6 
7 
9 

11 
12 
11 
12 
10 
11 

» 
Asistan 

> 
Okutman 

» 

Spor öğretmeni 
Fakülte müdürü 
Fakülte kitaplık müdürü 
Kalem şefi 
iç hizmetler memuru 
Kâtip 
Kitaplık memuru 

» » 
Hesap memuru 
Tercümeci 

2 
4 
5 

11 
15 
10 
15 
10 
10 

7 
12 

1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 

Siyasal Bilgiler Okulu 

2 Profesör 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
70 
60 
40 
30 
25 
30 
25 
35 
30 

125 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

6 
7 
9 

10 
7 

11 
8 

10 
14 

9 
10 
12 
12 

öğretmen 
öğretmen 

» (Yabancı olabilir) 

Doçent 
» 

Asistan 
» 

Müdür yardımcısı 
İdare » 
Kitaplık memuru 

Kitaplık yardımcısı 
Sayman ve kâtip 
tç hizmetler memuru ve mutemed 
Ambar ve depo memuru 
Hastahane memuru 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
25 
70 
60 
40 
35 
60 
30 
50 
35 
15 
40 
35 
25 
25 

Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
7 
9 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 

öğretmen 

.» 
Asistan 
Mâ İtil çocuklar eğitim uzmanı 
Kitaplık memuru 
îç hizmetler şefi 
Hesap memuru 
Kâtip 
Ders araçları memuru 
Ambar memuru 
Depo memuru [1] 
Satınalma memuru 
Kitaplık yardımcısı 
Satınalma komisyonu kâtibi 

8 
9 
9 

33 
4 
8 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
60 
40 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 

fi] Ayniyat sayışmam mutemedidir., 

( S . Sayısı: 142) 



D. 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 

7 
9 

11 
12 
13 
14 

9 
9 

Görevin çeşidi 

- lö -
Sayı Aylık I D. 

Güzel Sanatlar Akademisi 

öğretmen (Uzmanlık yeri) 

» (Uzmanlık yeri) 

» 

» (Uzmanlık yeri) 

Öğretmen 
» 

Asistan 
> 

Müdür yardımcısı 
Besim Galerisi müdürü 
Memur [1] 

» [1] 
> [ i ] 
» [1] 

Mimar 
Mimar ressam 

1 
5 
3 
2 
2 
4 
3 
7 
2 
8 

11 
14 
11 

3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
60 
40 
30 
25 
20 
15 
40 
40 

Balıkesir Necati Orta öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü 

6 öğretmen 2 70 
2 60 
6 50 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

[1] Başkâtip ve hesap memuru, müze ve ki
taplık memuru, yönetim ve disiplin memuru, kâ
tip. 

Köy Enstitüleri 

3 öğretmen, eğitim danışmam, 
kesim denetmeni 

4 » > » 
5 » > > 
6 > > * 
7. » > » 
8 > » > 
9 » » » 

10 » • » > 
11 » » » 
12 •» > » 
13 > » » 
10 Asistan 
11 » 
9 Memur 

10 > 
11 > 
12 > 
13 » 

Kitaplıklar 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

7 Kitaplıkçı [1] 
8 > 

4 
12 
20 
25 
30 
45 
116 
95 
103 
111 
118 
8 
8 
5 
9 
12 
20 
30 

9 
5 
10 
12 
20 
20 
30 
26 

100 
90 
80 
70 
60 
30 
40 
35 
20 
25 
20 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

[1] Müdür, müdür yardımcın, başmemur, 
memur. 

I S. Sayısı : İ42 ) 



[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ankara Fen Fakültesi 

Dekarı 
Enstitü müdürü 

210 
100 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Rektör 
Dekan 
Lâboratuvar şefi 

Teknik Okulu 

Müdür 
öğretim müdürü yardımcısı 
Yönetim müdür yardımcısı 
Bölüm şefi 
Müdür vardımcısı 

1 400 
4 210 
3 170 

1 210 
1 170 
1 170 
4 170 
2 120 

Lise, Öğretmen Okulu ve Orta Okul îderecileri 

Müdür 

» 
> 

3 
3 

20 
18 
20 
10 
40 
90 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
G0 
50 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

26 
3 
5 

15 
60 
70 

100 
210 
87 

40 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

Müdür başyardımcıs ı ve yardımcı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Ticaret, Erkek ve Kız Sanat Okulları ve Ensti
tüleri ile Meslek Okulları İdarecileri 

Müdür 
» 
» 
» 

» 
> 

Müdür yardımcısı 
» » 
» » 
» » 

Lâboratuvar şefi 

2 
1 
8 

11 
35 
78 
35 
7 
6 

19 
74 

131 
2 
3 

210 
170 
140 
120 
100 

75 
50 
40 
75 
60 
50 
40 

140 
120 

[4] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı 

Ankara Fen Fakültesi 

Dekan 1 
Enstitü müdürü 8 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Rektör 1 
Dekan 4 
Lâboratuvar şefi 3 

» > yardımcısı 20 

Ücret 

210 
100 

400 
210 
170 

60 

(S- Sayı 

Görevin çeşidi 

Lâboratuvar şef yardımcısı 

Balıkesir Necati Öğretmen Okulu 
Enstitüsü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Bölüm şefi 

Teknik Okulu 

Müdür 

sı : 142 ) 

Sayı Ücret 

40 50 

ve Eğitim 

1 170 
1 85 
2 100 

1 210 



Görevin çeşidi 

öğretim müdür yardıeısı 
Yönetim müdür yardımcısı 
Müdür yardımcısı 
Bölüm şefi 
Ogretım müdür yardımcısı 

Lise, 

Müdür 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 
» 

D. 

Sayı 

1 
1 
2 
4 
3 

- Öİ -
Ücret 

170 
170 
120 
170 
100 

öğretmen Okulu ve Orta Okul idarecileri 

başyardımcısı ve yardımcı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Görevin çeşidi 

Kitaplıklar 
7 Kitaplıkçı 
9 > 

3 
3 

25 
25 
30 
20 
45 

100 
5 

10 
20 
70 
80 

[5] t 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
80 
70 
60 
50 
40 

SAYIL] 

Sayı Aylık 

3 
4 

60 
40 

1 Görevin çeşidi Sayı 

Müdür başyardımcısı ve yardımcı 150 

1 > > > > 250 

Ticaret, Erkek ve Kız Sanat Okulları 

Ücret 

35 
30 

ve 
Enstitüleri ile Meslek Okulları idarecileri 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müdürler başyardımcısı ve 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Lâboratuvar şefi 
» » 

i CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

10 > 
11 » 
12 » 

2 
1 
9 

15 
38 

9 
44 

7 
yardımcı 8 

24 
82 

149 
2 
3 

Sayı 

5 
12 
4 

210 
170 
140 
120 
100 
75 
50 
40 
75 
60 
50 
40 

140 
120 

Aylık 

35 
30 
25 

B. M. 

[6] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

518 

519 
520 

561 
572 

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
4 Askerlik dersleri öğretmenleri ücreti 

Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 

5 Ayni yardım 
4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Çeşitli hizmetler 

2 Meslek ve teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi 
hakkındaki 4304 sayılı kanun gereğince yapılacak hizmetler 

10 880 
5 894 

20 475 
15 631 

31 120 

42 000 42 000 

(S, Sayısı,- 142) 
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Bütçe\ Komisyonunun değiştirîsine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

D. Görevin çeşidi 

MÜH Eğitim Bakanlığı 

Sayı Aylık I D. 

/ . MERKEZ KURULUŞU 

2 Müsteşar 1 125 
2 Mesleki ve Teknik öğretim 

müsteşarı 1 125 

Talim ve Terbiye Dairesi 

2 Başkan 
3 Üye 
4 Üye 
5 Raportör 
6 Raportör 
8 Tercümeci 
6 Muamelât müdürü 
7 Muamelât müdür yardımcısı 
9 Kitaplık memuru 

11 Kitaplık memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
13 Dosya memuru 
14 Kâtip 

Teftiş Kurulu 

Başkan 
Başmüfettiş [1] 
Yüksek Teknik okulları başmü
fettişi 
Ticaret okulları başmüfettişi 
İdari işler başmüfettişi 
Sanat ve yapı usta okulları baş
müfettişi 
Birinci sınıf müfettiş [1] 
İdari işler müfettişi 
İkinci sınıf müfettiş [1] 
Akşam erkek sanat okulları ve 
köy kursları müfettişi 
İdari işler müfettişi 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
70 
60 
40 
30 
35 
30 
25 
20 
15 

100 
90 

90 
90 
90 

90 
80 
80 
70 

70 
70 

7 
7 

8 
8 

7 
8 

13 
14 

[1] Bunlardan dördü yabancı memleketlerde 
öğrenci müfettişi olarak görevlendirilebilir. 

( S. Sayjsı: 142 ) 

Üçüncü sınıf müfettiş [1] 
Kız meslek öğretmen okulları 
ve kız enstitüleri müfettişi 
Dördüncü sınıf müfettiş [1] 
Akşam kız sanat okulları ve 
köy kursları müfettişi 
Muamelât müdürü 
Muamelât müdür yardımcısı 
Dosya memuru 
Kâtip 

Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 

3 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Genel Müdür 
Şube müdürü 
Muamelât müdürü 
Şube müdür yrdımcısı 
Şube müdür yardımcısı 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Dosya memuru 
Kâtip 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 
7 Şube Müdürü 
7 Muamelât Müdürü 
8 Şube Müdür Yardımcısı 
9 Şube müdür yardımcısı 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz • 
12 Tetkik memuru 
13 Dosya memuru 
14 Kâtip 

İlk öğretim Genel Müdürlüğü 

3 Genel müdür 
7 Şube müdürü 

60 

60 
50 

50 
60 
50 
20 
15 

100 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

100 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

100 
60 

[1] Bunlardan dördü yabancı memleketlerde 
öğrenci müfettişi olarak görevlendirilebilir. 



D. Görevin çeşidi 

— 23 
Sayı Aylık | D. 

7 Muamelât müdürü 
9 Şube müdür yardımcısı 

10 Birinci mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
13 Tetkik memuru 
13 Dosya memuru 
14 Kâtip 

Güzel Sanatlar Genel Bîürürlüğü 

3 
7 
8 

10 
13 
14 

Genel müdür 
Şube Müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Birinci mümeyyiz 
Dosya memuru 
Kâtip 

60 
40 
35 
25 
20 
20 
15 

100 
60 
50 
35 
20 
15 

Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

10 
11 
13 
13 

Genel müdür 
Şube müdürü 
Etnoğrafyacı 
Kitaplık memuru 
Tescil memuru 
Dosya memuru 
Kâtip 

Erkek Teknik öğretim Müdürlüğü 

4 
6 
7 
8 

10 
12 

Müdür 1 
Şube müdürü 5 
Şube müdür yardımcısı 1 
Şube müdür yardımcısı 2 
Birine mümeyyiz 4 
Kâtip 7 

Ticaret öğretim Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
6 Şube müdürü 2 

10 Birinci mümeyyiz 1 
12 Kâtip 7 

Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Şube müdürü 
7 Şube müdürü 
8 Şube müdür yardımcısı 

100 
50 
50 
35 
30 
20 
20 

90 
70 
60 
50 
35 
25 

90 
70 
35 
25 

90 
70 
60 
50 
40 

Görevin çeşidi Sayı Aylık* 

10 Birinci mümeyyiz 
12 Kâtip 

35 
25 

Meslekî ve Teknik öğretim Yapı îşleri Müdürlüğü 

4 Müdür (Yüksek mühandis ve
ya yüksek mimar) 
Müdür yardımcısı 
Teknik şefi 
Başmühendis veya başmimar 
Yüksek mimar veya mühendis 
Yüksek mimar ve mühendis 
Yüksek mimar 
înşaat yüksek mühendisi 
Su, kanalizasyon, kalorifer 
yüksek mühendisi 
Elektrik yüksek mühendisi 
Fen memuru 

6 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

5 
6 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
12 
13 
9 

11 
12 

4 
5 
5 
5 
9 

10 
11 
12 

9 
12 

1 
1 
1 
1 
4 
9 
8 
3 

3 
1 
2 
3 
2 
2 
13 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 

90 
70 
90 
90 
90 
80 
80 
80 

80 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
40 
35 
25 
20 
40 
30 
25 

Ressam 
Maketçi 

» 
Ressam 
Kopya ve dosya memuru 
Muamelât şefi 
ikinci mümeyyiz 
Kâtip 

Meslelâ ve Teknik öğretim Teknik Büro 
Müdürlüğü 

Müdür (Yüksek mühendis) 
Makine mühendisi 
inşaat mühendisi 
Elektrik mühendisi 
Makine işleri ressamı 
înşaat işleri ressamı 
Elektrik işleri ressamı 
Resim kapyesi ve dosya me
muru 
Muamelât .şefi 
Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 
ikinci hukuk müşaviri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 

1 
1 

90 
80 
80 
80 
40 
35 
30 

25 
40 
25 

90 
70 
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7 Raportör [1] 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
13 Memur 

Özel Okullar Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şube müdürü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 
13 Dosya memuru 
14 Kâtip 

Sayı 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beden Eğitim ve îzcilik Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Şube müdürü 

10 Birinci mümeyyiz 
13 Dosya memuru 
14 Kâtip 

Yayın müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Uzman 
7 Müdür yardımcısı 
7 Şube müdürü 
8 Şube müdür yardımcısı 
8 Raportör 
9 Ressam 

10 Birinri mümeyyiz 
11 Derleme memuru 
12 Kitaplık memuru 
12 Hesap memuru 
13 Dosya memuru 
14 Depo memuru 
14 Kâtip 

Kitaplıklar müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Müdür yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
2 

6 

1 
1 

[1] Hukuk müşavirlerinin sorumluluğu 
tında müdürler ve Bakanlık Disiplin 
lanmn raportörlük ve kâtiplik görevli 

— 2 4 -
Âylık 

60 
35 
30 
20 

80 
60 
35 
30 
25 
20 
20 
15 

80 
50 
35 
20 
15 

80 
70 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
15 
15 

80 
60 

al-
Komisyon- \ 

irini de ya-

1 D' 
7 

10 
12 
14 

5 
13 
12 

5 
7 
7 
7 
7 

10 

ıı 
12 
13 
14 

6 
9 

10 
11 
13 

Görevin çeşidi 

Uzman 
Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Okul müzesi müdürlüğü 

Müdür 
Tasnif memuru 
Muhafız 

Zatişleri müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Sicil işleri bölümü şefi 
Muamelât bölümü şefi 
Emekli işleri bölümü şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 
Dosya memuru 
Kâtip 

Özel kalem mülürlüğü 

Müdür 
Kalcım şefi 
Şifre memuru 
Dosya » 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
6 

1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

60 
35 
25 
15 

80 
20 
25 

80 
60 
60 
60 
60 
35 
30 
25 
20 
15 

70 
40 
35 
30 
20 

Seferberlik ve Askerlik öğretim Müdürlüğü 

5 
7 

10 
12 
13 
14 

6 
8 
8 

11 

n 
12 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

» 
» 

Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Ayniyat saymanı 
İkinci mümeyyiz 
Satınalma memuru 
Ayniyat memuru 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 
35 
25 
20 
15 

70 
50 
50 
30 
30 
25 

pacaklardır. 11 Mutemet ve hesap memuru 
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— 25 
Sayı Aylık I D. 

12 Memur 
13 » 
13 Kâtp 
14 » 
14 Evrak mahzeni memuru 

Evrak Müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Muamelât şefi 
12 Evrak memuru 
13 Muamelât memuru 
13 Daktilo 
14 Memur 

1 25 
2 20 
1 20 
1 15 
1 15 

60 
35 
25 
20 
20 
15 

Görevin çeşidi 

Meslekî ve Teknik öğretim Muamelât Şefliği 

7 Muamelât şefi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Kâtip 
8 Şef 

12 Memur 

60 
35 
30 
25 
50 
25 

/ / / . ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTELER 

Ankara Üniversitesi 

Ankara Hukuk Fakültesi 

öğretim Kurulu 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 ;» 
6 Doçent 
7 l» 
8 > 
9 > 
8 Asistan 
9 > 

10 > 

Yönetim Kurulu 

5 Fakülte müdürü 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

80 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 

Aylık 

40 
30 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
15 

9 Kalem şefi 
11 Hesap m/enı/ura 
11 Kitaplık memturu 
11 Yönetim memuru 
12 Kâtip 
12 Ambar memuru 
13 iç hizmjetler memuru 
13 Kitaplık yardımcısı 
14 Hastane bakıcısı, 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

2 Profesör 
3 » 
4 > 
5 > 
6 > 
6 Doçent 
7 >. 
8 > 
9 > 
8 Asistan 
9 > 
8 Okutman 
9 > 

10 > 
11 > 
12 > 
13 > 

7 Spor öğretmeni 
6 Fakülte müdürü 
7 Fakülte kitaplık müdürü 
9 Kalem şefi 

11 iç hizmetler memuru 
12 Kâtip 
11 Kitaplık memuru 
12 » > 
10 Hesap memuru 
11 Tercümeci 

Türk devrim Tarihi Enstitüsü 

8 Müdür yardımcısı 
9 Kitaplık memura 
9 Arşiv memuru 
9 Müze memuru 

2 
4 
5 
11 
15 
10 
15 
10 
10 
7 
12 
1 
1 

, 2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
70 
60 
40 
30 
25 
30 
25 
35 
30 

1 
1 
1 
1 

50 
40 
40 
40 

(~&*6&»itl42) 
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Ankara Fen Fakültesi 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
7 

Öğretim Kurulu 

Profesör 

Doçent 

Başasistan 
Asistan 

» 
» 

Yabancı dil öğretmeni 

Yönetim Kurulu 

9 Dekan kâtibi 
10 Hesap memuru ve mutemet 
12 Dosya memuru 
12 Ayniyat memuru 
12 Kâtip 

Ankara Tıp Fakültesi 

öğretim Kurulu 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 » 
7 Başasistan 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

Yönetim kurulu 

7 Müdür 
9 Şef 

10 Devlet mallan sayman* 
11 Resimci 
11 Memur 
12 » 

2 
3 
10 
15 
18 
12 
12 
10 
15 
15 
10 
15 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
60 

1 40 
1 35 
1 25 
1 25 
1 25 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 

70 
40 
35 
30 
30 
25 

10 Hemşire 
11 » 

9 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
5 

11 
7 
8 
9 

10 
11 

8 
11 
13 

5 
6 
7 
5 

11 
10 
11 
12 
11 
13 
13 
13 
13 
1,3 
14 

10 
10 

İstanbul Üniveritesi 

öğretim Kurulu 

2 Profesör 
3 » 
4 ;» 
5 » 
6 Doçent 
6 :» 

Başasistan 
Akstan 
Asistan 

Anatomi prosektörü 
Röntgen uzmanı 
Röntgenci 
Okutman 

Klinikler idare memuru 
Tercümeci 

Yönetim Kurulu: Rektörlük 

Genel sekreter 
öğretim işleri müdürü 
Yönetim işleri müdürü 
Kitaplık müdürü 
öğretim işleri mümeyyizi 
îç hizmetler şefi 
Kitaplık memuru 
öğretim işleri kâtibi 
Yönetim işleri kâtibi 
öğretim işleri kâtibi 
Yönetim işleri kâtibi 
Yayım işleri memuru 
Depo memuru 
Kitaplık memuru 
Takip memuru 

35 
30 

6 
14 
18 
55 
33 
40 
28 
27 
20 
35 
25 
150 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
37 
1 
2 
7 

1 
lı 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
80 
30 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
30 
20 

80 
70 
60 
80 
30 
35 
30 
25 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
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14 
8 

10 
11 
13 
13 

14 

9 
9 

12 
11 
13 
13 
14 
13 

13 

14 
14 
11 
14 

9 
11 
11 
13 
12 
12 
13 
12 
13 
13 
14 
14 
14 

9 

Görevin çeşidi 

iç hizmetler kâtibi 
Üniversite sağlık merkezi dok
toru 
Eczacı 
Ayniyat saymanı 
Karantina memuru 
Arkeoloji Enstitüsü tercümeci 
si ve kitaplık memuru 
Türkoloji Enstitüsü tercümecisi 

Tıp fakültesi 

Dekan kâtibi 
Dekanlık kalem şefi 
Desinatör 
Kitaplık memuru 
Kâtip 
Hesap memuru 
Kâtip 
Anatomi hazırlayıcısı ve müze 
memuru 
Eczacı ve dişçi okulları iç hiz
metler şefi v 

Eczacı okulu kâtibi 
Eczacı okulu depo memuru 
Dişçi okulu kâtip ve mutemedi 
Dişçi okulu depo memuru 

Fen Fakültesi 

Dekan kâtibi 
Dekanlık kalem şefi 
Ayniyat saymanı [1] 
Ayniyat kâtibi [1] 
Yönetim memuru [1] 
Dosya memuru 
Zooloji hazırlayıcısı 
Hesap memuru 
Kalorifer tamircisi 
Lâboratuvar memuru 

» memuru 
Kalorifer memuru 
Makinist 

Hukuk Fakültesi 
w 

Dekan kâtibi 

[1] Edebiyat Fakülteleriyle nıüşte 

— 2 7 -
Sayı Aylık 

1 15 

1 
1 
4 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

ı; 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1. 
1 

1 

rek 

( S 

50 
35 
30 
20 

20 
15 

40 
40 
25 
30 
20 
20 
15 

20 

20 
15 
15 
30 
15 

40 
30 
30 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 

40 

Sayı 

D. 

9 
1 11 

11 
12 
13 
14 
12 

9 
9 ' 

11 

11 
12 
13 
13 

9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
o 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

7 

Görevin çeşidi 

Dekanlık kalem şefi 
îç hizmetler memuru 
Kitaplık memuru 
Hesap memuru 
Kâtip 

» 
Dosya memuru 

[1] 

Edebiyat Fakültesi 

Dekan kâtibi 
Dekanlık kalem şefi 
Türkoloji Enstitüsü 
kitaplık memuru 
Yönetim memuru 
Kâtip 
Hesap memuru 
Coğrafya Enstitüsü 
memuru 

kâtip ve 

kitaplık 

Ekonomi Fakültesi 

Dekan kâtibi 
Dekanlık kalem şefi 
Kitaplık memuru 
Hesap memuru 
Kâtip [1] 

İstanbul Teknik 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
3 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

Üniversitesi 

öğretim Kurulu 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
> 
» 

3 
7 

15 
19 
30 
30 
30 
20 
20 
35 

öğretim Kurulu Yardımcıları 

Başasistan 

[1] Tıp Fakültesiyle m 

sı : 142 ) 

üşterek 

10 

Aylık 

40 
30 
30 
25 
20 
15 
25 

40 
40 

30 
30 
25 
20 

20 

40 
35 
30 
25 
20 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 

60 
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8 Asistan 
9 » 
7 Okutman 
8 » 
9 » 

b 
7 

11 
12 

6 
9 

11 
12 

Genel Sekreterlik 

Genel sekreter 
Yazı işleri şefi 
Kayıt ve dosya memuru 

öğretim Müdürlüğü 

öğretim işleri müdürü 
Kalem şefi 
Memur 

Kitaphk Müdürlüğü 

7 
10 
11 

9 
12 

Müdür 
Şef 
Memur 
Yayım işleri şefi 
Basım » 

Yönetim Müdürlüğü 

7 
7 
9 

11 
12 
9 

10 
11 
11 
11 

9 
10 
13 
11 

Yönetim müdürü 
Doktor 
Kalem şefi 
Memur 

» 
Yönetim şefi 

» » 
Yönetim memuru 

ı Dakıe.-memuru 
Teknik âletler memuru 
Satmalma memuru 
Ayniyat saymanı 
Kâtip 
Okul ambar memuru 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 

5 Yurt müdürü 
8 Müdür yardımcısı 

10 Yöneitm şefi 

10 
40 

2 
3 
2 

50 
40 
60 
50 
40 

80 
60 
30 
25 

70 
40 
30 
25 

60 
35 
30 
40 
35 

60 
60 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
30^ 
30 
40 
35-
20 
30 

80 
50 
35 

D. Görevin yeşidi Sayı Aylık 

11 Yönetim memuru 
13 Memur 
11 Yurt ambar memuru 

3 
4 
5 

6 
: 7 

8 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Dekanlıklar 

6 
6 
6 
6 
5 
1 
2 
2 

40 
30 
25 
40 
25 
60 
50 
40 

9 Kalem şefi 
11 Memur 
12 » 

9 Kitaplık şefi 
12 Kitaplık memuru 
7 Ressam 
8 :» 
9 » 

777. MÎLLÎ EĞÎTÎM ÎDARELELRİ 

Millî Eğitim Müşavirlikleri 

5 Millî Eğitim müşaviri 
6 :» » » 

11 Kâtip 
13 » 

Millî Eğitim müdürlükleri 

Millî Eğitim müdürü 
» t» » 

Millî Eğitflm müdürü veya yar
dımcısı 

Millî Eğitim müdürü yardım
cısı 
Muamelât müdürü 
Muamelât şefi 

» » 
Birinci mümeyyiz 
îkinci mümeyyiz 
Başkâtip 
Kâtip 

îlk Öğretim müfettişleri 

6 îlk Öğretim müfettişi 
7 :» » » 
8 » ı» » 
9 » » * 

30 
20 
30 

3 
1 
4 
4 

2 
5 

9 
21 
34 

9 
1. 
5 

10 
15 
30 
70 

106 
86 

,10 
17 
38 
90 

80 
70 
30 
20 

100 
90 

80 
70 
60 

50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

70 
60 
50 
40 
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10 îlk öğretim müfettişi 
11 » » » 

101 
132 

35 
30 

IV. YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR 

Siyasal Bilgiler Ohuİu 

2 Profesör 
3 > 
4 » 
5 .» 
6 öğretmen 
7 » 
8 » 
9 öğretmen (Yabancı olabilir) 

10 öğretmen 
12 » 

6 Doçent 
7 ;» 
9 Asistan 

10 » 
7 Müdür yardımcısı 

11 idare yardımcısı 
8 Kitaplık memuru 

10 » » 
14 Kitaplık yardımcısı 

9 Sayman ve kâtip 
10 iç hizmetler memuru ve mutemet 
12 Ambar ve depo memuru 
12 Ilastahane memuru 

Yüksek Öğretmen Okulu 

9 iç hizmetler müdürü . 
9 öğretmen 

11 öğretmen 
10 Hesap memuru ve mutemet 
11 Kitaplık memuru 
11 Satın alma memuru 
11 Ambar memuru 
12 Depo memuru ve ayniyat saymanı 

9 Spor öğretmeni 
14 Eczacı ve hastahane memuru 

Gazi Oria öğretmen Okulu ve Eğitim enstitüsü 

3 öğretmen 3 100 

3 
3 
3 
7-
4 
6 
8. 
4 
1 
1 
5 
3 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
25 
70 
60 
40 
35 
60 
30 
50 
35 
15 
40 
35 
25 
25 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
30 
35 
30 
30 
30 
25 
40 
15 

11 

12 
13 

11 
9 

9 

D: Görevin çeşidi Sayı Aylık-

4 öğretmen 
5 » 
6 > 
7 > 
8 » 
9 » 

10 > 
10 Asistan 
7 Malûl çocuklar eğitim uzmanı 
9 Kitaplık memuru 

10 J ç hizmetler şefi 
10 Hesap memuru 
12 Kâtip 
12 Ders. araçları memuru 
12 Ambar memuru 
12 Depo memuru [1] 
13 Satmalma memuru 
13 Kitaplık yardımcısı 
13 Satmalma komisyonu kâtibi 

10 

8 
8 
8 
9 
9 

30 
4 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Balıkesir Necati Orta öğretmen Okulu 
ve Eğitim Enstitüsü 

6 öğretmen 
7 » 
8 » 

Rasathane 

Müdür (Birinci sınıf uzman) 
Müdür yardımcısı (Birinci sı
nıf Uzman) 
Başmülâzim (ikinci sınıf uz
man) 
Başmülâzim < ikinci smrf uz
man ) 
Mülâzim 
Hazırlayıcı (üçüncü sınıf uz
man) 
Yönatim memuru 
Teknisiyen (üçüueü sınıf- uz
man) 
Saatçi (üçüncü sınıf uzman) 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
60 
40 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 

2 .70 
2 60-
6 50 

1 

3 

1 

1 
4 

1 
1 

80 

50 

35 

30 
25 

20 
30 

1 40 
1- 40 

[1] Ayntyat saymam mutemedidir. 
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: V. ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE 

KURUMLAR 

• Lise, öğretmen okulu ve orta okullar 
öğretmen ve meni/urları 

3 Öğretmen 10 
75 

192 
280 
320 
414 
500 
800 

2800 
1000 

5 
5 

10 
15 
15 
5 
5 

15 
15 

200 
350 
110 

Prevantoryum ve Sanatoryum 

4 Doktor (Uzmanlık yeri) îç 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
9 

10 
11 
12 

,9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen ve 
» 

îç hizmetleri 
» 
» 
» 
» • 

Merrrnr [1] 
» [ i] 

. » [ i ] 
» [i] 
» [i] 
» [i] 
» [i] 

staj iy er 
» 

Şefi 
» 
» 
» 
» 

hastalıkları için 
5 Doktor (Uzmanlık yeri) iç 

hastalıkları için 
5 Doktor (Uzmanlık yeri) çocuk 

hastalıkları için 
5 Doktor (Uzmanlık yeri) bak

teriyolog 
5 Doktor (Uzmanlık yeri) röntL 

genci 
7 Doktor (Uzmanlık yeri) 
8 Doktor 
9 » 

10 » 

100 
90 
80 
70 
•60 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

90 

80 

80 

80 

80 
60 
50 
40 
35 

D. Görevin çeşidi 

8 Başeczacı 
9 Eczacı 

11 Başhemşire 
12 Hemşire 
7 Yönetim müdürü 
9 Hesap memuru 

11 Ambar memuru 
9 Yönetim memuru 

11 Depo memuru 
12 Kâtip 
11 öğretmen 

VI. MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM DA
İRELERİNE BAĞLI OKULLAR VE 

GÖREVLER 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret Okulları 

Sayı 

1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Aylık 

50 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
40 
30 
25 
30 

[1] Kâtip, ambar, depo, satınalma, kitaplık 
ve ders âletleri memurları. 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
'8 
9 

10 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Profesör 
» 
» 

» 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

Öğretmen 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Ambar müdürü 
Kâtip ve hesap memuru 

» » 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
4 

16 
33 
86 

151 
263 
455 
627 

1051 
1660 
203 

1 
7 

24 
44 

116 
143 
32 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
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D. 

10 
11 
12 
13 

'11 
12 
13 
13 
14 
10 
11 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

— 31 — 
Sayı Aylık I D. 

Ambar ve debboy memuru 

iç hizmetler şefi 

Kâtip 

Kitaplık memuru 

Kâtip ve satmalına memuru 

İstanbul Teknik Okulu 

öğretim Kurulu 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
i l » 

8 Okutman 
9 Asistan 

11 Asistan 
8 Makine öğretmeni 
8 Atelye şefi 

Yönetim Kurulu 

8 iç hizmetler şefi 
9 Para işleri saymanı 
9 Ayniyat saymanı 

11 Ambar memuru 
12 Kâtip 
13 Ders ve geometri aletleri memuru 
13 öğretim bürosu kâtibi 

111 Atelye ambar memuru 
11 Şube kâtipleri 
11 öğretim bürosu dosya memuru 

9 Doktor 
7 Kitaplık şefi 
9 Kitaplık memuru 

23 
40 
50 
87 

1 
2 
2 

60 
43 

2 
2 
4 
7 
7 

35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
20 
15 
35 
30 
30 
25 
20 

4 
10 
22 
27 
30 
13 
10 
6 
2 
4 

35 
50 
2 
1 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
30 
50 
50 

50 
40 
40 
30 
25 
20 

.20 
30 
30 
30 
40 
60 
40 

Görevin Sayı Aylık 

11 Kitaplık kâtibi 30 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 

9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

Yatı yurdu müdürü 
Hesap memuru 
Yönetim memuru 
Satın alma memuru 
Ambar memuru 
Depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 

4 Yüksek mimar veya yüksek mü
hendis 6 90 

VII. KÖY ENSTİTÜLERİ 

3 öğretmen, eğitim danışmanı, 
kesim denetmeni 4 100 

4 öğretmen, eğitim danışmanı, 
kesitin denetmeni 

5 » » » 
6 » » » 
7 » » » 
8 » •» » 

9 > » » 
10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
10 Asistan 
11 » 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 

VIII. GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR-
LÜĞNE BAĞLİ KURUMLAR 

Güzel Sanatlar Akademisi 

3 Öğretmen (Uzmanlık yeri) 1 100 
4 » » » 5 90 
5 . * » » . . .3 80 

12 
20 
25 
30 
45 

116 
95 

103 
111 
118 

8 
8 
5 
9 

12 
20 
30 

90 
80 
70 
60 
50 

,40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
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D. Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık | D. 

5 öğretmen 
6 » 
7 » 
8 > (Uzmanlık yeri) 
8 > 
9 » 

10 * 
11 » 
12 > 

9 Asistan 
10 > 
7 Müdür yardımcısı 
9 Besim galerisi müdürü 

11 Memur [1] 
12 > [1] 
13 » [1] 
14 » [1] 

9 Mimar 
9 Mimar ressam 

Devlet Konservatuvan 

3 öğretmen 
4 » 
5 > 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 > 
11 Akstan 
10 îç hizmetler şefi 

•10 Hesap memuru ve mutemet 
11 Ambar memuru ve âletler sak-

layıeısı 
12 Eâtip 
9 Tercümeci 

11 » 
11 Kita-ptok mjemuru 
14 Foklor arşivi rosya memuru 
13 Hastane memuru 

Tatbikat sahnesi 

10 Suflör 

2 
2 
4 
3 
7 
2 
8 
11 
14 
11 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
7 
9 
10 
11 
24 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
60 
40 
30 
25 
20 
15 
40 
40 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
35 

30 
25 
40 
30 
30 
15 
20 

35 

[1] Başkâtip ve hesap memuru, müze ve ki
taplık memuru, yönâtim ve disiplin memuru, kâtip. 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 
5 
6 
9 

10 
11 

Işık ustası 
Sahne ressamı 
Sahne ressamı yardımcısı 
İç hzmetleri şefi 
Müze memuru 
Ambar memuru 

35 
80 
70 
35 
35 
30 

Cumhurbaşkanlığı Flârmonik Orkestrası 

9-3 Şef 
10-4 Şef yardımcısı 
12-5 Üye' [1] 
11 Kâtip 
12 Kitaplık ve alet memuru 

IX. MÜZELER 

Uzmanlık görevleri 

4 Müdür (Birinci sınıf uzman) 
6 » » » » 
7 » » » » 
9 » » » » 

10 » » » » 
11 » » » » 
7 Müdür yardımcısı (birinci sı

nıf uzmian) 
8 Müdür yardımcısı (birinci sı

nıf uzman) 
Arkeolog (birinci sınıf uzman) 

» » » 
Müdür yardımcısı (ikinci sınıf 
uzman) 
Kitaplıkçı (birinci sınıf uzman) 
Kitapkkçı (ikincil sınıf uıznılan) 
Kitaplıkçı (üçüncü sınıf uzman) 
Arşıivist (birinci sınıf uzman) 
Asistan (birinci sınıf uzman) 
Şube şefi (ikinci sınıf uzman) 
Şube şefi (üçüncü sınıf uzman) 
Asistan (üçüncü sınıf uzman) 
Minyatür ressamı (üçüncü sı
nıf uzman) 

9 
10 
11 

10 
11 
13 
10 
11 
11 
13 
13 
13 

1 
1 

90 
1 
1 

40-100 
35- 90 
25- 80 

30 
25 

1 
2 
3 
1 
2 
2 

90 
70 
60 
40 
35 
30 

60 

1 
2 
3 

3 
1 
2 
2 
2 
18 
2 
4 
4 

50 
40 
35 

30 
35 
30 
20 
35 
30 
30 
20 
20 

20 

[1] B ve C sınıflarına tâyin edilecek yüksek 
öğrenim görmüş üyelerin ilk aylıkları 11 nci de
receden başlar. 

( S. Sayısı : 142 ) 



D. Görevin çeşidi 
- 33 — 

Sayı Aylık | D. 

Yönetim görevleri 

7 Memur [1] 
' 8 
İO 
11 
12 
13 
14 

[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 

1 
1 
2 
1 
7 

18 
95 

*~ İstanbul Arkeoloji Müzesi 

9 Uzman kimyacı 1 
9? Eski eserler tamircisi ve heykelci 1 

11 Hazırlayıcı 2 

. Anıtları Koruma Kurulu 

5 Mimar üye 2 
9 Tescil üyesi 1 
7 Anıtlar miman 1 
8 Restorasyon denetçisi mimar 1 

14 Katip 2 

60 
50 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
40 
30 

80 
40 
60 
50 
15 

Hatay Tarih Eserlerini Koruma Kurulu 

6 Müdür 
14 Kılavuz 

Ankara Etnografya Müzesi 

10 Başhazırlayıcı 
14 Hazırlayıcı 
14 Salon memuru 

50 
15 

35 
15 
15 

[1] Başkâtip, kâtip, hesap memuru, mutemet, 
depo memuru, taşıtma memuru, hÜet memuru, 
iç hizmetler müdürü, iç hizmetler memuru, salon 
memuru, muhafız, makinist, elektrikçi, yangın 
söndürücü, , 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ayasofya Müzesi 

11 Karşılama memuru 

X. YAYIM MÜDÜRLÜĞÜME BAĞLI 
KVBVMLAU 

30 

Millî Eğitim Basımevi 

5 Müdür 
9 Akçe işleri saymanı 
7 Teknik büro şefi 

U Ayniyat işleri şefi 
11 Kalem şefi 
12 Hesap memuru 
12 Vezneci 
12 Depo memuru 
13 Tahsildar 
13 Levazım memuru 

Basmayazt ve resimleri Derleme memuru 

6 Müdür 
10 Memur 
12 » 
14 » 
14 Kâtip 

Genel Kitaplıklar 

7 Kitaplıkçı [1] 
8 » 
9 » 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 

9 
5 
10 
12 
20 
20 
30 
26 

80 
40 
60 
30 
30 
25 
25 

1 •-• 2 5 
1 20 
1 20 

70 
35 
25 
15 
15 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

fi] Müdür, müdür yardımcısı, basmemur, me
mur. 

, ( 
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OETVEL [2] 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

7. ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTELER 

Ankava Uuh^k Fakültesi 

Dekan 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteti 

Bekan 
üüdüp yardımcısı 
Müzakereci 
Bnstitü müdürü 

IHirk ©evrim Tarihi Enstitüsü 
müdürü 

' Ankara Fen FaMlUsi 

Dekan 
Enstitü müdürü 

Ankara Tıp Fakültesi 

PSekan 

İstanbul Üniversitesi 

Rektör 
Pekan 
imzacı okulu müdürü 
I&şçi CJRÖIU müdürü 

..îâfe, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Rektör 
Bekan 
LAboratuvar şefi 
Lâboratuvar şefi yardımcısı 

> » 

77. YÜKSEKOKULLAR 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Müdür 
» yardımcısı 

210 

210 
100 
100 
100 
50 

140 

210 
100 

210 

1 400 
ft 210 
1 75 
1 ?ö 

1 
4 
3 

20 
40 

400 
210 
170 
60 
50 

1 210 
1 100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Yüksek öğretmen Okubı 

ünüdür 
» yardımcısı 

Müzal^reci 

Gazi Orta Qğx*tm 

Jl^üdür 
» yardakçısı 

Bölüm şefi 

Balıkesir Necati Orta öğretmen Okulu ve Eği
tim Enstitüsü 

Okulu ve fljfâm 

1 
1 
1 
1 
2 
8 

İTO 
m 10€ 
m 
m 40 

Enstitüsü 

l 
X 
3 
12 

170 
1£0 
86 
100 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Bölüm şefi 

1 170 
1 85 
2 100 

7/Z. LtSE, ÖĞRETMEN OKULU VE ORTA
OKUL İDARECİLERİ 

Müdür 

> 

Miidür başyardımcısı veya müdür 
yardımmsı 

» » » 

» > » 
» > » 
» > » 
» > » 

•V* 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
Müdür ve baştabip 

» yardımcısı 

3 
3 
25 
20 
30; 
2a> 
45 
im 

5 
10 
20 
70 
80 
150 
250 

1 
1 

150 
125 
100 
99 
80 
7# 
60 
50 

80 
79 
60 
50 
40 
35 
30 

170 
100 

Ç & , S * y ^ j : i ^ | 



Görevin çeşidi 
- 3 5 -

Sayr Ücr^Mt 

IV. TEKNlK mEETtM OKULLARİ 
* * • 

İstanbul Teknik Okulu 

Müdür 
Öğretim, müdür yardımcısı 
ICönetim, Müdür yardımcısı 
Eölüm şçfi 
Müdür yardımcısı 
Öğretim, müdür yardımcısı 

210 
170 
170 
170 
120 
100 

Erkek Teknik, Kus Teknik ve Ticaret okullan 
idarecileri 

ftfüdür 
• " » 

.> 
> 
> 

w 
Müdür'başyardımcısı veya müdür 
y*rdım<ssı 
Müdür başyardımcısı veya* «tö^ftr 
yardımcısı 
Müdür başyardımcısı veya müdür 
yardmıcn 
Müdür başyardımcısı veya müdüfe 
yardımcısı 
Mboratuvar şefi 

» > 

% 220 
ı m 
9 146 

15 130 
38 
9 

7 

76 
56 
40 

8 75 

24 69 

82 50 

149 40 
2 146 
3 126 

V. KÖY ENSTİTÜLERİ 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müdür 
» 

Müdür yardımcısı 
Eğitim başı 
Yapı ve sanat başı 

5 
16 
3 

26 
26 
m 

120 
100 
85. 
60 
60 
6Q-

» 

» 
Müzik başı 
Benizc&k spor başı 
Küme başı 
İşlik ve balıkçılık başı 
Sığlık başı 

ffayva» hastalıkları başı 
Teknik Bjleri başı 

18 
3 
26 
3 
3 
2 

408 
29 
4 
4 
3 
10 
3 
1 
1 

66 
50 
40 
30 
60 
60 
25 
30 
300 
200 
170 
140 
120 
60 
160 

VI. GÜZEL. SANATLAR KURUMLARI 

Güzel Sanatlar Akademim.. 

Müdür 
Mimarlık borümü şeff 

Devlet Konservatuvan 

Müdür-
» başyardımcısı 
> yardımcısı 

Bölüm şefi 
Tatbikat sahnesi işleri yardımcısı 
Temsilişleri yardımcısı 
Teknik işleri yardımcısı 

"BMikte çalışma uzmanı 
08a müziği uzmanı 
folklor arşiv şefi 

Cûmhurbaşkanhğt Filârmonik Orkestrast 
Yönetim Jateri ş«£ ®ıedımcısı 
Saloa santrası şefi 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

tra 

1 
1 

140 
Î20 

170 
100 
60 
50 
40 
140 
170 
170 
170 
260 
140 
100 

sı 
100 
100 

(8<s*j9»atf) 



D. Görevin çeşidi Sayı 

Lise, öğretmen okulu ve Orta okullar öğrt 
ve memurları 

4 Öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 
9 > 

11 > 
12 > 
8 îç hizmetler şefi 
9 îç Hizmetler şefi 

12 iç Hizmetler şefi 
8 Memur 
9 > 

12 » 
13 » 
14 » 
8 öğretmen 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 > 
8 Asistan 

18 
44 

116 
65 

6 
968 

1000 
4 
1 

15 
5 
3 

61 
261 
21 
3 

- 3 6 -
CETVEL [3] 

Aylık 

,tmen 

90 
80 
70 
60 
40 
30 
25 
50 
40 
25 
50 
40 
25 

20 
15 
50 

Ticaret Okulları 

2 
2 

4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 

DETVE 

Görevin çeşidi 

D. Görevin çeşidi 

9 Asistan 
10 » 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 ;» 

9 Kâtip ve H 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
10 Ambar ve ] 
1 1 > 
12 » 
13 » 

esap Memuru 
> 
» 
» 
•» 

» 
Debboy memuru 

» 
12 İç Hizmetler şefi 
13 > 

7 Kitaplıkçı 
9 »• 

10 » 
11 » 
12 » 

I . [4] 

Sayı 

» 

Kitaplıklar 

Ücret 

Sayı 

2 
3 
2 

14 
18 
57 

114 
186 
297 
364 
352 
259 

2 
7 
6 

56 
119 
45 
23 
38 
39 
51 

1 
1 

3 
4 
5 

12 
4 

Aylık 

40 
35 

100 
90 
80 

. 70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 

: 35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

60 
40 
35 
30 
25 

Ticaret, sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat 
okuUart, ertik ve bütün akşam okulları, kız ve 

erkek gezici köy kursları 
Usta 10 170 

» 10 140 

Şoför 
Ankara Tıp Fakültesi 

1 140 
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516 

518 

519 

520 

561 

572 

- â t -
CETVEL [5] 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
4 Askerlik dersleri öğretmenleri ücreti 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4559 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 

6 Aynı yardım 

4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Çeşitli hizmetler 
2 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi 

hakkındf\ki 4304 sayılı kanun gereğince yapılacak hizmetler 

81 446 

10 880 

5 894 

22 635 

20 025 

119 120 

130 000 130 000 

I I ı H I » M •> 

!3.&gU:lÜİl 





İçtimaa ti Umumiye kanununa müzeyyel 3 mart 1328 
tarihli kanunun kaldırılması hakkında kanun tasamı 

ve içişleri Komisyonu raporu (1603) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 2ü . V . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

tfayı: 71 - 441, 6/1301 
Büyük Millet Menlisi Bakanlığına 

t a b a a t ı Umumiye Kanununa müzeyyel 26 Re&püe*rvek 133Q.Y« a Mmİ 1323 tarihli kanuş» 
kaid^maş* hakkınca, fişleri Bakanlığınca hazırlan»^ ve Bakamlar Kurulunca 16 • V . 1946 tari
hinde Yüksek Meclise araı kararlaştırmam kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sumtimug olduğu
nu ar-tederim. 

, , , -• , • , Başbakan 
Ş. Swraçoğto 

Gerekçe 
Toplantıların ne gibi esasla* dairesinde yajpİMtftğı ve demetleme işkilleri kanunda gösterilmiş 

ve bunlara uyulmaması halinde Ğe tap'i#ntın*n dağıtılması Teeemmuat Kanunu ile sağlanmış bulun
maktadır. 

Bu bakımdan esasen kanunun birinci maddesi ile de tezat halinde bulunan Îçtimaatı Umumiye 
Kanununa müzeyyel 26 Rebiyülevvel 1330 ve 3 Mart 1328 tarihli kanunun toplantının yapılmazdan 
önee men'ine dair olan hükmünün yürürlükte kalmasında bir fayda görülmediğindeu ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 28 . V . 1946 
Esas No. 1/603 
Karar No. 28 

- 3 Yüksek Başkanlığa 
• - • - . > « * < - " 

îçtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel 26 huzuriyle incelendi. 
Rebiyülevvel 1330 ve 3 Mart 1328 tarihli kanu- Umumi yerlerdeki toplantılar hakkında ge-
nun kaldırılması hakkında İçişleri Bakanlığiîu rek idarenin vazife ve salâhiyetleri ve gerek fert-
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek lerin Anayasa tarafından kabul edilen toplanma 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Ko- hakları 20 Cemaziyelevvel 1327 ve 27 Mayıs 1325 
misyonumuza havale olunmakla İçişleri Balkanı tarihli «îçtimaatı Umumiye Kanunu» nda tâyin 

...- «4» 



ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 26 Rebiyülev-
vel 1330 ve 3 Mart 1328 tarihli Îçtimaatı Umumi
ye Kanununa müzeyyel kanunun birinci madde
si «Açık yerlerde vukubulacak içtimaatı, mem
leketin huzur ve sükûnunu muhafazatan mene-
debilir» hükmünü koyduğu için toplanmalarda 
bir nevi izin ve müsaade sistemi kabul edilmiş 
olmaktadır. Asıl kanunun birinci maddesi va
tandaşları açık yerlerde toplanma yapmalarında 
serbest bıraktığı halde müzeyyel kanun bunu 
tahdit ve takyit etmiş, böylece iki kanun arasın
da bir aykırılık husule gelmiştir. 

Genel toplantıların ne şekilde yapılacağı ve 
denetleneceği «îçtimaatı Umumiye Kanunu» nun-
da gösterilmiş olduğundan ana prensiplerimiz 
ve diğer mevzuatımızla uygun olmıyan îçtima
atı Umumiye Kanununa müzeyyel kanunun yü
rürlükte kalmaması Komisyonumuzca muvafık 
görülerek bu kanunun kaldırılması oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Bugün yürürlükte olan, Meşrutiyet idaresin
den müdevver, îçtimaatı Umumiye Kanunu
nun, hükümlerinde prensip bakımından aykırılık 

bulunmamakla beraber, Hükümetçe yeniden ha
zırlanarak Büyük Meclise sunulmasının faydalı 
olacağını Komisyonumuz ayrıca temenni olarak 
gerekçede kaydetmek lüzumunu hissetmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

İçişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Bolu 

C. Uybadın A. Tüzün H. Ş. Adal 
Kâtip 

Trabzon Balıkesir Bursa 
S. Abanozoğlu F. Tiritoğlu F. Güvendiren 

Elâzığ Erzurum Gazianteb 
1. Yalçın N. Elgün Dr. A. Melek 
Giresun İstanbul Kars 

İV. Osten M. Üstündağ E. özoğuz 
Kayseri Konya Malatya 

A. II. Kalaç Ş. Ergun E. Barkan 
Maraş Sivas Tokad 

R. Kaplan E. Dizdar A. G. Pekel 
Yozgad Zonguldak 

S, Korkmaz R. Vardar 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

îçtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel 26 
Rebiyülevvel 1330 ve 3 Mart 1328 tarihli ka

nunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — îçtimaatı Umumiye Kanunu
na müzeyyel 26 Rebiyülevvel 1330 ve 3 Mart 
1328 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

MJADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri Bakanı yü
rütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. R. Artunkal Hilmi Uran 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tanm Bakanı 
T. Coşkan Ş. R. Ilatipofjiu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Gebesoy R. Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

• m ı 
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S. Sayısı: 148 
Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair olan 
4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı vs Bütçe Komisyonu raporu (1/605) 

T. C. /.-,'. _ " 
Başbakanlık 23 . V . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ayt:71-575 6/1300 •—:••-" 
Büyük Millet Meclisi ftagfcanİTğmft 

Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 4670 sayılı kanunda değişiklik yapılmasi hak
kında olup Bakanlar Kurulunca 16 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiye birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
/ Ş. Saraçoğlu 

\ r Gerekçe • • • • , 

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonun esaslı şekilde tadil, ıslah ve tev- -
sii için 4670 sayılı kanunla (5 500 000) liralık taahhüt salâhiyeti verilmiş ise de İstanbul'da 
yeniden kurulacak 150 kilovatlık ortadalga radyo istasyonu ile Ankara'da kurulacak 100 kilo-
vatlık kısadalga radyo istasyonunun malzeme ihtiyacını ve bu malzemenin gümrük resmiyle mon
taj, muayene, nakliye ve sigorta masraflarını ve radyoevi, transformotör, emetör binalariyle 
lojmanların inşa bedellerini karşılamak üzere (3 470 000) liralık olağanüstü ödenek istihsaline 
tevessül edilmiş ve bu yıl zarfında taahhüt edilerek 1947 Ve 1948 yıllarında ödenmesi gereken 
miktarlar gözönünde tutularak bahsi geçen kanunla verilmiş olan taahhüt salâhiyetinin 
(9 500 000) liraya çıkarılması için bağlı tasarı hazırlanmıştır* 

Sütçe Komisyonu rapora 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden radyo istasyonlar! kurulmasına dair rulmakla Basiii ve Yajttn, Bütçe ve Mali îtontf öl 
4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak- Geuel Müdürleri hazır oldukları halde okunda 
kında, Başbakanlığın 23 . V ; 1946 tarih ve ve incelendi» 
6/1300 sayılı tezkeresiyle, Yüksek Meclise sunu- Yeniden kurulacak radyo istasyonları için, 
lan kanun tasarısı komisyonumuza tevdi buyu- 4670 sayılı kanunla Başbakanlığa (5 500 000) 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/605 
Harar No> 106 



liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmişti. -O zaman, Ankara 
ile İstanbul'dan başka İzmir'de ve Malatya'da 
da birer radyo istasyonu kurulmasının düşünül
düğü ifade olunmuştu. Sonradan yapılan incele
meler sonunda yalnız İstanbul'da ve Ankara'da 
kuvvetli bker radyo istasyonu kurabilmek için 
(9 500*000) liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış 
Ve bu istasyonların inşası için taahhüt yetkisi
nin bu miktara çıkarılmasına zaruret hâsıl oldu
ğu Hükümet temsilcileri tarafından ifade olun
muştum Gerçekten aynı dalga üzerinden neşri
yat »yapan ̂  yabancı istasyonların tesirinden kur
tularak neşriyat yapabilecek kuvvette bir istas
yonun İstanbul'da inşasına, Ankara'da da ya
bancı memleketler için radyo emisyonları yapa
cak bir istasyon kurulmasına ihtiyaç bulundu
ğundan istenen taahhüt yetkisi komisyonmuz-
ca da yerinde görülmüştür. 

İzmir ve Malatya istasyonlarının da yakın za
manda kurulması için hazırlıklara başlanması, 
bu istasyonlarda çalıştırılacak personelin şimdi

den yetiştirilmesi, diğer taraftan da her sınıf hal
kın kolaylıkla faydalanabileceği ucuzlukta ye 
vasıfta dışardan radyo getirilmesi yahut bu tür
lü radyoların .memlekette yapılması isinin hü
kümetçe biran evvel ele alınması yerinde olur. 

Ayniyle kabul edilen tâsarî .Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere- Yüksek Başknalığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Tokad Edirne Rize 

H. N. Keşmir M. N. Gündüzalp T. B. Balta 
Kâtip 

Burdur 
<Şf. Engineri 

Giresun 
A. Sayar 

Kütahya Manisa 
H. Pekcan F. Kurdoğlu 
Trabzon Urfa 

M. S. Anamur E. (Tekeli 
Zonguldak 
E. Erişirgil 

İstanbul 
F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

1...H. Dikmen 
•Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN tfÜKtiM 
temden ratyo ütaeyotûan kurulmasına d<Ur 4670 
Scfâtit kanunda değişiklik -yapılması ^hakkmdd 

k&min tasarısı 

UMÛM 1 — 15 . ÎX . İ044 tarihli ve 4670 
•sayüı kanunun 1 nci maddesindeki geleeek yıl-
'laa?a geçici yüklenmelere girişilmesi yetkisi 
<{9 500 000) liraya çıkaaılîmş <ve yüklenme süresi 
1948 yaftı -sonuna 'kadar uzatılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A> ît. Artunkal 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 

Dışişleri bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Bay 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
B. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Rr> S, Irmak 

ii n*ifc.r ,M MI-
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S. Sayısı: 149 
Denizci yetiştirme hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 

Ulaştırma, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/363) 

- T. O. - — . . . . - - , . 
BaşveMlet 2 . XI. 19U 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt': 71 - 108, 6 - 2893 
Büyük müet Meclisi Yüksek Kefeliğin© 

Denizci yetiştirme hakkpıda Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
26 .X . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesâyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Denizci yetiştirme kanunu projesi mucip sebepleri 

Denizciliğin ötedenberi müspet ilimlere dayanan ve esaslı amelî tecrübe ile nazari bilgileri istil
zam eden bir meslek olduğu malûm bir hakikattir. 

Diğer mesekler arasında bilhassa denizciliğin bu hususiyeti, bu meslekin âmme selâmeti ile pek zi
yade ilgili bulunmasından doğmaktadır. 

Filhakika yolcu ve yükünü aldıktan sonra denize açılan bir geminin personeli, tek başlarına tabii 
düşmanlariyle karşı karşıya kalmakta ve kendilerine emanet edilen can ve mal hariçten hiç bir yar
dım ümidi olmaksızın, sırf kendi bilgi ve tecrübelerine dayanarak selâmete eriştirmek gibi çok ağır 
ve hiç bir meslekte eşi olmayan mesuliyetler yüklenmektedirler. 

Bu meslekin bu hususiyetini gözönünde tutan denizci milleter, en eski zamanlardanberi denizci
lerini nazari ve amelî bilgilerle teçhiz etmek ve bunları zapt ve rapt altı
na almak hususunda gayret göstermişler ve bugün ileri denizci memleketlerde gördüğümüz yetiş
tirme ve murakabe teşkilât ve mevzuatını kendi bünye ve hususiyetlerine uygun olarak meydana ge
tirmişlerdir. 

Mühim denizyolları üzerinde bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili memleketimizde dahi ötedenber' 
denizci yetiştirme usulleri tatbik edilmekte idi.Nitekim, Meşrutiyetten önce Heybeli'de Denia 
Harp Okulunun yanında bir de (Ticareti Bahriye Kaptan Mektebi) açılmış ve bilâhara bu mektep, 
Devletçe idare ve idamesine lüzum görülmediği için hususi ellere tevdi edilmiştir. 1330 senesinde, 
hususi Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mekteplerinden mezun olanların istihdam şartlarına 
dair bir kanun neşredilmiş ve aynca gerek hu mektep mezunlarının ve gerekse amelî olarak hariçte 
yetişenlerin alacakları şahadetnameler için Bahriye Nezaretinin ilgili şubelerinde imtihan yapılması 
usul ittihaz edilmişti. 

Denizcilikte nazari ve amelî bilginin ehemmiyetini hiç bir zaman küçümsememiş olan Cumhuriyet 
rejimi, kuruluşundan biraz sonra, mevcut denizci yetiştirme teşkilâtım gözden geçirerek evvelâ sıh
hat ve imtihan şartlariyle, imtihan müfredat programlarını, denizciliğimizin o günkü durumuna göre 
bir talimatname ile nizam altına almış ye ikinci adını olarak da, hususi ellerde bulunan (Ticareti 



Bahriye Kaptan ve Makinist MekteM Alisi) ni Devletleştirmiştir. Devlet, bunu da kâfi görmiyerelc 
ticaret gemilerinde kaptan ve zabit olarak çalışma hakkını bu mektep mezunlarına inhisar ettirmigtir. 

Bugüne kadar tatbik edilegelmekte olan usullerin artık ne ticaret filomuzun artan hacmine ve ne 
de denizciliğin bugünkü icaplarına uymadığı görülmektedir. 

Tatbikat neticesinde elde edilen tecrübeler, bugünkü usullerimizin aşağıda yazılı mahzurlarını 
meydana çıkarmıştır. 

1. Türk denizcisi, meslekini zapt ve rapt altına alan kanuni mevzuata malik değildir. Mevcut 
bütün usuller ya teamüle veya kanuni mesnet ve müeyyidelerden mahrum talimatnamelere istinat 
etmektedir. 

2. Yüksek Deniz Ticareti Mektebi ancak büyük tonajda modern gemileri idare edecek eleman ye
tiştirdiği için bu mektebin mezunları münhasıran büyük gemilerimizde çalışmaktadır. Halbuki mem
leketin bilhasa kabotaj nakliyatının büyük bir kısmı, daha az nazari ve pek ziyade amelî malûmata 
ihtiyaç gösteren ufak ve orta boy gemilerle ve kısa mesafeler dâhilinde yapılmaktadır. Bugünkü 
usulümüz ise bu sınıf gemilerin ihtiyacını hiç bir veçhile tatmin edememekte ve bu yüzden başı boş 
kalan ufak tonaj nakliyatı her türlü emniyetten mahrum bulunmaktadır. Bu emniyetsizlik, her 
sene bir çok küçük taşıtlarmıızm ve bu meyanda bir çok can ve malın bilgisizlik ve murakabesizlik 
yüzünden ziyaı suretinde tezahür etmektedir. 

3. Bugün büyük ve bilhassa küçük tonajımızda çalışan deniz personeli her ne kadar imtihan ol
man suretiyle ehliyetname alıyorsa da, imtihana tekiaddüm eden herhangibir kurstan geçirilmedikleri 
için, imtihana hazırlanırken alelacele edindikleri malûmat sathı kalmakta ve imtihandan sonra zi
hinlerinden tamamen silinmektedir. 

Bağli kanun projesi; yukarıda yazılı mahzurları, tamamen ortadan kaldırmak ve denizcileri
mizi zapt ve rapt altına alarak hakiki ihtiyaçları karşılayacak bilgilerle teçhiz etmek üzere hazır
lanmıştır. 

Kanunun 1. maddesi Türkiye'de denizci olabilmek için lüzumlu şartları tâyin etmekte ve ecnebi 
sularında iken adamları eksilen Türk gemileri için bazı istisnalar koymaktadır. Bu maddenin 2. 
fıkrası denizcileri mecburi tescile tâbi tutmak suretiyle, bunların meslekî ve ahlâki durumlarının 
sıkı bir kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Bu sicillerin ayrıca askerlik mükellefiyeti bakımın
dan da faydalan olacağı tabiidir. 

Aynı maddenin 3. fıkrasında yapılan tarif, kürekli deniz sporu vasıtalarından başka her nevi su 
üstü vasıtalarını bu kanunun şümulü dâhiline almaktadır. 

2. madde gemilerde kaptan ve zabit olarak vazife alacakların nazari tahsillerini ve 3. madde Tica
ret gemilerinde bulundurulacak personelin sayı ve ehliyet derecelerinin tâyin şeklini göstermektedir. 

4. Madde Yüksek Kaptan ve Makinist okulunun hukuki mahiyetini ve bu okul mezunları hak
kında tatbik edilecek muameleyi tâyin etmekte, 5. madde ise denizcilik meslek kursları açılmasına sa
lâhiyet vermektedir. 

6. Madde Yüksek Kaptan ve Makinist okulu ile denizcilik meslek kurslarının kadrolarını göster
mektedir ki, bu teşkilât, bütçe mülâhazaları dolayısiyİe ancak 1. VI . 1945 tarihinde meriyete ko
nulabilecektir. 

7. Madde, tayfa tezkeresi rüsumu yerine kaydiye resmini koymakta ve ehliyetname harçlarını 
tâyin etmektedir. 

8. Madde kanunun meriyetinden evvel iktisabedilmiş haklan korumakta ve bu kanun üzerine ve
rilecek ehliyetnamelerin maaş ve teadül kanunları karşısındaki vaziyetini tâyin etmektedir. 

9. Madde Deniz ordusu mensuplannın, askerî hizmetleri dolayısiyİe kazandıkları meslekî hakları 
korumakta, 10. Madde, hususi teşebbüsle açılacakmeslek kurslarını teşvik etmekte ve 11. Madde, 
nizamname ile tâyin edilecek hususatı tesbit etmektedir. 

12. Madde kanunun cezai müeyyidelerini, 13. Madde ise, ilga edilecek mevzuatı göstermektedir. 

( S. Sayısı : 149 ) 



Ulaştırma Komkyonu raporu 

f. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/363 
Karar No. 10 

14 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Denizci yetiştirme hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp .Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının bütün maddelerini komisyonumuz, in
celemiş ve ancak 12 nci maddesi hakkında îç Tü
züğümüzün ,28 nci maddesine dayanarak Ada
let komisyonunun mütalâasının alınmasını rica 
etmişti, 

Adalet Komisyonununun Yüksek: Başkanlığa 
verdiği cevapta 12 nci maddenin «Taşıdığı hü
kümlerin diğer maddelerle sıkı ve yakın ilgisini 
ördüğünden tasarının Ulaştırma Komisyonunca 
incelendikten sonra bütünü ile Adalet .Komisyo
nunca görüşülmesi ve 12 nci maddenin de bu 
görüşme sonunda tesbiti daha fay dalı. olacağı» 
bildirilmiş olduğuna göre durumu yeniden ince
leyen komisyonumuz, Hükümetin teklifi ile ko
misyonumuzun 3 ncü maddede yaptığı tamam
layıcı ve diğer maddelerde de şekle .ve dile ilişkin 
olarak yaptığı değişikliklerin bağlı olarak su
nulmasına, Adşlşt komisyonunca tasarının bütü
nü üzerinde imlemeler yapıldıktan sonra; îç 

Tüzüğümüzün 28 nci maddesi gereğince raporu 
komisyonumuzca yazılmak üzere gerekçeleri ile 
beraber geri gönderilmesinin ricasına karar yer-
mistir. 

Gereği takdir buyurulmak üzere Yüks.ek Baş
kanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı K. Sözcüsü Kâtip 
Kütahya 
R. Peker 

Aydın 
Dr. R. Levetot 

Edirne 
F. Balkan 

îzmir 
8. Epikmen 

Kars 
Ş. Karacan 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Trabzon 
M. Aydın 

Çoruh 
A. R. Erem 

Bursa 

Hatay 
H. <Ilgaz 

Edirne 
A. M. Erhan M. E. AğaoğuUart 

Erzurum 
8. AUıtğ 

îzmir 
Dr. K. Örs 

Kırşehir 
F. Seler 
Sivas 

H. Gakdalay 
Tuneeli 
H. Üçöt 

İstanbul 
V. Sandal 

Kars 
E. Demirel 

Kocaeli 
R. Fenmm 

Sivas 
H. Işık 

! 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TÎRÎŞÎ 

Denizci yetiştirme Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm I İkinci bölüm 

Gene] hükümler 

MjADDE 1. —• Türk ticaret gemilerinde de
nizci olarak görev alabilmek için : 

A) Türk olmak; 
B) Tüzüğü gereğince deniz hizmetine elve

rişli sağlıkta bulunmak 
C) Mal ve can inancasına karşı bir suçla. 

hüküm giymiş olmamak; 
D) G-örülecek hizmet için tüzüğünde belir

tilmiş en aşağı yaş haddini doldurmuş ve tüzü
ğünde şart koşulmuş « ehliyet » belgesini al
mış olmak gerektir. 

Şu kadar ki, yabancı sularda seferde bulu
nurken, adamları herhangi bir sebeple eksilen 
Türk ticaret gemilerinde geminin ilk uğrıyacağı 
Türk limanına kadar yabancı denizci kullanıla
bilir. 

F) Her denizci tescil olunur ve denizcilik 
ettiği sürece sicilli tutulur. Denizcilik sıfatı 
tescil ile kazanılır, ve tescil edilmeden deniz
cilik yapılamaz. 

Denizci sicillerinin tutulması ve tescil işleri 
tüzüğüne göre yapılır. 

G) Faydalanmak amaciyle su üzerinde ça
lıştırılan her araç ile makineli veya yelkenli d e 
niz spor veya gezi araçları bu kanunun uygulan
ması bakımından ticaret gemisci sayılır. 

MADDE 2. — Türk Ticaret gemilerinde kap
tan, güverte ve makina zabiti olarak görev ala-
bilmekiçin « Yüksek Kaptan ve Makinist Oku
lu :» nu veya « Denizcilik Meslek kursları » nı 
bitirerek diploma almış olmak şarttır. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinde bulunma
sı gereken denizcilerin ehliyet dereceleri ve sa
yıları, diploma ve ehliyet belgesi almak için 
şart olan tahsil ve deniz hizmetleri süreleri ile 
kurslar ve imtihanlar, tüzük ile tâyin olunur. 

Yabancı memleketlerde yetişen denizcilerin 
diploma veya ehliyetnamelerinin onanması genel 
hükümlere bağlıdır. 

Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu ile denizci
lik meslek kursları 

MADDE 4. — Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
Yüksek Deniz Ticaret Okulunun adı « Yüksek 
Kaptan ve Makinist Okulu » olarak değiştiril
miştir : 

B) Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu ya
tılı ve parasız olup istiyenler bu okulda ücreti
ni vererek de okuyabilirler. 

C) Yüksek Kaptan ve Makinist Okulunda 
Devlet hesabına parasız okuyarak diploma alan
lar, diploma tarihinden başlıyarak sekiz yıl 
deniz hizmetinde çalışmak zorundadırlar. Ödev
li askerlik hizmeti, bu sürenin dışındadır. 

D) ödevli deniz hizmeti, Ulaştırma Bakan
lığının emrinde olarak Devletin Veya gerçek ve 
tüzel kişilerin Ticaret gemilerinde gördürülür. 

Yüksek Kaptan ve Makinist Okulunu bitir
dikten sonra, sağlık durumları, denizde çalışamı-
yacak kadar bozulduğu, tam teşkilli Devlet 
hastahanelerinin sağlık heyetleri tarafından ve
rilmiş raporlarla belli olanların geri kalan 
ödevli hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı deniz 
teşkillerinin kara memurluklarında tamamlat
tırılır. 

Sağlık durumları, karada dahi çalışmaya 
elverişli olmayanların geri kalan ödevli hiz
metleri affedilir. 

E) Yüksek Kaptan ve Makinist okulun
dan çıkanlardan, ödevli hizmetleri sırasında 
gerçek veya özel kişilerin gemilerinde çalı
şanlara, Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme genel müdürlüğü hizmetinde bulunan gü
verte ve makina zabitlerinin bağlı bulunduk
ları «teadül hükümleri» ne göre kazanabile
cekleri ücret derecesinden bir üstün derece 
aylıktan daha azı verilemez. 

F) Yüksek Kaptan ve Makinist okulunun, 
kurulması, yürütülmesi, öğrenici kayit ve ka
bul usulleri ile paralı öğrencilerin okul üc
retleri, öğretim programlara ve kabul şartla
rı, 789 sayılı kanunun 3 neü maddesi gereğin-
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ce de hareket edilmek üzere, tüzük ile tâyin 
olunur. 

MADDE 5. — A) Ulaştırma Bakanlığı de
nizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin mes
lek bilgilerini artırmak amacı ile «denizcilik 
meslek kursları» açmağa yetkilidir. Gerekince 
gezici de olabilecek olan bu kurslarda para
sız okunur. 

B) Denizcilik meslek kurslarının kurulu
şu, yürütülüşü, öğrenici kayıt ve kabul usul
leri ve imtihanlara hakkındaki hükümler tüzük 
ile tâyin olunur. 

MADDE 6. — Devlet memurları aylıklan-
nm tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ulaştırma Bakanlığı kısmındaki Yük
sek Deniz Ticareti okuluna ilişkin kadrolar 
kaldırılarak yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar ve aynı kanuna bağlı (3) sayı
lı cetvelde de Ulaştırma Bakanlığı başlığı al
tında ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı ek görev 
tazminatları ilâve olunmuştur. 

Üçüncü bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 7. — A) Güverte ve makine los
tromolarına kadar tayfalardan her yıl alına
cak kaydiye resmi ile bu kanun hükümleri 
çevresinde verilecek ehliyetnamelere karşr 
alınacak harçlar bağlı (1) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir; 

B) Kaydiye resmi her akçalı yılın birin
ci ayı içerisinde ve harçlar ehliyetname verilir
ken bir defaya mahsus olmak üzere liman re
islikleri tarafından tahsil ve o yerdeki malmü-
dürlüklerine teslim olunur. Kaybından dolayı ve
rilecek ehliyetnamelerden yarım harç alınır. 
Deniz kazası neticesinde kaybolan ehliyetna
melerin yerine verilecek olanlardan harç alın
maz; 

C) Deniz hizmetinden ayrıldıklarını usulü 
dairesinde liman makamlarına bildirenler tek
rar deniz hizmetine girinceye kadar resim öde
mezler. 

MADDE 8. — Bu kanon mucibince verile
cek ehliyetnamelerin sahipleri maaş ye genel 

teadül hükümlerine bağlı daire ve müesseseler
de çalıştıkları takdirde, kendilerine Maaş Te
adül ve Teşkilât Kanunlariyle tanınmış olan 
kazanılmış hakları üstünde bir hak verilmez. 

MADDE 9. — Deniz ordusundan emekliye 
ayrılmak veya istifa etmek suretiyle çıkan su
bay, gedikli subay ve erbaşlarla ödevli askerlik 
hizmetini deniz eri olarak yapmış olanlara, de
niz ordusunda gördükleri gemi hizmetleriyle 
oyumlu ehliyetnameler verilir. 

Bu gibilere nasıl ve ne dereceden ehliyet
name verileceği tüzük ile tâyin olunur. 

MADDE 10. — Denizcilik meslek kursları; 
il özel idareleri, belediyeler, beden eğitimi ku* 
rulları, Devlet veya kişilere ilişkin gemi işlet* 
meleri, Halkevleri ve bunlara benzer diğer ku
rumlar ve Millî Eğitim Bakanlığınca uygun gö
rülecek öğretim kurulları tarafından da açıla
bilir. Yalnız bu gibi kurumların açacakları 
kursların programları ile mezunlarına denizci
likte sağlıyacağı haklar Millî Eğitim ve Ulaş
tırma Bakanlıkları tarafından beraberce ka
bul ve tasdik olunacağı gibi denetlemeleri de 
bu iki Bakanlıkça yapılır. 

MADDE 11. — Denizcilerin sağlık şartları
nın tâyini ve sağlık durumlarının denetlemele
ri tüzüğe göre yapılır. 

MADDE 12. — Ticaret gemisi çalıştıran res
mî veya özel donatan veya donatıma katılanlar
dan : 

A) Ehliyetnamesi denizci çalıştıranlar; 
B) Gemilerinde tüzüğüne uygun ehliyet ve 

sayıda denizci bulundurmıyanlar; 
C) Denizci sicillerinin tutulması hakkın* 

daki tüzük ile kendilerine verilen görevleri 
yapmıyanlar veya çalıştırdıkları denizcilerin 
hizmetleriyle, deniz hayatlarını dürüst olarak 
bildirmiyen veya dürüstlüğe aykırı belge veren; 

D) Gemilerinde çalışan Yüksek Kaptan vo 
Makinist Okulundan çıkanlara 4 ncü madde* 
niı'ı (E) fıkrası gereğince aylık vermiyenler,' 

200 lira hafif para cezasına ve tekrarında 
altı aydan aşağı almamak üzere hafif hapis ee* 
zasına çarptırılır. Ulaştırma Bakanlığı,,bu Suç* 
lan işliyen donatan veya donatıma katılanlara. 
suçla ilgili gemilerini bir aydan az ve üç aydan 
çok olmamak üzere seferden alıkoyabilir. 
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MADDE 13. — Bir kimse: 
A) Tescil edilmeden denizcilik yaparsa; 
B) Sahip olduğu ehliyetname ile belirli 

olandan başka deniz hizmeti kabul ederse; 
C) Geçirmiş olduğu deniz hizmeti hakkında 

yanlış bilgi verir veya bölge gösterirlerse: 
50 liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce

zasına ve tekrarında altı aydan aşağı olmamak 
üzere denizcilik sanatını yapmaktan alıkonabi-
lir. • 

D) Yukarıda yazılı suçları işliyenlerin ce
zaları ertelenmez. 

E) Yüksek Kaptan ve Makanist Okulunda 
Devlet hesabına parasız okudukları halde ödevli 
hizmetlerini yapmaktan kaçınanlar; okulda ken
dileri için yapılan masrafı birden ödemekle 
ödevlidirler. Bunlar, bu parayı birden ödeme
dikçe Devlet, özel idare, belediye, genel faydaya 
hizmet eden dernekler kurumlarında, Devlet eko
nomi kurullarında ve bunlara bağlı müessese 
ve fabrikalarda ve 3659 sayılı kanuna bağlı özel 
sermayeli kurullardan hiçbir veçhile görev 
alamazlar ve keza borçlarını ödeyineeye kadar 
ellerindeki diplomanın haklarından hiçbir suret
le faydalanamazlar. Ödevli hizmetlerini yapmak

tan kaçınanları bilerek hizmete alan Özel kıım'U 
lardan, bu gibilerin okul masraflarının iki misli, 
tazminat olarak alınır. 

MADDE 14. — 15 nisan 1338 tarih ve 216 sa
yılı kanuna bağlı «Rüsumu Bahriye» tarifesinin 
4 ncü maddesinde yazılı tayfa tezkeresi resmi ile 
6 Nisan 1340 tarih ve 466 sayılı kanuna bağlı 
«Rüsumu Bahriye Tarifesi» ekinin (B) ve (C) 
bentlerinde yazılı harçlar, 1330 tarihli Mülâzım 
Kaptan ve Çarkçılar Kanunu ile 2239 sayılı De
nizyolları İşletme Kanununun 14 ncü maddesi 
hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇıCÎ MADDE — Bu kanunun meriyetin
den evvel verilmiş denizci şahadetnameleriyle 
vesikaları, diploma ve ehliyetnameleri bu ka
nunun tatbiki üzerine, müktesep haklar mahfuz 
tutulmak şartiyle Ulaştırma Bakanlığı taraf in
den değiştirilir ve bu suretle değiştirilerek 
verilen ehliyetnamelerden harç alınmaz. 

MADDE 15. — Bu kanunun 2 ve 6 ncı mad
deleri 1 . V I . 1945, diğer hükümleri yayın tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

$4* (-&.&*» :4&). 
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Adalft Komisyonu raporu 

T. B* M. M. 
Adalet Komisyanu 25 . VI. 1945 
Esas No. 1/363 

Karar Na. 37 
Yüksek Başkanlığa 

Denizci Yetiştirirle Kanunu tasarısffirn bütünü 
hakkında içtüzüğün 28 nci maddesi uya
rınca Komisyonumuzca incelemeler yapılma
sını isteyen Ulaştırma Komisyonunun 14 . IV . 
1945 tarihli 1/363 sayılı yazısı havale buyurul-
makla tasarının bütünü gözden geçirilerek ince
lendi. 

1. Deniz Ticareti Kanununun 1022 nci mad
desinde; kaptan, gemi zabitleri ve tayfalarla ge
mide çalışan diğer brföftn şahıslara {Gemi ada
mı) deneceği yazılmış ve btüıun dışmda olarak 
aynca (Denizci) adı a t a d a bir söz kullanılma
mış iken hükümleri incelenen tasanda (Deniz 
adamı) sözü kullanılmıyarak (Denizci) sözünün 
kullanıldığı görülaaiştür. 

Deniz Ticareti Kanunundaki terimden ayrıl
manın sebebi kendismden sorulan Ulaştırma Ba
kımlığı hukuk müşaviri, gemi adamlarından baş
ka, gemide çalışmadıkları halde gemiyi yola çı
karmak için yapılan hazırlıklarda ödevli ve so
rumlu kimseleri de kamun hükümleri içine almak 
amacmm güdüldüğünü söylemiştir. Deniz Tica
reti Kanununda sözü keçen (Denizci) söziyle bu 
tasanda dfcniz adamından daha geniş anlamda 
gemide çalışmıyan ve fakat gemi ile ilgili iş gö
renlerinde bu kanun hükümleri içine alınmak 
istendiği bildirildiğine göre (Denizci) sözünün 
içine kimlerin gireceğinin kanunda belli edilmesi 
gerekli görülmüştür. 

Bu boşluğun Tüzük hükümleriyle doldaırula-
bileceği düşünülebilirse de Demiz Ticareti Kanu
nunda anlatılan gemi adamlarından daha geniş 
anlamda ve denizci adı altında yeni bir söz kul
lanıldığına göre ana kanundaki anlamın smırmı 
aşan bu sözün tüzükte değil kanunda anlatılması 
uygun olacaktır. 

Bu sebeple türlü hükümler bölümünün ilk 
maddesi olarak; 

(Bu# kanuna göre Denizci sözile, deniz tica
reti kanununda kullanılan gemi adamlan an
lamına giren kimselerle gemide çalışmadık
ları halde gemiyi yola çıkarmak için yapılan 

hazırlıklarda görevli ve sorumlu kimseler kas
tedilmiştir.) şeklinde bir maddenin kanun
da yer alması uygun olur. 

2) Tasarının birinci maddesinde denizci ola
bilmek için gerekli nitelikler gösterilmiş iken 
ceza hükümlerini gösteren 12 nci maddede 
bu nitelikleri işe alındıktan sonra kaybetmiş 
olanları işlerinden çıkarmıyarak kullananlar 
hakkında bir ceza konulmamıştır, diğer taraf
tan bu maddenin «eza hükümleri dışında kal
ması gerekli hukuk sorumu ile ilgili hüküm
lerle karıştırıldığı göze çarpmaktadır. 

Dördüncü maddenin D bendi, para veya 
hapis cezasını gerekli kılacak ve suç sayılabile
cek bir hareket olmadığından 12 nci madde
nin bu hareketi para ve hapis cezasiyle ce
zalandıran D bendinin maddeden çıkarılması 
uygun görülmektedir. 

Ceza kurullarına uygunluğu sağlamak ve 
işlenen suçun agrrlığma ve hafifliğine göre 
yargıca en az ve en çok ceza arasmda bir öl
çü payı verebilmek için maddede bu bakım
dan değişikliğe lüzum vardır. 

Suç sebebile kişinin meslek ve sanatını yap
maktan ve kullanmaktan alıkonması asıl ce
zaya bağlr tamamlayıcı bir ceza olduğun
dan bu cezayı vermeğe Ulaştırma Bakanlığı
nın yetkili olması uygun görülmemiştir. 

Maddede de gösterilen cezalar ceza kanunu
nun kabahat olarak adlandırdığı cezalardan 
olduğundan bu cezaların ertelenemiyeceginin 
kanunda yazılması ceza usullerine aykın gö
rülmüştür. 

Maddede ticaret gemisi çalıştıran (Resmî ve 
hususi) donatanlarla donatma iştiraklerine ve
rilecek cezalar gösterilmiştir. 

(Resmî donatan) söziyle (Devlet Denizyol
ları İdaresinin) anlatılmak istendiği söylenmiş
tir. Resmî Devlet daireleri işlerinin kanun hü
kümlerine uygunluğu asıldır. Devlet Denizyol-
l an İdaresinin özel hukuk kurallariyle işlerini 
görmekte olması onun kamu hizmeti gören bir 
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Devlet kurulu sayılmasına engel olmaz ve bir 
hususi donatan gibi cezaya çarptırılmasını ge
rekli kılmaz. 

Kamu hizmetlerinin başında bulunanlar, ka
nun ve tüzük hükümleriyle yüklendikleri iş
leri gereği gibi yapmazlarsa görevlerini yap-
mıyan diğer memurlar gibi sorumlu oldukların
dan ceza hükümlerinden bahseden 12 nci mad
dedeki (Resmî) sözü fazla görülmektedir. 

Devlet hesabma gerek memleket okulların
da, gerek yabancı okullarda tahsil görecekle
rin ödevleri genel olarak Memurin Kanunun
da ve yabancı memleketlere gönderilecek ta
lebe hakkındaki kanunda gösterilmiş olduğun
dan 13 ncü maddenin E bendiyle yüksek kaptan 
ve makinist okulunda parasız olarak Devlet 
hesabına okuyanlar için Devlet hesabına başka 
okullarda okuyanlardan ayrı hükümler konul
ması birliği bozacak mahiyette görülmüştür. 

Arzedilen sebeplerle ve bütün ceza hüküm
lerini bir arada toplamak maksadiyle Ulaştır
ma Komisyonunca hazırlanan 12 ve 13 ncü mad
delerin birleştirilerek aşağıda yazılı şekli alması 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Madde 12. : Ticaret gemisi işleten ve do
natanlardan veya donatma iştiraklerinden. 

1. A) Ehliyetnamesiz denizci çalıştıranlar, 
B) Gemilerinde tüzük hükümlerine uygun 

bilgide ve sayıda denizci bulundurmayanlar, 
O) Denizci sicillerinin tutulması hakkında 

Tüzük hükümleriyle kendilerine yükletilen ödev
leri yapmıyanlar veya çalıştırdıkları denizcile
rin hizmetleriyle deniz hayatları hakkında ger
çeğe uymayan beyanda bulunanlar veya belge 
verenler, 

D) Denizci olabilmek niteliğini yitirmiş 
olanları denizcilikte kullanmakta devnnı edenler, 

Yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasına çarptırılırlar ve bu suçlan tekrar işler
lerse üç aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis 
cezası ve 200 liradan aşağı olmamak üzere para 
cezası verilmekle beraber bu gibilerin gemileri 
bir aydan az ve üç. aydan çok olmamak üzere 
yola çıkmaktan alıkonabilir. 

2. A) Tüzük hükümlerine göre tescil edil

meden denizcilik yapanlar, 
B) Ehliyetnamesi olmadan deniz hizmeti ka

bul edenler veya ehliyetnamesinde gösterilen hiz
met dışında yine ehliyetnameyi gerekli kılan baş
ka bir deniz hizmeti görenler, 

C) Görmüş olduğu deniz hizmetleri hakkın
da gerçeğe uymayan beyanda bulunan veya böy
le bir belge göstererek deniz hizmetine girmiş 
olanlar, 

Elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasına çarptırılırlar. 

Bu suçlan tekrar işleyenler yüz liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırıl
makla beraber üç aydan aşağı olmamak üzere 
denizcilik hizmetini yapmıyacaklarma karar ve
rilebilir. 

îç tüzüğün 28' nci maddesi gereğince gerekçe
si Ulaştırma Komisyonunca yazılmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Bu Ra. Süzcüsü Kâtip 
Kayseri Kayseri Manisa 

R. özsoy C. Tüzel F. TJ&lnı 

Antalya 
Serbest sefain sahipleri ile Devletçe yetiştiri
len denizcilerin dahi serbest mukavele yapma

ları esasının bozulmaması lâzımdır. 
N. Ahsoy 

Denizli Hatay İstanbul 
II. Günver R. 8. Kunt Dr. K. C. Berksoy 

Kastamonu Kocaeli 
A. Binkayat S. Yargı 

Konya 
Serbest sefain sahipleri ile Devletçe yetiştiri
len denizcilerin dahi serbest mukavele yapma

ları esasının bozulmaması lâzımdır. 
H. Karagülle 

Malatya Rize 8in ob 
Dr. C. Özelçi Dr. S. A. Dil emre d. Atay 

Urla 
K. Berker 
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Ulaştırmi 

T. B: M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/363 
Karar No. 13 

Yüksek 

Bu «Denizci Yetiştirme Kanunu» tasarısı, 
Ulaştırma Bakanlığının temsicileri de hazır ol
dukları halde komisyonumuzca incelendi. 

Ulaştırmacılıkta, taşıma ve ulaştırma araçla
rından çok daha önemli olarak, yeterli ve emni
yetli ulaştırma personeli yetiştirmenin en başta 
yer aldığı kanaatinde olan komisyonumuz, bu 
tasarıyı takdirle karşıladı. 

Gerçekten denizcilik çok esaslı bilgi, çok te
melli ve amelî görgü isteyen, kamu esenliği ile 
en çok ilgisi bulunan mesleklerden biridir- ve 
ileri denizci memleketler bu noktaya çok önem 
verdikleri için, kendi özel bünye ve durumlarına 
uygun olarak, denizci yetiştirme ve denizcileri 
yeterlik bakımından yakından denetleme konu
ları üzerinde esaslı usuller ve kurumlar kurmuş
lardır. 

Gerek Hükümetin gerekçesinden ve gerek yet
kili Bakanlık temsilcilerinin verdiği aydınlatıcı 
izahlardan, anlaşıldı ki : bizede bu konuda, bu 
güne kadar mevcut usuller, kanuni desteklerden 
ziyade (taamül) lerden ve kanuni dayanağı ol
mayan bazı talimatlardan ibarettir. Bu sebeble : 
Bu kanun tasarısı ile amaçlanan maksat : hem 
denizciliği ve denizcileri, kanuni disiplin altma 
almak; hem de, şimdiye kadar Yüksek Deniz Ti
caret mektebi; küçük ve orta gemiler için değil 
sadece'büyük tonajdaki gemiler için eleman ye
tiştirdiği için, nfak ve orta boy gemilerle kıyı
larımızda yapılan ve her sene bir çok gemi
lerin ve bu meyanda bir çok can ve mal kay
bına sebeb olan kabotaj seyrüseferimizi; 
kurslardan geçirilmiş, nazarî i lg i ler i , amelî 
tecrübeleri yükseltilmiş elemanlara sahip kıl
mak bu suretle Deniz Ulaştırmacılığında can ve 
mal emniyetini daha ziyade-artırmaktır. 

Bu sebeple: Esası takdirlerle kabul edilerek 
maddelere geçilmiştir. Üçüncü maddeye kadar 
ufak kelime değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 
Yalnız yabancı memleketlerde yetişmiş olan 

Komisyonu 

4 .VII . 1945 

Başkanlığa 

denizcilerin memleketimizde kullanılması tarzı 
hakkında da bir hüküm koymağı uygun görüle
rek üçüncü maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Bundan sonra 12 nei maddeye kadar ki mad
delerde bazı -şekil değişiklikleriyle kabul edil
miştir. 

12 nei maddeye gelince: Ceza hükümlerini 
çerçevelediği için komisyonumuz bu hususta îç 
Tüzüğümüzün 28 nei maddesi gereğince Adalet 
Komisyonunun düşüncesini sormak lüzumunu 
duymuştur. Sayın Adalet Komisyonunun bu 
madde hakkında verdiği cevaba komisyonumuz 
da katılarak maddeyi yeniden yazmıştır. 

Adalet Komisyonu: Deniz Ticaret Kanunun
da (gemi adamı) sayılıp tarif edildiği halde bu 
tasanda «denizci» den bahsedilmemiş olduğun
dan «denizci» yi tarif etmek muvafık olacağı 
düşüncesi ile «bu kanuna göre denizci sözü ile, 
Deniz Ticareti Kanununda kullanılan gemi 
adamları anlamına giren kimselerle, gemide 
çalışmadıkları halde gemiyi yola çıkarmak için 
yapılan hazırlıklarda görevli ve sorumlu kimse
ler kastedilmiştir.» şeklinde bir maddenin ka
nunda yer alması uygun olacağını bildirmekte
dir. Aynr konu üzerinde, daha evvel görüşmüş 
olan komisyonumuz da durmuştu. «Denizci» yi 
böyle kanuni bir «tarife» tâbi tutmayı, onu 
«meskût» geçmekten daha mahzurlu gördüğü 
için kanun metninde böyle bir tarif yapmak dü-
düsüncesine katılamamıştır. 

Deniz Ticaret Kanunu, (Gemi ve kaptan) te
rimlerine çok yer verdiği halde bunlarm ayrıca 
tarifini yapmamıştır. 

Tarifin ya çok dar tutulup birçok noktaların 
açık bırakılması; veyahut çok geniş tutulup lü
zumsuz birçok noktaları içine almış olması ve bu 
sebeple tam tarif yapamamış olmak mahzuru 
başgösterir. Bu sebepledir ki, başka memleketler 
mevzuatında da «denizci» tarif edilmiş değildir. 

«Demiryolcu» tarif edilmediği gibi. 

($. 8&ymı<149) 
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Havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna yollan

mak üzere Yüksek Başkanlığa 
U1 aştırma Komisyonu Başkanı 

Kütahya 
R. Peker 

Kâtip 
Hatay Aydın 

11. İlgaz Dr. R. Levent 

sunulur. 
Sözcü 
Çoruh 

A. R. E rem 

Bursa 
A. M. Erhan 

Erzurum 
8. Altuğ 
Kars 

E. D emir el 
Kocaeli 

R. Fenmen 
Sivas 
II. Işık 

İstanbul 
V. Sandal 

Kars 
»Sı. Karacan 

Ordu 
Dr. V, Demir II 

Trabzon 
M. Aydın 

Jzmir 
8. Epikmen 
Kırşehir 
F. Seler 
Sivs 

. Gökdalay 
Tunceli 
II. Üçöz 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

3P. B. M. M. 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/363 
Karar No. 6 

13 .V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Bu; Denizci Yetiştirme Kanunu tasarısı, ilgi
li Bakanlar ve temsilcileri de hazır bulunduğu 
haldo Komisyonumuzca da incelendi. 

Bu tasarının amacı deniz taşıtları için liya>-
katli denizciler yetiştirmektir. Kapsadığı hü
kümlerin esas itibariyle bu amaca hizmet eder 
mahiyette oldukları görülmüş ve aşağıda arzo-
lunan değişikliklerin tasarıyı daha iyi bir hale 
getireceği mütalâa olunmuştur. 

1. —• Tasarıdaki birinci maddenin Ulaştırma 
Komisyonundan çıkan şeklinin F fıkrası hangi 
teknelerin ticaret gemisi sayılacağını göster
mekte, makinalı veya yelkenli deniz spor veya 
gezi teknelerini de bu türlü gemiler arasına 
katmaktadır. Buna göre bu teknelerde de mes
lekten denizcilerin kullanılması icabedecektir. 
Liman dışına çıkan her gemide meslekten de
nizcilerin hizmet görmesi emniyet bakımından 
gerekli ise de liman sınırlarını terketmiyecek 
spor veya gezi teknelerini böyle bir mükellefiye
te tâbi tutmanın lüzumlu olmadığı, eğitim ba
kımından da mahzurlu olacağı düşünülmüş ve 
bunları ticaret gemisi sözünün dışında bırakmak 
maksadiyle F fıkrası Komisyonumuzca değişti
rilmiştir : 

2. —• Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu un
vanının Yüksek Denizcilik Okulu unvaniyle de
ğiştirilmesi uygun görülmüş Ulaştırma Komis
yonunun ikinci maddesinde buna göre değişik
lik yapılmıştır. 

3. — Yabancı memleketlerde yetişmiş olan 

denizcilerin diploma ve yeterliklerinin onanma
sı hususunda yapılacak işe ait olarak Ulaştır
ma Komisyonuna ait metnin 3 ncü maddesin
deki hükmün açıklanması lüzumlu görülmüş 
bu sebeple bu maddenin ikinci fıkrası Komis
yonumuzca değiştirilmiştir. 

4. — Denizci yetiştirmek ve mevcut deniz
cilerin meslek bilgilerini artırmak amaciyle 
denizcilik meslek kursları açabilmek hususun
da 5 nci madde ile Ulaştırma Bakanlığına ve
rilmiş olan yetkilerin kurslardan başka 789 sa
yılı kanun hükümlerine uymak şartiyle okul
lar da açabilmek suretiyle genişletilmesi uygun 
görülmüş ve Ulaştırma Komisyonundan çıkan 
metindeki madde buna göre değiştirilmiştir. 

5. — Denizcilik meslek kurslarının program
ları ile bunları bitirenlere verilecek hakların 
tâyini hususunda Millî Eğitim ve Ulaştırma 
Bakanlıklarına verilen müşterek yetkilerin bu 
kurslarda ders okutacakların niteliklerini tâ
yin hususuna da şâmil kılınması lüzumlu gö
rülmüş ve dil bakımından da düzeltilen 10 ncu 
maddeye bu maksatla hüküm ilâve olunmuştur. 

Tasarıyı havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna yollanmak üzere saygılarımızla Yüksek 
Başkanlığa sunarız. 

Millî Eğitim Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Manisa Sivas Urfa 

R.N.Edgüer R. Ş. Sirer 8. K. Yetkin 

•( S. Sayısı : 149 ) 



— 11 — 
Ankara 

B. Baykan 
Bolu 

H. R. öymen 

Aydın 
A. S. Levend 
Çanakkale 

R. N. Oüntekin 

Bingöl 
T. Banguoğlu 
Diyarbakır 

0. Ocak 

Eskişehir 
/. U. Aykurt 

îzmir 
Ş. Yunus 

istanbul 
/. A. Gövsa 

Sinob 
/. H. Sevük 

İzmir 
E. Çınar 
Tekirdağ 

E. Ataç 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/363 
Karar No. 104 

25-. V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Denizci yetiştirilmesi hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulan ve Ulaştırma Komisyo
nu raporu ile birlikte komisyonumuza verilen 
kanun tasarısı denizcilik okul ve kurslarına mü-
taallik hükümleri de ihtiva etmesi hasebiyle mü
talâasına lüzum görülen Millî Eğitim Komisyonu 
raporiyle birlikte ve Maliye ve Ulaştırma Bakan
lıklarının yetkili temsilcileri hazır oldukları hal
de görülşüldü. 

Tasarı, biri mesleke ait okul ve kurslara, di
ğeri denizcilik işlerinde çalışacakların tâbi olma
sı lûzımgelen kayıt ve şartlar ofoııak üzere iki 
ayrı konuya taallûk etmektedir. Bu ikinci konu
nun, memleket şartlarına göre esaslı bir incele
meye tâbi tutulmasına ihtiyaç hâsıl olduğundan 
geri bırakılması, buna karşılık ivedilik arzeden 
okul ve kurslara ait kısmın ayn bir tasarı ha
linde Yüksek Kamutayın tasvibine sunulmasc 
uygun görülerek bağlı metin kaleme alınmıştır. 

Hükümet tasarısında maksada uygun olmıyan 
Yüksek Deniz Ticaret Okulu adında «Yüksek 
Kaptan ve Makinist Okulu» olarak değiştirilme
si teklif olunmaktadır. Ulaştırma ve Milli Eği
tim Komisyonlarında ayniyle kabul olunan bu 
ad yerine şümulü ve kısalığı itibariyle «Yük
sek Denizcilik Okulu» denmesi Hükümetin de 
muvafakatiyle tensip olunmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığına Hükümet teklifinde ol
duğu gibi denizcilik kursları açma yetkisiyle 
birlikte Millî Eğitim Komisyonunun da teklifi 
veçhile ayrıca denizcilik okulu açma yetkisinin 
tanınması ve bundan başka hayır ve öğretim 
müesseselerince bu türlü kurslar açılmasına ce
vaz verilmesi komisyonumuzca da kabul edile
rek ikinci ve beşinci maddeler ona göre yazıl
mıştır. 

Parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetle
ri hususunda mer'i Memurin Kanunu hükümle
rinin cari olacağı işaret edildiği gibi isteği ile 
okuldan ayrılanlar veya inzibati ceza neticesi 
çıkarılanlar hakkında da hüküm konmuştur. 

Devletçe yetiştirilecek denizcilerin münhası
ran Devlet hizmetine alınmaları hem bunların 
hepsini görevlendirme ve mesleke bağlama ba
kımından mahzurlu olacağı, hem de memleket 
denizciliğinin gelişmesine yarayacak özel teşeb
büsleri de koruma ve teşvik etme amacına u y 
gun düşmiyeceği düşünülerek Bakanlığın izniy
le bunlarm özel kişilere ait gemilerde de ça
lıştırılmasına cevaz veren bir hüküm tasarıya 
ilâve edilmiştir. 

Tasarının derpiş ettiği hizmetlere mütâallik 
olarak Hükümetçe teklif olunan kadro, bütçede 
karşılığı bulunmak hasebiyle Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Tasan Kamutayın onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Tokad Edirne Rize 

H. N. Keşmir M. N. Oündüzalp T. B. Balta 
Kâtip 

Aydın Çanakkale 
R. Alpman S. T. Arsal 

Giresun Giresun 
M. Akkaya A. Sayar 

İsparta İstanbul 
M. Karaağaç t. H. Ülkmm 

Kütahya Manisa 
H. Pekcan F. Kurdoğlu 

Tokad Yözgad 
R. A. Sevengil S. Içöz 

İstanbul 
F. öymen 

Diyarbakır 
R.Bekit 

Hatay 
H. Selçuk 

İzmir 
3İ. Birsel 
Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizci yetiştirme kanunu projesi 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — 1. Türk ticaret gemilerinde 
« Denizci » olarak vazife görebilmek için : 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Deniz hizmetine elverişli sıhhatte bulun

mak; 
ç) Mal ve can emniyeti aleyhinde bir suçla 

mahkûm bulunmamak; 
d) Görülecek hizmet için nizamnamesiyle 

muayyen en aşağı yaş haddini doldurmuş olmak, 
e) Görülecek hizmet için nizamnamesiyle 

meşrut ehliyetnameyi almak; 
Lâzımdır. Şu kadar ki, ecnebi sularında sefer

de bulunurken, adamları herhangi bir sebeple ek
silen Türk ticaret gemilerinde, geminin ilk uğrı-
yacağı Türk limanına kadar yabancı denizci kul
lanılabilir. 

2. Her denizci tescil olunur ve denizcilik et
tiği müddetçe şahsi sicili tutulur. Denizci sıfa
tı tescil ile iktisap olunur ve tescil olunmadan 
denizcilik yapılamaz. Denizci sicillerinin tutul
ması ve tescil işleri nizamnamesine göre yapılır. 

3. Menfaat temini gayesiyle su üzerinde ça
lıştırılan her vasıta ile makinalı veya- yelkenli 
deniz spor veya tenezzüh vasıtaları bu kanunun 
tatbikatı bakımından « Ticaret gemisi » sayılır. 

MADDE 2. — Türk ticaret gemilerinde kap
tan, güverte ve makina zabiti olarak vazife göre
bilmek için «Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu» 
veya « Denizcilik meslek kursları » m bitirmek 
suretiyle ehliyetname almak lâzımdır. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinde bulunma
sı gereken denizcilerin ehliyet dereceleriyle sayı
ları ve ehliyetname almak için geçirilmesi mec
buri deniz hizmetleri, kurslar ve imtihanlar ni
zamname ile tâyin olunur. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TÎRİŞÎ 

Denizci Yetiştirme Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Türk ticaret gemilerinde de
nizci olarak görev alabilmek için: 

A) Türk olmak; 
B) Tüzüğü gereğince deniz hizmetine elve

rişli sağlıkta bulunmak; 
C) Mal ve can inancasına karşı bir suçla 

hüküm giymiş olmamak; 
D) Görülecek hizmet için tüzüğünde belir

tilmiş en aşağı yaş hadini doldurmuş ve tüzü
ğünde şart koşulmuş « yeterlik » belgesini almış 
olmak; 

Gerektir: 
Şu kadar ki, yabancı sularda seferde bulu

nurken, adamları herhangi bir sebeple eksilen 
Türk Ticaret gemilerinde geminin ilk uğrıyaca-
ğı Türk limanına kadar yabancı denizci kulla
nılabilir. 

E) Her denizci, tescil olunur ve denizcilik 
ettiği sürece sicili tutulur. Denizcilik hakkını 
tescil ile kazanır ve tescil edilmeden denizcilik 
yapılamaz. 

Denizci sicillerinin tutulması ve tescil işleri 
tüzüğüne göre yapılır. 

F) Faydalanmak amacı ile su üzerinde ça
lıştırılan her tekne ile makinalı veya yelkenli 
deniz spor veya gezi tekneleri bu kanunun uy
gulanması bakımından ticaret gemisi sayılır. 

MADDE 2. — Türk ticaret gemilerinde kap
tan, güverte ve makine zabiti olarak görev ala
bilmek için «Yüksek kaptan» ve makinist okulu 
veya «Denizcilik meslek kursları» nı bitirerek 
diploma almış olmak şarttır. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinde bulunması 
gereken denizcilerin yeterlik dereceleri ve sayı
ları, diploma ve yeterlik belgesi almak için şart 
olan tahsil ve deniz hizmetleri süreleri ile kurs
lar ve imtihanlar tüzük ile tâyin olunur. 

Yabancı memektlerde yetişmiş olan denizci
lerin diploma veya yeterliklerinin onanması ge
nel hükümlere bağlıdır. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİ 

Denizci yetiştirme kanunu tasarısı 

BİRİCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Türk ticaret gemilerinde de
nizci olarak göre^ alabilmek için; 

A) Türk olmak; 
B) Tüzüğü gereğince deniz hizmetine elve

rişli sağlıkta bulunmak; 
O) Mal ve eaii inanö&sma kaîşı bir- suçla 

hüküm giymiş olmamak; 
D) (Görülecek * »hizmet- için •- • tüzüğ&ide" be

lirtilmiş en aşağı yaş. haddini doldfcfcanüş ve 
tüzüğünde sârt:fkoş#mtiş (yeterlik) belgesini 
almaş solmak gerektir; 

Şu kadar ki, J;abane< sftlarda- seferde bulu
nurken, adamları herhangi bir sebeple ' eksi
leri Türk ticaret • gemilerinde geminin ilk uğ
rayacağı Türk1 limanına - kadar yabanM denizci 
kullanılabilir. 

E) Her denizci,- tescil olunur ve demseilik 
; ettiği «üreeâ sicili tutulur: Denizcilik hakkını 
tescil ile kazanır ve tescil edilmede» deniz
cilik yapılamaz. 

Denizci' sicillerinin tutulması ye "tescil iş
leri tüzüğüne göre yapılır. 

F) Menfaat sağlamak kasdiyle su üzerinde 
çalıştırılan her tekne ve liman sının dışına çıkan 
makinalı veya yelkenli deniz spor veya gezi tek
neleri, bu kanunun uygulanması bakımından 
ticaret gemisi sayılır. 

MADDE 2. — Türk Ticaret gemilerinde kap
tan, güverte ve makina zabiti olarak görev ala
bilmek için Yüksek Denizcilik Okulu veya deniz
cilik meslek okulları yahut kurslarını bitire
rek diploma almış olmak şarttır. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinde bulunma
sı gereken denizcilerin yeterlik dereceleri ve sa
yıları, diploma ve yeterlik belgesi almak için 
şart olan tahsil ve deniz hizmetleri süreleri ile 
kurslar ve imtihanlar tüzük ile tâyin olunur. 

Programları Yüksek Denizcilik Okulu veya 
denizcilik meslek okulları prögramlarma denk 
olduğu kabul edilen yabancı yüksek veya orta 

("Ör Sayısı 

13 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Yüksek denizcilik okulu ve denizcilik meslek okul 
ve kursları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
(Yüksek deniz ticaret$*bkulu) nun «adı» Yük
sek denizcilik okulu, olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığı, denizci 
yetiştirmek ve mevcut denizcilerin meslek bil
gilerini artırmak amaciyle Denizeilik meslek 
okulları veya kursları açmağa yetkilidir. Bu 
okullarda ve gerektiği zaman gezici olabilecek 
olan kurslarda parasız okunur. 

MADDE-8. ^-^Yüksek^en&eöik okulu ya-
t ı hve parasızdır;; 'fatiyenle* fen -okulda? oîereti-
nf'vererek okuyabilirler. 

Parasızyatılı1 '* öfreneilierdea J istekleri ile 
okuldan ayrılanlarla inzibatis /seJbe'|öerleliokul-
dançfkarââniara,' kendileri içinyapılatt» tahsil 
-giderleri, faizi öe birlikte ödetilir. 

Yüksek denizcilik1 «jkraittnda' ;-par âsiz -yatılı 
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Hu I Ulaş. K. 

İkinci fasıl 

Yüksek kaptan ve makinist okulu ile denizcilik 
meslek kursları 

MADDE 4. — 1) Münakalât Vekâletine 
bağlı Yüksek deniz ticareti mektebinin adı «Yük
sek kaptan ve makinist okulu» olarak değiştiril
miştir. 

2) Yüksek kaptan ve makinst okulu yatılı 
ve parasız olup isteyenler bu okulda, ücretini 
vermek suretiyle de okuyabilirler. 

3) Yüksek kaptan ve makinist okulunda 
Devlet hesabına parasız okuyarak diploma alan
lar, diploma tarihinden itibaren 8 yıl mecburi 
deniz hizmetine tabidirler. Mecburi askerlik hiz
meti bu müddete dâhil değildir. 

4) Mecburi deniz hizmeti, Münakalât Ve
kâletinin emrinde olarak Devlete veya hakiki 
veya hükmi hususi şahıslara ait faal ticaret ge
milerinde gördürülür. Yüksek kaptan ve maki
nist okulunu bitirdikten sonra, sıhhi durumla
rı, denizde çalışamıyacak kadar bozulduğu, tam 
teşekküllü Devlet hastanelerinin sıhhi heyetleri 
tarafından verilmiş raporlarla sabit olanların 
geri kalan mecburi hizmetleri Münakalât Vekâ^ 
leti deniz teşkilâtının kara memuriyetlerinde 
ikmal ettirilir. Srhhi durumları, karada dahi ça
lışmaya müsait olmayanların geri kalan mecbu
ri hizmetleri affolunur. 

5) Yüksek kaptan ve makinst okulu me
zunlarından, mecburi hizmetleri sırasında, ha
kikî veya hükmi hususi şahıslara ait gemilerde 
çalışanlara, Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğü hizmetinde bulunan 
güverte ve makine zabitlerinin tâbi bulunduğu 
teadül hükümlerine göre iktisap edebilecekleri 
ücret derecesinden bir üstün dereceden az aylık 
ücret verilemez. 

6) Yüksek kaptan ve makinist okulunun 
teşkilâtı, idaresi, tedrisatı, kayıt ve kabul usul
leri ile paralı öğrencilerin okul ücretleri hak-

( S . Sa; 

İkinci (bölüm 

Yüksek kaptan ve makinist okulu ile denizcilik 
meslek kurstan 

MADDE 4. — A) Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı Yüksek Deniz Ticaret Okulunun adı «Yük
sek kaptan ve makinist okulu» olarak değişti
rilmiştir. 

B) «Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu» 
yatılı ve parasız olup isteyenler bu okulda, üc
retini vererekte okuyabilirler. 

C) Yüksek kaptan ve makinist okulunda 
Devlet hesabına parasız okuyarak diploma alan
lar, diploma tarihinden başlıyarak sekiz yıl de
niz hizmetinde çalışmak zorundadırlar, ödevli 
askerlik hizmeti, bu sürenin dışındadır. 

D) ödevli deniz hizmeti, Ulaştırma Bakan
lığının enirinde olarak Devletin veya gerçek ve 
tüzel kişilerin ticaret gemilerinde gördürülür. 

Yüksek kaptan ve makinist okulunu bitir
dikten sonra, sağlık durumları, denizde çalı
şamıyacak kadar bozulduğu, tam teşkilli Devlet 
hastanelerinin sağlık kurulları tarafından veril
miş raporlarla belli olanların geri kalan ödevli 
hizmetleri Ulaştırma Bakanlığı deniz teşkilleri
nin kara memurluklarında tamamlattırılır. 

Sağlık durumları, karada da çalışmaya elve
rişli olmıyanlarm geri kalan ödevli hizmetleri 
affedilir. 

E) Yüksek kaptan ve makinist okulundan 
çıkanlardan, ödevli hizmetleri sırasında, ger
çek veya özel kişilerin gemilerinde çalışanlara, 
Devlet Denizyolları ve Limanarı İşletme Genel 
Müdürlüğü hizmetinde bulunan güverte ve ma
kine zabitlerinin bağlı bulundukları «teaddül hü
kümleri» ne göre kazanabilecekleri ücret dere
cesinden bir üstün derece aylıktan daha azı ve
rilemez. 

F) Yüksek kaptan ve makinist okulunun, 
kurulması, yürütülmesi, öğrenci, kayıt ve ka
bul usulleri ile paralı öğrencilerin okul ücretleri 
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denizcilik okullarından alınmış olan diplomala
rın sahiplerine, bu diplomaları Millî Eğitim Ba-
kanığınca onanmak şartiyle tüzüğü gereğince 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerekli yeteerlik 
belgeleri verilir. 

MADDE 4. — Ulaştırma Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

olarak okuyup diploma alanlar hakkında 78S 
sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değiştirilen 
64 ncü maddesi uygulanır. Bunlar, mecburi hiz
metlerinin bir kısmını veya tamamını, Ulaştır
ma Bakanlığının izniyle, özel kişilere ilişkin 
Türk ticaret gemilerinde geçirebilirler. 

MADDE 4. — Yüksek denizciliik okulu, de
nizcilik meslek okulları veya kurslarının kuru
luşu, yürütülüşü, öğrenci kayıt ve kabul işleri 
ve sınavları hakkındaki hükümler, okullar için 
789 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hareket edilmek üzere tüzükle belirtilir. 

( S. Sayısı : 149 ) 
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kındakirhükümle^uı öğretim programlan ve ka- 1 
bul şartlan:hakkında da, 789 sayılı ?vkanunun 
3 ncü maddesi gereğince hareket edilmek üzere, J 
nizamname ite tâyin olunur.: ;.; 

MADDE/5; — 1) Münakalât Vekâleti de
nizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin meslek 
bilgilerini arttırmak gayesiyle «Denizcilik mes
lek kursları» açmağa salahiyetlidir. Sabit veya 
seyyar olabilecek olan bu kurslarda ücretsiz 
okunur. 

2) Denizcilik meslek kurslarının, teşkilâtı, 
idareleri, tedrisatı,,kayıt ve kabul usulleri ve im
tihanları hakkındaki hükümler, nizamname ile tâ
yin olunur.. 

MADDE 6. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Münakalât Vekâleti kısmındaki Yük
sek deniz ticareti mektebine ait kadrolar kaldı
rılarak yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar ve aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde 
de (Münakalât Vekâleti) başlığı altında ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı munzam vazife tazmi
natları ilâve olunmuştur. 

Üçüncü fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 7. — 1) Güverte ve makine lost
romolarına kadar tayfalardan her yıl almacak 
kaydiye resmi ile bu kanun hükümleri dairesin
de verilecek ehliyetnamelere mukabil alınacak 
harçlar bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiş
tir. 

2) Kaydiye resmi her malî yılın birinci ayı 
içerisinde ve harçlar, ehliyetname verilirken bir 
defaya mahsus olmak üzere liman reislikleri 
tarafından tahsil ve mahallî malmüdürlüklerine 
teslim olunur. Ziyamdan dolayı verilecek eh
liyetnamelerden nısıf harç alınır. Deniz kaza
sı neticesinde zıyaa uğrayan ehliyetnamelerin 
yerine verilecek olanlardan harç alınmaz. 

(S. Sa: 

Ulaş. K. 

öğretim programları ve kabul şartları, 789 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi gereğince de ha
reket edilmek üzere, tüzük ile tâyin olunur. 

MADDE 5. — A) Ulaştırma Bakanlığı de
nizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin mes
lek bilgilerini artırmak amaciyle «denizcilik mes
lek kursları» açmağa yetkilidir. Gereğince ge
zici de olabilecek olan bu kurslarda parasız oku
nur. . ; -'] 1" 

B) Denizcilik meslek kurslarının kuruluşu, 
yürütülüşü, öğrenci ve kayıt ve kabul usulleri 
ve imtihanları hakkmdaki hükümler tüzük ile 
tâyin olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Üçüncü, bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 7. — A) Güverte ve makina los-
tromalarma kadar tayfalardan her yıl alınacak 
kaydiye resmi ile bu kanun hükümleri daire
sinde verilecek ehliyetnamelere mukabil alına
cak harçlar bağlı (1) numaralı cetvelde göste
rilmiştir. 

B) Kaydiye resmi her malî yılın birinci ayı 
içerisinde ve harçlar, ehliyetname verilirken bir 
defaya mahsus olmak üzere Liman reislikleri ta
rafından tahsil ve mahallî malmüdürlüklerine 
teslim olunur. Ziyamdan dolayı verilecek ehli
yetnamelerden nısıf harç alınır. Deniz kazası 
neticesinde ziyaa uğrayan ehliyetnamelerin ye
rine verilecek olanlardan harç alınmaz, 
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MADDfi-5: — A*) Ulaşt-mma Bakanlığı, de
nizci yetiştirmek ve mevcut (fanizeilerin meslek 
bilgilerini artırmak amaciyle denizcilik meslek 
okulları veya kursları açmağa yetkilidir. Bu 
okullarda ve gerektiği zaman gezici olabilecek 
olan kurslarda parasız okunur. 

B) Denizcilik meslek okulları ve kursları
nın kuruluşu, yürütülüşü, öğrenci kayıt ve ka
bul işleri ve sınavları hakkındaki hükümler 
okullar için, 789 sayılı kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince hareket edilmek üzere, tüzükle belir
tilir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmi§tir. 

JfiAÖDB: 7. — Ulflsştnrma Komisyonunun 7 
nci/maddesi aynen kabrıl edilmiştir. 

B. K, 

M&DQS:5<. — Daniaciiik, meslek kurslara, il 
özel idareleri, belediyeler, breden terbiyesi ku
rumları, Devlet veya şahıslara ilişki» gemi iş
letmeleri, Hailsevleri ve bunlapa benzer diğer 
kurumlar ve Miüî ISiptim, Bateüığmca uygun 
görülecek öğretim kuramları tarafmdan da 
açılabilir. Şu kadar ki, bu madde gereğince 
açılacak kursların müfredat programlan ile 

\ bunlardan mezun olacaklara denizcilikte veri
lecek haklar bu kurslarda ders verecek öğret
men veya öğreticilerden aranacak nitelikler, 
Millî Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları tara
fından beraberce kabul ve tasdik olunur, tef
tiş ve denetlemeleri de bu iki Bakanlık tara
fından yapılır. x 

MADDÎ) 6. — Devlet menıurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na ek 4644 sayılı kanuna bağlj.(l) sayılı cetve
lin Ulaştırma Bakanlığı kısmındaki Y.üksek 
deniz ticareti okuluna ilişkin kadrolar kaldırı
larak yerine ilişik (1) sayılı cetvelde yazjlı kad
rolar ve aynı kanuna bâğh (3) sayılı cetvelde 
de (Ulaştırma Bakanlığj) başlığı altında açılan 
kısma bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gös
terilen ek görev tazminatı kadrosu eklenmiştir. 

('Sr$ay«r:-*49^ 
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3) Deniz hizmetinden ayrıldıklarını usulü 
dairesinde liman makamlarına bildirenler, tek
rar deniz hizmetine girinceye kadar resim öde
mekten muaftırlar. ı 

MADDE 8. — Bu kanun mucibince verile
cek ehliyetnamelerin sahipleri, maaş ve alelû-
mum teadül hükümlerine tâbi daire ve müesse
selerde çalıştıkları takdirde, kendilerine ma
aş, teadül ve teşkilât kanunlariyle tanınmış mük
tesep hakları üstünde bir hak verilmez. 

MADDE 9. — Deniz ordusundan emekliye 
ayrılmak veya istifa etmek suretiyle çıkan su
bay, gedikli subay ve erbaşlarla muvazzaf asker-
lik hizmetini deniz eri olarak yapmış olanlara, 
deniz ordusunda deruhte ettikleri gemi hizmet
leriyle mütenasip ehliyetnameler verilir. 

2) Bu gibilere nasıl ve ne dereceden ehli
yetname verileceği nizamname ile tâyin olunur. 

MADDE 10. — Denizcilik meslek kursları, 
Vilâyet Hususi İdareleri, Belediyeler, Beden Ter
biyesi teşekkülleri, Devlet veya şahıslara ait ge
mi işletmeleri, halkevleri ve bunlara benzer diğer 
kurumlar ve Maarif Vekilliğince uygun görülecek 
öğretim kurumlan tarafından da açılabilir. Yalmz 
bu gibi kurumların açacakları kursların müfredat 
programlan ile mezunlarına denizcilikte sağlıya-
cağı haklar Maarif ve Münakalât Vekâletleri ta
rafından beraberce kabul ve tasdik olunacağı gi
bi teftiş ve murakabeleri de bu iki Vekâletçe ya
pılır. 

MADDE 11. — Denizcilerin sıhhat şartları-
nın tâyini ve sıhhi kontrolleri, nizamnamesine 
göre yapılır. 

MADDE 12. — 1.) Ticaret gemisi çalıştıran 
resmî veya hususi donatan veya donatıma iştirak- I 
lerinden: 

a) Ehliyetnamesiz denizci çalıştıranlar veya; 
b) Gemilerinde nizamnamesine uygun ehli

yet ve sayıda denizci bulundurmayanlar veya; 
c) Denizci sicillerinin tutulması hakkındaki 

nizamname ile kendilerine verilen vazifeleri yap
mayanlar veya çalıştırdıkları denizcilerin hizmet
leriyle, deniz hayatlan hakkında hakikat hilâfına ! 

( S. Sayış 

Ulaş. K. 

C) Deniz hizmetinden ayrıldıklarını usulü 
dairesinde liman makamlarına bildirenler tekrar 
deniz hizmetine girinciye kadar resim ödemek
ten muaftırlar. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Denizcilerin sağlık şartları
nın tâyini ve sağlık durumlarının kontrolları, 
tüzüğüne göre yapılır. 

MADDE 12. — Ticaret gemisi işleten ve do
natanlardan veya donatma iştiraklerinden: 

1. A) Ehliyetnamesiz denizci çalıştıranlar; 
B) Gemilerinde tüzük hükümlerine uygun 

yeterlikte ve sayıda denizci bulundurmıyanlar; 
C) Denizci sicillerinin tutulması hakkında 

Tüzük hükümleriyle kendilerine yükletilen ödev
leri yapmıyanlar veya çalıştırdıkları denizcile
rin hizmetleriyle deniz hayatları hakkında ger
çeğe uymıyan beyanda bllunanlar veya belge ve-
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MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Denizcilik meslek kursları, 
il, hususi idareler, belediyeler, beden terbiyesi 
teşekkülleri, Devlet veya şahıslara ait gemi iş
letmeleri, halkevleri ve bunlara benzer diğer ku
rumlar ve Millî Eğitim Bakanlığınca uygun gö
rülecek öğretim kurumları tarafından da açıla
bilir. Şukadar ki bu madde gereğince açılacak 
kursların müfredat programları ile bunlardan 
mezun olacaklara denizcilikte verilecek haklar, 
bu kurslarda ders verecek öğretmen veya öğre
ticilerden aranacak nitelikler, Millî Eğitim ve 
Ulaştırma Bakanlıkları tarafından beraberce 
kabul ve tasdik olunur, teftiş ve murakabeleri de 
bu iki bakanlık tarafından yapılır. 

MADDE 11. — Ulaştırma Komisyonunun 11 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ulaştırma Komisyonunun 12 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S- Sayısı: 149 ) 
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beyanda bulunan veya vesika verenler veya; 
d) Gemilerinde çalışan yüksek Kaptan ve 

Makinist Okulu mezunlarına 4 ncü maddenin 
5 nci fıkrası gereğince aylık vermiyenler. 

200 lira hafif para cezasına ve tekerrüründe 
6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına 
mahkûm edilir. Münakalât Vekâleti bu suçları 
işleyen donatan veya donatma iştiraklerinin, 
suçla ilgili gemilerini bir aydan az ve üç aydan 
ziyade olmamak üzere seferden muvakkaten men-
nedebilir. 

2. Bir kimse: 
a) Tescil edilmeden denizcilik yapar veya; 
b) Sahip olduğu ehliyetname ile muayyen 

olandan gayri deniz hizmeti kabul eder veya; 
c) Geçirmiş olduğu deniz hizmeti hakkında 

hakikat hilâfına beyanda bulunur veya vesika 
gösterirse; 

50 liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce
zasına ve tekerrüründe 6 aydan aşağı olmamak 
üzere denizcilik sanatını icrasından muvakkaten 
menedilir. 

3. Yukarıda yazılı suçları işleyenlerin ceza
ları tecil edilmez. 

4. Yüksek Kaptan ve Makinist Okulunda 
Devlet hesabına parasız oldukları halde mecburi 
hizmetlerini yapmaktan kaçınanlar, okulda ken
dileri için yapılan masrafı defaten ödemeğe mec
burdurlar. Bunlar, bu parayı defaten ödemedik
çe, Devlet, hususi idare, Belediye, umumî me-
nafie hadim cemiyetler teşkilâtiyle iktisadi Dev
let teşekkülleri ve bunlara bağlı müessese ve 
fabrikalar ve 3659 sayılı Kanuna tâbi hususi ser
mayeli teşekküllerden hiç birinde hiç bir veçhile 
istihdam olunamazlar. Ye keza borçlarını ödeyin
ceye kadar haiz oldukları diplomanın hakların
dan hiç bir suretle faydalanamazlar. Mecburi '• 
hizmetlerini yapmaktan kaçınanları bilerek istih- i 
dam eden husussi sermayeli teşekküllerden, bu ; 

gibilerin okul masraflarının iki misli, tazminat ; 
olarak alınır. I 

MADDE 13. — 15 Nisan 1338 tarih ve 216 i 
sayılı Kanuna bağlı rüsumu bahriye tarifesinin i 
4 ncü maddesinde yazılı tayfa tezkeresi rüsumu \ 
ile 6 Nisan 1340 tarih ve 466 saydı Kanuna bağlı •• 
rüsumu bahriye tarifesi zeylinin (B) ve (C) 
bendleriııde yazılı harçlar, 1330 tarihli mülâzim J 

U laş . K. 

renler, 
D) Denizci olabilmek niteliğini yitirmiş 

olanları denizcilikte kullanmakta devam edenler. 
yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para 

cezasına çarptırılırlar. Ve bu suçları tekrar işler
lerse üç aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis 
cezasma çarptırılırlar. Ve bu suçlan tekrar işler-
para cezası verilmekle beraber bu gibilerin gemi
leri bir aydan az ve üç aydan çok olmamak 
üzere yola çıkmaktan alıkonabilir. 

2. A) Tüzük hükümlerine göre tescil edilme
den denizcilik yapanlar, 

B) Ehliyetnamesi olmadan deniz hizmeti 
kabul edenler veya ehliyetnamesinde gösterilen 
hizmet dışında yine ehliyetnameyi gerekli kılan 
başka bir deniz hizmeti görenler, 

C) Geçirmiş olduğu deniz hizmetleri hak
kında gerçeğe uymıyan beyanda bulunan veya 
böyle bir belge göstererek deniz hizmetine gir
miş olanlar, 

Elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasına çarptırılırlar. 

Bu suçları tekrar işliyenler yüz liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezasına çarptırıl
makla beraber üça aydan aşağı olmamak üzere 
denizcilik hizmetini yapmıyacaklarma karar ve
rilebilir. 

MADDE 13. — 15 ntean 1338 tarih ve 216 
sayılı kanuna bağlı «Eüsumu bahriye» tarifesi
nin dördüncü maddesinde yazılı tayfa tezkeresi 
resmi ile 6 Nisan 1340 tarih ve 466 sayılı kanuna 
bağlı «Eüsumu bahriye tarifesi» ekinin (B) ve 
(C) bentlerinde yazılı harçlar, 1330 tarihli mülâ-

( S . Sayısı: 149) 
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MADDE 13. — Ulaştırma Komisyonunun 13 
neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kaptan ve Çarhçılar Kanunu, ile 2239 sayılı 
Denizyolları İşletme Kanununun 14 ncü maddesi 
hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mer
iyetinden evvel verilmiş denizci şahadetnamele-
riyle vesikalarının, bu kanunun tatbikatı üzerine 
hangi dereceden ehliyetnamelerle değiştirileceği, 
müktesep haklar mahfuz tutulmak şartiyle Mü
nakalât Vekâleti tarafından tâyin olunur ve bu 
suretle tebdilen verilen ehliyetnamelerden harç 
alınmaz. 

MADDE 14. — Bu kanunun 6 ncı maddesi 
1 . VI . 1945 ve diğer hükümleri neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . X . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. B. Türel A. B. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Hümi Uran H. Saka N. E. Sümer 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel Sim Doy Fuad Sirmen 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suat H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

Ulaş. K. 

zım kaptan ve çarkçılar kanunu ile 2239 sayılı 
Denizyolları İşletme Kanununun 14 ncü maddesi 
hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden evvel verilmiş denizci şahadetnemeleriyle 
vesikaları diploma ve ehliyetnameler, bu kanunun 
tatbiki üzerine, müktesep haklar mahfuz tutul
mak şartiyle, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
değiştirilir ve bu suretle değiştirilerek vsriien 
ehliyetnamelerden harç alınmaz. 

MADDE 14. — Bu kanun 1.. I . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

~ '-—-T—~.~"••J.j ı. . { " « ' , ! « Î » A H 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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M. E. K. 

GEÇÎCÎ MADDE — Ulaştırma Komisyonu
nun geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —- Ulaştırma Komisyonunun 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Ulaştırma Komisyonunun 15 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8, 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL NO. 1 

Kaydiye resmi ve harçlar 
Lira 

1. 
2. 
a) 

b) 

c} 
d) 

Kaydiye resmi 
Ehliyetname harçları : 
Liman kaptanı 
Kıyı kaptanı 
Deniz motorcusu 
Deniz makinisti (Buhar veya motor) 
Yakınyol ve uzakyol güverte ve 
makine zabiti 
Yakmyor kaptanı ve başmakmisti 
•ffeaîyöî1 kaptanı ve başmakinisti 

3 

2 

3 
4 
5 

D. Memuriyetin nev'i 

. CETVEL No. 2 

Aded Maaş İ D . 

Yüksek Kaptan ve Makinist Okulu ve denizcilik 
meslek kursları 

3 Okul müdürü 1 100 
5 Müdür muavini (öğretim) 1 80 
5 Müdür > (Kurslar) 1 80 
6 » » (Dahiliye) 1 70 

öğretim şubesi 
Okul Öğretmeni 3 

4 
5 
6 
7 
9 

10 
8 

12 
4 
5 
5 
6 

» » muavini 
» » » 

Kütüphane müdürü 
Memur 
Tatbikat gemisi kaptanı 

» » birinci zabiti 
» » başmakinist 
» » ikinci makinisti 

100 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
50 
25 
90 
80 
80 
70 

10 

6 
7 
9 

9 
12 

Memuriyetin nev'i 

10 Tatbikat gemisi sıhhat memuru 
"*n » » levazım şefi 

Kurslar şubesi 
Kurs öğretmeni 

» > 
Sicil şefi 

Dahiliye şubesi 
Doktor 
Dahiliye şefi 

» 
Sicil memuru 

Muamelât şubesi 
8 Muamelât şefi 
9 Muhasebe şefi 

10 Mutemet 
9 Ayniyat muhasibi 

12 » memuru 
9 Ambar şefi 

10 Mubayaa şefi 
12 Dosya ve evrak memuru 

Aded 

1 
1 

3 
3 
1 

1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
35 

70 
60 
40 

60 
50 
40 
25 

50 
40 
35 
40 
25 
40 
35 
25 

CETVEL No. 3 
Münakalât Vekâleti Yüksek Kaptan ve Makinist 

Okulu munzam vazife tazminatı 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

âboratuvar şefi 
» » 

170 
140 

(Ş:.Sa3fMi:14i>) 
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Bütçe komisyonunun değiştirişine bağlı 

cetveller 

CETVEL [1] 

D. 

4 
5 
G 
7 
9 

10 
8 

12 
4 
5 
5 
G 

10 
10 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Yüksek Denizcilik Okulu 
3 Okul Müdürü 
5 Müdür yardımcısı (Öğretim) 
5 » » (Kurslar) 
G » » (Dahiliye) 

3 Öğretmen 
Öğretim §ubest 

» yardımcısı 
» » 

Kitaplık Müdürü 
Memur 
Tatbikat gemisi kaptanı 

» » birinci zabiti 
» » Başmakinisti 
» » İkinci makinist 
» » Sıhhat memuru 
» »Levazım şefi 

1 100 
1 80 
1 80 
1 70 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
50 
25 
90 
80 
80 
70 
35 
35 

D. Görevin çeşidi 

Kurslar şubesi 

G Kurs öğretmeni 
7 » » 
9 Kütük şefi 

Dahiliye şubesi 

7 Doktor 
8 Dahiliye çefi 
9 » > 

12 Kütük memuru 

İşlemler şubesi 

8 İşlemler şefi 
9 Saymanlık şefi 

10 Mutemet 
9 Ayniyat saymanı 

12 » memuru 
9 Anbar şefi 

10 Satmalına şefi 
12 Dosya ve kâğıt memuru 

Sayı Aylık 

70 
60 
40 

60 
50 
40 
25 

50 
40 
35 
40 
25 
40 
35 
25 

CETVEL No [2] 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek Denizcilik Okulu 
ek görev 

Görevin çeşidi 

Lâboratuvar şefi 
» » 

tazminatı 

Sayı 

2 
2 

Ücret 

170 
140 

mm— 
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S.Sayısı: m 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediye* 
ler Bankası memurları emekli sandtğı kurulmasına 
dair olan 4085 sayılı kanunun bazı maddejftrinjn de-
âişttrilraesi v* i*u kanuna bazı hükümler efe4etuwai 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Malîye ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/551) 

3 7 . o , • • ; • • • "' - " - " ~ • " 

MâwmWt .€kw>& Mü0rlüğ% 9 . U . 1940 

Sayı: 71 - 3m„G/W9 -' z . r-

408& sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . II . 1946 tarihinde Yüksek Mec
lise a m ka^adafUralaıı banuaı tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başbakan 
v * / i Ş. Saraçoğlu 

4085--sayılı Kanunun bas maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının gerekçesi ."%.-".. , 

Bilindiği üzere il özel idarelerinin aylıklı memur ve öğretmenlerinin emeklilik işleri 2097, An* 
kara Belediyesiyle istanbul Birleşik İdaresinin aylıklı memurlarmm ki de 2264 sayılı kanunlarla 
düzenlenerek (îl özel idareleri Emekli Sandığından) faydalandırılmış ve Ankara îstanbuldan 
başka belediyelerle tiler Bankasının aylıklı ve sürekli ücretlileri 4085 sayılı kanunla kurulan (Be
lediyeler Emekli Sandığına) bağanmjş bulunduğu için Ankara, îstanbuldan başka belediyelerle 
îller Bankasının ve belediyeler Emekli Sandığıyle özel idarelerle belediyeler kefalet' sand^^nan m 
Ankara îmar Müdürlüğünün sürekli ücretlileriyle bütün belediyelerin ve yukarıda sayılan yerlerin 
çeşitli hizmetlilerinin emeklilikleri açıkta kalmıştır. ; " , "' •.-'••••• 

Halbuki Genel bütçeye giren dairelerin çeşitli hizmetlileriyle Devletçe verilen döner sermaye ile 
işleyen daire ve kurumların ücretli memurlariyle çeşitli hizmetlileri 4644 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince haklarında 4222 sayılı kanun hükümleri uygulanmak suretiyle Devlet Ekonomi 
Kurumları memurları Emekli Sandığıyle ilgilendirilmiş ve Askerî fabrikalarla Devlet «Demiryolları 
ve .Tfiul îdar^rinin ve bilûmum. Devlet Ekonomi Kurumlarının çeşitli hizmetlilerine de emeklilik 
hakkı tanınmış. ve en, son da Devlet Denizyolları idaresinin çeşitli hizmetlilerinin dahi emeklilik hak
kından faydalandırılmaları için düzenlenen kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş bulunmakta 
olduğu için Devlet ve mahallî hizmeti gören ve aşağıda adlan sayılan yerlerin memur-fve. JLMBÎM^ 
lilerinin, de bu emekli bakında faydalandırılmalarını sağlamak gerekmekte bulunmuş ve bunların 
ilgisi dolayısjyle belediyeler emekli sandığına bağlanmaları da uygun görülerek tasarmm birinci 
maddesi buna göre yasılmıştjr. 



Kendilerine bu tasarı ile emeklilik hakkı sağlanan yerler : 
1. H özel idarelerinin aylıklı memurları dışmda kalan çeşitli hizmetlileri. 
2. Ankara Belediyesiyle İstanbul Birleşik idaresinin sürekli ücretli memurlariyle çeşitli hiz

metlileri, 
3. Ankara ve İstanbul'dan başka belediyelerin çeşitli hizmetlileri,, 
4. Ankara İmar Müdürlüğünün sürekli ücretli memurlariyle çeşitli hizmetlileri, 
5. İller Bankasının çeşitli hizmetlileri, 
6. özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığının sürekli ücretli memur ve çeşitli hizmetli

leri, 
7. Belediyeler emekli sandığının sürekli ücretli memur ve çeşitli hizmetlileri, 
8. özel İdarelerle Belediyelere bağlı tüzel kişiliği olan ve olmıyan bütün daire ve müessesele

rin veya sermayesinin yarısından çoğu özel İdarelerle Belediyelere ait olan ortaklıkların sürekli 
ücretli memur ve çeşitli hizmetlileri, 

Gerçi, 3645 saylı kanunun 9 ncu maddesiyle İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
memur ve hizmetlileri için ve 4325 sayılı kanunun23 ncü madesiyle de Ankara Elektrik ve Havaga
zı İşletmesi memur ve hizmetlileri için bir emekli sandığı kurulmasına izin verilmiş bulunmakta 
ise de bunların emeklilik işlerinin ayrı, ayrı sandıklar halinde idaresinden vazgeçilerek - Beledi
yeler çerçevesine girmekte olmaları itibariyle - Belediyeler Emekli Sandığında birleştirilmele
rinde zaruret ve fayda görülerek bunlar da bu tasarı içine alınmış bulunmaktadır. 

4085 sayılı kanunun 10, 12, 21 ve 34 ncü maddelerinde tatbikatta görülen bazı güçlükleri ön
lemek ve diğer emekli sandıklarmdaki usullerle ahenkli olmak bakımından bazı değişiklikler ya
pılmıştır. 

"Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasarının birinci maddesinde yazılan hizmetlerde müstahdem 
olanlarla vaktiyle gerek bu hizmetlerde gerek 4644 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesinin (1 - 7) 
işaretli bentlerde sayılan görevlerde bulunduktan sonra ayrılıp bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra tasarının birinci maddesinde sayılan hizmetlere girecek olanların 4222 ve 4644 sayılı kanun
larla kabul edildiği gibi sürekli ücretli ve çeşitli hizmetliliklerde geçmiş hizmet sürelerinden 10 
yıla kadar olanının borçlanma yoluyla eylemli hizmetlerine eklenmesini sağlamak mıaksadiyle tasa-
rnra geçici 1 nci madesi yazılmış ve ancak İstanbul Elektirik, Tramvay ve Tünel İdaresiyle An
kara Elektrik ve Havagazı İsletme Müesseselerinin sürekli ücretli memurlariyle çeşitli hizmetlerine 
yukarıda bahsedilen kanunlarla emekilik hakkı tanınmış bulunduğu için bu müesseselerde geçen hiz
metlerden dolayı borçlanılacak sürelerin, mezkûr tarihten geriye doğru gidilmesi gerekeceği ve di
ğer taraftan 4644 sayılı kanunun geçici 3 ncü maddesindeki borçlanma süresi sona erinceye kadar İra 
müesseselerde bulundukları halde mezkûr kanunun geçici 2 nci maddesindeki borçlanma hakkını kul
lanmamış olanların bu defa da bu kanundan faydalandırılmaları doğru olmryacağı için maddeye 
gereken kayıtlar konulmuştur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4644 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesinin A, B, C, D 
ve E fıkralarında gösterilen görev ve hizmetlerde bulunanların da bu kanunun birinci maddesinde 
sayılan yerlerde geçmiş hizmet sürelerinden 10 yıla kadarını borçlanabilmeleri imkânının verilmesi 
için tasarının geçici 2 nci maddesi yazılmıştır. 

4644 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesinde yazılı süre sona erinceye kadar bu kanunim birin
ci maddesinde sayılan yerlerde müstahdem olup ta bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce adı 
geçen kanunun geçici 2 nci maddesinin A, B, C, T) ve E fıkralarındaki hizmetlere geçmek suretiyle 
4644 sayılı kanunun borçlanmaya ait hükmünden faydalanamamış olanların bu defa da bu kanua 
dan faydalanmamaları doğru olamıyacağmdan bu amacı temin için tasarının geçici 3 ncü maddesi 
hazırlanmıştır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmesi kadro
sunda bulunanların kendilerine 3645 sayılı kanunla emeklilik hakkı tanındığı 22 , VI . 1939 tarih m 
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den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ve bilfiil emekli sandığiyle ilgili olarak geçmiş 
addi lâzımgelen süreye ait emekli kesintileri ile müessesece verilmesi gereken karşılıklarının Bele
diyeler Emekli Sandığına ne suretle inükal ettirileceği ve müessese ihtiyat ve muavenet sandık-
larmdaki hesaplarının nasıl tasfiye edileceği ve bunların 4644 sayılı kanuna göre borçlandıkları 
paralarla hesap ve evrakının yeni sandığa devri hususları tasarmınn geçici 4, 5 ve 6 ncı maddele 
rinde gösterilmiştir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı işletme idaresi memur ve hizmetlilerinin de halen mevcut 
emekli sandığındaki hak ve borçlarının belediyeler emekli sandığına sureti intikali tasarının ge
çici 7 nci maddesinde ve bu idareden bu kanunun yürülüğe gireceği tarihe kadar ölüm veya 
malûllük dolayısiyle ayrılanlar hakkmda yapılacak işlemin bir esasa dayanması lâzımgeleceğin-
den dolayı bu durumda tasarının geçici 8 nci maddesinde belirtilmiştir. 

Satın alınıp 4762 sayılı kanunla istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Genel Mü
dürlüğüne bağlanmış olan istanbul Havagazı, Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 
Şirketinden bu işletmeye geçmiş memur ve hizmetlilerin emeklilik haklan ile borçlanma işleri de 
tasarının geçici 9 ncu maddesinde gösterilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde yazılı idare ve kurumlarla ortaklıklarda bulunan işçilerin bağlı bu
lundukları müesseselerdeki sandıklardaki sermayelerinin tasfiyesi lüzumlu görülerek bunun için 
de tasarının 6 nci maddesi yazılmıştır. 

3645 sayılı kanunun 9 ncu maddesi istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idaresinin ve 4325 
sayılı kanunun 23 ncü maddesi de Ankara Elektrik, Havagazı işletmelerinin memur ve hizmet* 
lilerinin emeklilik işlerine taallûk etmekte olup bu konularda kanunun çerçevesi içine alınmış 
bulunduğundan tasarının 7 nci maddesinde sözü geçen maddelerin kaldırıldığı yazılmıştır. 

Devir ve tasfiye işlerinin yapılabilmesi için kanunun kabulü tarihinden sonra iki aylık bir 
süre verilmesi zaruri görülerek tasarının 8 nci maddesi ona göre yazılmıştır. 

Kanunun (4085 sayılı kanunda olduğu gibi) Bakanlar Kurulunca yürütülmesi için tasarının 9 
ncu maddesi yazılmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 15 . V . 1946 
Esas No. 1/551 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale olunmakla içişleri ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcileri huzuriyle incelendi. 

il özel idarelerinin aylıklı memur ve öğret
menlerinin, Ankara Belediyesiyle, istanbul bir
leşik idaresinin aylıklı memurlarının, emeklilik 
işleri 2097 ve 2246 sayılı kanunlarla tanzim 
edilmiş ve Ankara ve istanbul'dan başka bele
diyelerle iller Bankasının aylıklı ve sürekli üc

retlileri 4085 sayılı kanunla kurulan (Belediye
ler Emekli Sandığına) bağlanmış bulunmakta
dır. 

Halbuki, il özel idarelerinin aylıklı memur
ları dışında kalan çeşitli hizmetlileri, Ankara 
Belediyesiyle istanbul Birleşik idaresinin sürek* 
li ücretli memurlariyle çeşitli hizmetlileri, 
Ankara ve istanbul'dan başka belediyelerin çe
şitli hizmetlileri , Ankara imar Mjüdürlüğünün 
sürekli ücretli memurlariyle çeşitli hizmetlileri 
İller Bankasının çeşitli hizmetlileri, özel ida
reler ve Belediyeler Kefalet Sandığının ücretli 
ve sürekli memur ve çeşitli hizmetlileri Bele^ 
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diyeler Emekli Sandığının sürekli ücretli me
mur ve çeşitli hizmetlileri ve özel idarelerle be
lediyelere bağlı tüzel kişiliği olan ve olmıyan 
bütün daire ve müesseselerin veya sermayesi
nin yarısından çoğu özel idarelerle belediyelere 
ait olan ortaklıkların sürekli ücretli memur ve 
çeşitli hizmetlileri açıkta kalmış bulunmakta
dır. 

Bu idare Ve müesseselerde muhtelif şekiller
de çalışan personelin emeklilik işlerinin düzen
lenmesini Komisyonumuz muvafık bulmuş ve 
Hükümetin gösterdiği mucip sebeplere uyarak 
tasarıyı kabul etmiştir. 

Tasarıda yapılan değişiklikler, üçüncü mad
dede ita âmirlerinin mesuliyetinin kaldırılması 
ve muvakkat üçüncü maddenin, 4644 sayılı ka
nunun geçici dördüncü maddesi bu hükmü te
min etmesi hasebiyle, kaldırılması hususuna in

hisar etmektedir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Bolu 

C. Uybadtn A. Tüzün H. Ş. AdaZ 
Kâtip 

Trabzon t Balıkesir Balıkesir 
8. Abanozoğlu S. Uzay F. Tiritoğlu 

Elâzığ Erzurum Gazianteb 
/ . Yalçın N. Elgün Dr. A. Melek 
İstanbul Kayseri Konya 

M. Üstündağ A. H. Kalaç Ş. Ergun 
Sivas Sivas 

M. Ş.Bleda E. Dizdar 
Tokad Yozgad 

A. G. Pekel Si Korkmaz 

Maliye Komisyonu raporu 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/551 

Karar No. 32 
Yüksek Başkanlığa 

20 . V . 1946 

4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 9 Şubat 1946 tarih ve 71/365 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve Komis
yonumuza havale buyurulan kanun tasarısı ile 
İçişleri Komisyonu raporu, İçişleri ve Maliye 
Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde in
celendi. 

A) Ankara'Belediyesi ile İstanbul Birleşik 
İdaresinin aylıklı memurları dışında kalan sü
rekli ücretli memurlariyle bütün belediyelerin 
sürekli hiimötlilerine; 

B) özel idarelerin sürekli ücretli memurla
riyle hizmetlilerine; 

C) Gerek Belediye, gerek Özel idarelere bağlı 
ve tüzel ' kişiliği olsun olmasın bütün daire ve 
müesseselerin sürekli ücretli memurları ile hiz
metlilerine; 

D) Sermayesinin çoğu özel idarelerle bele
diyelere ait olan ortakların sürekli ücretli memur

lariyle hizmetlilerine j 
E) İller Bankasmıın sürekli hizmetlilerine; 
F) özel idareler ve belediyeler kefalet san

dığı ile belediyeler emekli sandiğmm sürekli üc
retli memurlariyle; 

Devletteki benzerleri gibi emeklilik' ha^kı ta
nınmasını ve emeklilik işlerinin belediyeler 
emekli sandığınca görülmesini sağlamak mak-
sadiyle hazırlandığı anlaşılan kanun tasarısı esas 
itibariyle üygün görulere1t''maââelenıi'gö^ 
sine geçildi ve aşagilalki 'd'egîşiMikller yapıldı: 

1. — İkinci maddede kesilen paraların san
dığa gönderilmesine ve karşılıkların bütçelerine 
konulmasına ait hükümler maddenin sonuna alın
mıştır. 

2. — İçişleri Komisyonu; sanHık gelirlerini n 
kesilmemesi, noksan kesilmesi veya zamanında 
sandığa gönderilmemesi halinde ita "âmirlerihin 
de saymanlarla birlikte sorumluluğunu doğru 
g'örmiyerek tasarının 3 hcü maddesinden çıkar
mış ise de bağlanan emekli ve yetîm aylife'larıhı 
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nrÖnt^aMah' ödemekle 'mıdiellef' tiülünan sândı-
grri, gelirlerinin 'de| zamanında 'salîchğa gelmesi 
gerektiğine ve sorumluluğun ' mutlak olmayıp 
küsıîrü bulunduğu ânlâşilaöaklara ait olduğuna 
ve benzeri gelir kanunlarında da bu yolda hü-
k!ümler kabul edilmiş bÜlühdırgUna göre ita 
âmirlerinin' maddeden'çıkarrlması komisyonu
muzca "yerinde ğ5rülmemî§ ;ve 'Hükümetin tekli
fi aynen TtâTjttrölttnniü^tur. 

3. —Belediyelerde Barem Kanununa tâbi 
aylıklı memurlar bulunduğu halde bunlara bir 
aşağı' derecedeki a'ylfklıT memurlara bağlanan 
emekli aylığı bağlanmaktadır. Belediyelerin bü 
aylıklı 'memurlarına Devlet memurlarından fark
lı ' Muamele uygulanması komisyonumuzca doğ
ru görüMiyerek 4085 sayîlı k'âöühun 1:7 iici 
maddesinin bu konuya ait son frkrasinda bu 
maksadı sffğİıyaöâk' şekilde değişiklik' yapılmış 
ve' tasarıya 4 ndü mMde 'eklenmiştir. 

4085 sâyrh kâhüıîün yürürlüğe girdiği tarih
ten şimdiye kadar bir aşağı 'derece "ürerinden 
bağlanan emekli ve yetim âyftKlârriün da yeni 
esâsa göre düzeltilmesini s&ĝ amaİc lizere tasarı-
ya:geçfci'öntmcu mailde konulmuştur. 

4. — Hükümetin ğeçi'ci 3 ricü maddesi İçiş
leri 'Sİömisyörititica' kaldirlmış büllindüğü halbu

ki evvele bu;^arıÜn^onttsüh;a giren'hfemetîerlde 
bulüiiüp bu kânunun yürürlüğe girmesinden 
sonra 4(544' sayılı kanunun ğeçîei ikinci maddesi
nin A - ESkfiİ&rıüda sayılan görevlere tâyin 
edîlecekle^in'de İJu kânun kollusuna giren üc
retli hizmetlerini borçlanabilmelerine imkân ve
rilmesi ̂ gerektiği cihetle geçici 2 nci maddeye bir 
fıkra eklenmiştir. 

5. —' Geçici 4-8 nci maddelerde esasa tâaâluk 
etmeden değîşlkİikler yapiîmıştır. 

6. — 'Hükümetin' 6 nci maddesi geçici mahi
yette "gorlilerek geçici 9 ncu madde yapılmıştır. 

'Havalesi"gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek lazere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. faskanı Sözcü Kâtip 
İstanbul izmir Ankara 

A. Bayındır Ş. Adatan M. Aksoley 
; Afyon;K. ,Afyç»nK. Antalya 

/. H. Baltactoğlu S. YurdJcoru Dr. O. Kahraman 
. Bursa İzmir Kastamonu 

Dr: R. Güran S. Epikmen H. Çelen 
Malatya Zonguldak 

MüraSeaat içirf altı aylık bir zaman Y. Z. özençi 
könniası adalete uygun değildir 

M/N.tidbvı 

MM raporu 

; iıT. ti: Mi'iı; 
5 B^âtçenIl6imsybnu 

sKbM-cNo. 1Ö8 

M :V.1M6 

Yüksek Baştanla 

4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu Jcanuna bazı hükümler eklen
mesi, hakkında İçişleri Bakânjığmeiş hasırlanan 
ve Başbakanlığın 6/389 sayılı ve 9 Şubat 1946 
tarihli yazısiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı İçişleri ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle. birlikte Komisyonumuza verilmek
le ilgili Bakanlıklarının temsilcileri hazır ol
dukları halde görüşüldü. 

Genel bütçeye giren Derlet daireleriyle İk
tisadi , Devlet Teşekküllerinde çabştjErıian ay
lık daimî ücretli mşmur ver hizmetlileriyle çe
şitli hizmetlilere 4222 ve 4644 sayılı kanunlar

la sağlanmış. olan emeklilik hakkının Özel idare' 
ve belediyelerin ve Şunlara bağlı idare ve ku
rumlarla, sermayesinin yarışından fazlası özel 
idare ve belediye veya bunlara bağlı idare ve 
kurumlara ait bulunan ortafcll'kların (Üsküdar ve' 
Kadıköy "Halk Tramvayları Anonim Ortaklığı)1 

gibi benzeri memur.ye hizmetlilerine de; buüla-
x\ 40Ş5 sayılı kanunla kurulmuş olan Belediye
ler Emekli Sandığına bağlamak suretiyle, sağ
lanması ve benzerlerinde olduğu , gibi. geçmiş 
hizmet sürelerinden on yılının, borçlanma su
retiyle ; eylemli hizmetlerine eklenmesi ve bun
lardan dolayı 4085 sayılı kanunda yapılması 
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gereken değişikliklerin icrası maksatlariyle ha- 1 
zırlanmış olduğu Hükümetin gerekçesinden an- * 
laşılan ve Komisyonumuzun 4644 sayılı kanun 
münasebetiyle serdettiği bir temenniyi de yeri
ne getirmekte olan tasarı esas itibariyle kabul 
edilmiştir. 

Kanun hükümlerinin kolaylıkla ve açık ola
rak anlaşılıp uygulanmasını sağlamak için ya
pılan şekle ve yazış tarzına ilişkin değişiklik
ler dışında tasarı üzerinde Komisyonumuzca 
yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir : 

1. — Sandık geliri olarak ilgililerden her 
ay kesilmesi gereken paraları kesmiyen veya 
eksik kesen veyahut bütçelerdeki sandık pay
larını veya ilgililerden kesilen paraları zama
nında göndermiyen ita âmiri ve saymanlardan 
bu paraların % 10 fazlasiyle tahsil edileceğine 
dair olan, tasarının 3 ncü maddesinden ita 
âmirleri, İçişleri Komisyonunca çıkarılmak su
retiyle sorumluluk yalnız saymanlar üzerinde 
bırakılmış, Maliye Komisyonunca bu değişik
lik yerinde görülmiyerek, Hükümet teklifi ay
niyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzda yapı
lan görüşmeler sonunda Maliye Komisyonunun 
noktai nazarına iştirak edilmiş ve yalnız Hükü
met teklifinde, Maliye tahsilat komisyonlarının 
ita amirleriyle saymanlardan yazılı şekilde iza
hat istiyeceklerine dair olan hükmün bir fay
dası görülmiyerek bu fıkra maddeden çıkarıl
mıştır* 

2. — 4085 sayılı kanunla İstanbul birleşik 
idaresi ve Ankara Belediyesinden maada bü
tün belediyelerin memurlarına ve hizmetlile
rine bağlanacak tekaüd aylığı, bir aşağı de
recedeki Devlet memuruna 1683 sayılı kanun
la bağlanacak olan aylıktan fazla olmıyacağı 
sözü geçen kanunun 17 nci maddesinde gös
terilmiş ise de bu Belediyelerde 3656 sayılı 
kanun hükümlerine bağlı aylıklı memurlar 
da çalışmakta oluduğu ve bunlar hakkında 
aynı durumdaki Devlet memurlarından fark
lı işlem yapılması doğru olmıyacağı mülâhazasiy-
le kanunun 17 nci maddesi üzerinde Maliye Ko
misyonunca yapılmış olan . değişiklik Komis
yonumuzca da yerinde görülmüş ve şu ka
dar ki bu gibilerden şimdiye kadar emek
liye ayrılmış olanların kesinleşmiş olan tah
sis işlemlerinin bozulması uygun bulunmadı
ğından, kanunun yürürlüğe girmesinden baş-
lıyarak, bu gibilerin emekli aylıklarının 

17 nci maddenin yeni şekline göre bağlanma
sı lâzım gelen aylık miktarına çıkarılması 
esası kabul edilmiş ve Maliye Komisyonunun 
buna dair olan maddesi bu esas dairesinde 
düzeltilmiştir. 

3. — Memur ve hizmetlilerin emeklilik hak
kı hangi tarihten itibaren ve munzam görev
leri bulunanların hangi görevlerinden kaza
nacakları ve emeklilik hakkının hangi yaştan 
başlıyacağı hakkında tasanda ve 4085 sayılı 
kanunda bir hüküm olmadığından 4222 sayılı 
kanunun bu hususlara dair olan hükümleri ta
sarıya eklenmiştir. 

4. — Memleketimizdeki Türk ve yabancı 
öze okullarında Türk kültürünün yayılmasını 
sağlamak üzere kültür derslerinin okutulması 
işinin çok önemli bir kamu hizmeti olmasına 
ve bu hizmeti görecek olan öğretmenlerin ta
yinleri Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş bu
lunmasına rağmen, bu öğretmenlerin aylıkla
rı ve istikballerinin temini bakımından esaslı 
bir tedbir alınmamıştır. 

Öğretmenlik, 439 sayılı kanunla (Devletin 
umumî hizmetlerinden talim ve terbiye vazi
fesini üzerine alan müstakil sınıf ve derece
lere ayrılan bir meslek) sayılmış ve 1702 sa
yılı kanunun 15 nci maddesiyle de, özel okul
larda öğretmenlik eden meslek mensuplarının bu 
hizmet sürelerinin kıdemlerine eklenmesi kabul 
edilmiş olduğunu göz önüne alan Komisyonu
muz, eylemli hizmet sürelerine on yıllığın 
eklenmesi geçici birinci madde ile sağla
nan hizmetler araşma özel okulların Millî 
Eğitim Bakanlığınca tayin olunan öğretmenlik 
hizmetlerini eklemeyi ve buralarda geçen hiz
met sürelerinden en çok on yılınm da eylemli 
hizmetlere eklettirilmesini madelete ve yu
karıda zikrolunan kanunların bu öğretmen
lere sağladığı haklara uygun bulmuş ve bu
nu temin için geçici birinci maddeye bir fıkra 
eklemiştir. 

Komisyonumuz sözü geçen hizmetlerde çalı
şan öğretmenlere emeklilik hakkı sanılması 
hususunda Hükümetçe gereken incelemelerin ya
pılmasını da temenniye değer bulmuştur. 

5. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve hizmet
lilerinden iken bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten evvel ayrılmış olanların 22 . VI . 1939 
tarihinden ayrılış tarihine kadar adı geçen 
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Genel müdürlükteki hizmetlerinin geçici 3 ncü 
maddedeki esaslar dairesinde emeklilik sürele
rine eklenmesi, benzerlerine verilen hakkın bun
lara da tanınması bakımından adalete uygun 
olacağından, tasarıya bu maksatla geçici 4 ncü 
madde eklenmiştir. 

6. — Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme 
müessesesinin emeklilik hakkını haiz memur 
ve hizmetlilerinden, .şimdiye kadar ölüm ve
ya malûllük sebepleriyle ayrılmış olanlara da 
4085 sayıh kanunun bu hallerde hizmet süresine 
göre tazminat verilmesi veya malûllük, dul ve 
yetim aylığı bağlanması hakkındaki hükümleri 
uygulanacağına dair olan Hükümet teklifi kabul 
edilmekle beraber bunlar için işletme müessese-
since sandığa verilmiş olan kesenek karşılıkları
nın da Belediyeler Emekli Sandığına devri icap 
edeceğini gözönüne alarak bu cihet tasarıya ek
lenmiştir.. 

7. — İstanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüyle Ankara Elektrik 
ve Havagazı İşletme Müessesesi memur ve hiz
metlileri 4644 sayılı kanunun geçici ikinci mad
desi gereğince mezkûr maddede yazılı yerlerde 

geçmiş olan hizmetleri için borçlandırılmak üze
re genel idarelere başvurmuşlar ise de borçları
nın henüz tahsiline başlanmamış olduğu anlaşıl
dığından bu borçlarının da kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak tahsili gerekli gö
rülmüş ve bu maksatla tasarıya hüküm konul
muştur. 

Kamutayın onayına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Tokad Edirne Rize 

H. N. Keşmir M. N. Gündüzalp T. B. Balta 
Kâtip 

İstanbul Burdur Giresun 
F. öymen Ş. Engineri A. Sayar 

Giresun İstanbul 
M. Akkaya 1. H. Ülkmen 
Kütahya Manisa 
H. Pekcan F. Kurdoğlu 

Samsun Trabzon Urfa 
M. A. Yörüker M. S Anamur E. Tekeli 

Yozgad Zonguldak 
A. Sungur E. Erişirgü 
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HÜKÜMETİN TBKLİEÎ 

4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril-
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

ADDB 1. — İl özel idarelerinin sürekli üc
retli çeşitli hizmetliler ile Ankara JEtelediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresinin ve tüzel kişiliği ol
sun veya olmasın bunlara bağlı olan idare ve ku
rumların ve sermayesinin yarısından çoğu bu 
idarelere ait bulunan ortaklıkların ve özel idare
ler ve Belediyeler Kefalet Sandığı ile Emekli 
Sandığının sürekli ücretli ve çeşitli hizmetlileri 
ve îller Bankasının çeşitli hizmetlileri hakkmda 
da 4085 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 2 . V I I . 1941 tarih ve 4085 sa
yılı kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sandığın gelirler^ şunlardır : 
A) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 

görevlere yeniden alınacakların ilk tam ücret
lerinden kesilecek % 25 1er (Bu kesintinin ya
pıldığı ay ücretlerinden ayrıca (B) fıkrasında 
yazılı % 5 kesilmez.); 

B) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 
memur ve hizmetlilerin emekliliğe esas ücretle
rinden kesilecek % 5 1er; 

C) (B) fıkrasında yazılı % 5 lerjin tutarma 
eşit olarak kendilerini çalıştıran idare ve ku
rumların bütçelerinden verilecek karşılıklar; 

D) Aldığı ücreti geçmemek üzere keseneğe 
esas olan derecesi veya keseneğe esas olan de
recesini geçmemek üzere ücreti yükseltilen me
mur ve hizmetlilerin ilk tam ücretlerinden kesi
lecek yükselme farkları; 

E) Memur ve hizmetlilerin ücretlerinden 
disiplin yolu ile kesilecek para cezaları; 

F) 12 nci madde gereğince ita âmiri ve 

İÇİŞLERİ .KOMtSYONUNUN DEÖtŞTİBtŞÎ 

4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —~ Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞl 

4085 say ıh kanunun tazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MAUDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 . VII . 1941 tarih ve 4085 
sayılı kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
A) Bu kanun hükümlerinlen faydalanacak 

görevlere yeniden alınacakların ilk tanı ücretle
rinden kesilecek '% 25 1er (bu kesintinin yapıl
dığı ay ücretlerinden aynea (B) fıkrasında yazılı 
% 5kesilmez); 

B) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 
memur ve hizmetlilerin emekliliğe esas ücretle
rinden kesilecek % 5 1er; 

C) (B) fıkrasında yazılı 5 % lerin tutarına 
eşit olarak kendilerini çalıştıran idare ve kurum
ların bütçelerinden verilecek karşıılıklar; 

D) Aldığı ücreti geçmemek üzere keseneğe 
esas olan derecesi yükselen veya keseneğe esas 
olan derecesini geçmemek üzere ücreti yükselti
len memur ve hizmetlilerin ilk tam ücretlerinden 
kesilecek yükselme farkları; 

E ) Memur ve hizmetlilerin ücretlerinden 
disiplin cezası olarak kesilecek paralar; 

F) 12 nci madde gereğince ita âmiri ve 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTtRlŞt 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı 
teşküine dair olan 4085 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2097, 2264 ve 4085 sayılı ka
nunlarla emeklilik hakkı tanınan memur ve hiz
metliler dışında kalan : 

A) özel idareler ve Belediyelerle istanbul 
birleşik idaresinin; 

B) A fıkrasında yazılı olanlara bağlı (Tü
zel kişiliği olsun veya olmasın) idare ve kurum
ların; 

O) Sermayesinin yarısından fazlası A ve B 
fıkralarında yazılı olanlara ilişkin bulunan or
taklıkların ; 

D) özel idare ve Belediyeler Kefalet San
dığı Özel idareler Emekli Sandığı, Belediyeler 
Emekli Sandığı ve tiler Bankasının; 

Aylık ücretli daimî memur ve hizmetlilerine 
haklarında 4085 sayılı kanun hükümleri uygu
lanmak ve emeklilik işleri Belediyeler Emekli 
Sandığınca yapılmak suretiyle emeklilik hakki 
tanınmıştır. 

MADDE 2. — 2 . VII . 1941 tarih ve 4085 
sayılı kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Sandığın gelirleri şunlardır : 
A) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 

görevlere yeniden alınacakların ilk defa tam 
olarak alacakları bir aylık ücretlerinden kesile
cek % 25 1er, 

B) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 
memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilecek 
% 5 1er; 

C) B fıkrasında yazılı % 5 lerin tutarına 
eşit olarak kendilerini çalıştıran idare ve ku
rumların bütçelerinden verilecek karşılıklar; 

D) Emekliliğe esas olan ücret derecesi yük
selenlerin bir aya ilişkin yükselme farkları; 

E) Memur ve hizmetlilerden disiplin cezası 
olarak kesilecek paralar; 

F ) 12 nci madde gereğince alınacak % 10 
lar ; 

G) Sandık sermayesinin getireceği faizler; 
H) ÎHer Bankasının bir yıl önceki bilanço

suna göre beliren kârının % 2 si tutarında olmak 
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saymanlardan alınacak % 10 1ar; 
Yukarıki fıkralarda yazılı paralar, ilgili ida

re ve kurumlarca Nisan, Ağustos, Aralık ay
ları içinde olmak üzere üç taksitte sandığa öde-
nfVr. Bu paraların müfredatını gösterir bordrolar 
ilgili yılın son ayında sandığa gönderilir. 

(€) fıkrasında yazılı karşılıklar, ilgili idare 
ve kurumların bütçelerine her yıl eksiksiz ola
rak konulur. Konulmamış olan karşılık o bütçe
leri incelemeğe ve onamaya yetkili makamlar 
tarafından bütçeye koydurulur. 

G) Sandık sermayesinin getireceği! faizler; 
II) iller Bankasının bir yıl önceki bilanço

suna göre beliren kârının % 2 si tutarında ol
mak üzere gider yazarak ödeyeceği paralar; 

L) Başka gelirler. 

MADDE o. — 485 sayılı kanunun 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti: 

10 ncu maddede yazılı gelirler, belirtilen ay
lar içinde ilgili idare ve kurumların görevli me
murları tarafından sandık adına iller Bankası
na gönderilir. 

Sandık geljilri olarak ilgililerden kesilmesi ge
reken paraları kesmiyen, eksik kesen veya büt
çelerindeki sandık paylarını veya kesilen para
ları belirli süreleri içinde göndermiyen veya ek
sik gönderen ita âmiri ile saymanlar, gönderil
meyen veya eksik gönderilen sandık gelfMerini 
% 10 fazl asiyle ödemekle ödevlidirler. 

Bu para, sandık müdürünün bildirişi üzerine 
ilgili dairenin bulunduğu yer Maliye Tahsilat 
Komisyonunun sorumlulardan alacağı yazılı 
izahattan sonra vereeeğj'l karara göre Maliyece 
Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilerek 
sandığa göderilir. 

MADDE 3. — 4085 sayılı kanunun 12 ııei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Onuncu maddede yazılı gelirler, belirtilen 
aylar içinde ilgili idare ve kurumların görevli 
memurları tarafından sandık adına İller Banka
sına gönderilir. 

Sandık geliri olarak ilgililerden kesilmesi ge-
gereken paraları kesmiyen, eksik kesen veya büt
çelerindeki sandık paylarını veya kesilen paraları 
belirli süreleri içinde göndermeyen veya eksik 
gönderen saymanlar, gönderilmiyen veya eksik 
gönderilen sandık gelirlerini yüzde on fazla-
siyle ödeyebilirler. 

Bu para, sandık müdürünün bildirişi üzerine 
ilgili dairenin bulunduğu yer Maliye tahsilat 
komisyonunun sorumlulardan alacağı yazılı iza
hattan sonra vereceği karara göre Maliyece Tah
sili emval Kanununa göre tahsil edilerek sandığa 
gönderilir. 

( S. Sayısı : 150 ) 
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saymanlardan alınacak % 10 1ar; 
G) Sandık sermayesinin getireceği faizler; 
H) İller Bankasının bir yıl önceki bilan

çosuna göre beliren kârının % 2 si tutarında 
olmak üzere gider yazarak ödiyeceği paralar; 

L) Başka gelirler. 
Yukarıdaki A, B, C, D, E ve F fıkralarında 

yazılı paralar, ilgili idare ve kurumlarca Ni
san, Ağustos, Aralık ayları içinde olmak üzere 
üç taksitte sandığa ödenir. Bu paraların müf
redatını gösterir bordrolar ilgili yılın son ayın
da sandığa gönderilir. 

(C) fıkrasında yazılı karşılıklar, ilgili ida
re ve kurumların bütçelerine her yıl eksiksiz 
olarak konulur. Konulmamış olan karşılık o 
bütçeleri incelemeğe ve onamıya yetkili ma
kamlar tarafından bütçeye koydurulur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4085 sayılı kanunun 17 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şukadar ki, bu memur ve hizmetlilerin ay
lık ve ücretlerine ve hizmet sürelerine ve yu
karıdaki cetvelde yazılı nispetlere göre bağla
nacak aylıklar; aylıklı memurlar için aynı de
recede olan, ücretli memur ve hizmetliler için 
de keseneğe esas ücret tutarlarının tekabül 
ettiği aylık tutarını alan ve hizmet süresi ay
nı bulunan Devlet memurlarına 1683 sayılı 

B. K. 

üzere gider yazarak ödeyeceği paralar; 
î) Çeşitli gelirler. 
Yukarıdaki (A, B, C, D ve E) fıkralarında 

yazılı paralar, ilgili idare ve kurumlarca üç ayda 
bir ve bu üç ayı kovalıyan ay içinde müfredatlı 
bordrolariyle birlikte sandık adına iller Ban
kasına gönderilir. 

C fıkrasında yazılı karşılıklar, ilgili idare 
ve kurumların bütçelerine her yıl eksiksiz olarak 
konulur. Konulmamış olan karşılık; o bütçeleri 
incelemeğe ve onamaya yetkili makamlar tarafın
dan bütçeye koydurulur. 

(A, B, D) fıkralarında yazılı paralar, 21 nci 
maddeye göre emekliliğe esas olan derece ücreti 
üzerinden kesilir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sandık geliri olarak ilgililerden kesilmesi ge
reken paraları kesmiyen, eksik kesen veyahut 
bütçelerindeki sandık paylarını veya kesilen pa
raları 10 ncu maddede yazılı süreler içinde san
dığa göndermiyen veya eksik gönderen ita âmiri 
ve saymanlardan ve bulunmıyan yerlerde bu iş
lerle görevli memurlardan süresi içinde gönderil
memiş veya eksik gönderilmiş olan sandık gelir
leri % 10 fazlasiyle tahsil olunur. 

Yukarıki hallerde Belediyeler Emekli Sandı
ğınca bildirilecek gelirlerle, •% 10 zammı Mali
yece Tahsili emval kanununa göre tahsil edile
rek sandık adına tiler Bankasına gönderilir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 17 nci madde
sinin son iki fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şu kadar ki bu memur ve hizmetlilerin aylık 
ücretlerine ve hizmet sürelerine ve yukarıki cet
velde yazılı nispetlere göre bağlanacak emekli 
aylığı miktarı; aylıklı memurlar için derecesi 
aynı olan ve ücretli memur ve hizmetliler için de, 
keseneğe esas olan ücret tutarlarının tekabül et
tiği aylık tutarını alan ve hizmet süreleri aynı 
bulunan Devlet memurlarına 1683 savılr kanu-

( S. Sayısı : 150 ) 
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MADDE 4. — 4085 sayılı kanunun 21 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

10 ncu maddede yazılı keseneklere ve emekli
lik aylığına esas olacak dereceler; sürekli üc
retliler için ilgili bulundukları 3656 ve 3659 sa
yılı kanunlardaki esaslara göre, ve son alınan 
aylık derecesini geçmemek üzere, kazanılmış hak 
sayılan dereceler üzerinden çeşitli hizmetler 
ile sermayesinin yarısından çoğu bu kanun hü
kümlerinin uygulandığı idare ve kurumlara ait 
bulunan ortakların sürekli ücretli ve çeşitli hiz
metleri içinde 4222 sayılı kanunun 12 nei maddesi 
esaslarına göre belirtilen dereceler üzerinden 
hesap edilir. Ancak isteği üzerine emekliye ay-
rılanlar.n bu derece ücretini iki yıl almış olması 
lâzımdır. Aksi takdirde emeklilik aylrğı bir 
aşağt derece üzerinden hesaplanır. 

îçiş. K. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen 

( S. Sayısı : 150 ) 
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kanunun 4 ncü maddesine bağlı cetvele göre 
bağlanacak emekli aylığını geçemez. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. K. 

nun 4 ncü maddesine bağlı cetvele göre bağlana
cak emekli aylığı miktarını geçemez. 

ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanma
sında itibara alınacak emekli aylığı da bu mad
de hükmüne göre hesaplanır. 

MADDE 5. —: Aynı kanunun 21 nci maddei 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Memur ve hizmetlüerin bu kanunla sağlanan 
emeklilik ve tazminat haklan, 10 ncu maddenin 
A fıkrasına göre yapılan kesintinin ilişkin bulun
duğu ay başından başlar. Eylemli hizmet süresi, 
sandık keseneğinin verildiği süreye göre hesap
lanır. Emeklilik hakkı aslî görev ve hizmetler 
üzerinden kazanılır ve emeklilik aylığına, aşağı
daki hükümlere göre sandık keseneğine esas olan, 
dereceler esas tutulur. 

10 ncu maddenin (A, B) ve (D) fıkralarında 
gösterilen kesenekler memur ve hizmetlinin ka
zanılmış hak sayılan derecesi aylığı tutarı veya 

ücret üzerinden kesilir; şu kadar ki: 
A) 3656 sayılı kanunun 6 ncı ve 3659 sayılı 

kanunun 3 ncü maddeleri hükümlerine göre ay
lık ve ücret alanlarla uzmanlık yerlerinde çalı
şanların emeklilik kesenekleri tahsil durumları
na ve hizmet sürelerine göre, bağlı oldukları 3656 
veya 3659 sayılı kanunların genel hükümleri 
dairesinde bulunmaları gereken derece aylık tu
tarı veya ücreti üzerinden ve bu derecede yük
selme sürelerini doldurdukça, kazandıkları dere
ce aylık tutan veya ücreti üzerinden kesilir. 

B) Çeşitli hizmetlilerin, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar geçen hizmetleri de na
zara alınmak suretiyle, 3659 sayılı kanunun ge
çici birinci maddesinin A fıkrası hükmüne göre 
girebilecekleri derece ücreti emeklilik kesenek
lerine esas tutulur. Bu suretle girebilecekleri 
belirtilen derece ücreti, almakta oldukları üc
retten fazla ise emeklilik keseneği almakta olduk
ları ücret üzerinden kesilir ve belirtilen dere
ceye varıncıya kadar, kesenek, artan ücret üze
rinden yapılır. Girebilecekleri belirtilen derece 
ücreti, almakta oldukları ücretten az ise kesenek 
belirtilen derece üzerinden kesilir ve her yüksel
me süresini doldurdukça bir üst derece, keseneğe 
esas tutulur. ; < ı : ; . , 

Ancak bu yolda işlem yapılması kendilerine 
•bu kanunun dışında bîr hak vermez. 

( S. Sayısı: 150) 
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MADDE 5. — 4085 sayılı kanunun 34 ncü 
madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanuna tâbi daire, kurum ve ortaklıklara 
yeniden intisap edenlerin emeklilik hakları, 36 
ncı madde hükmü saklı kalmak üzere 19 yaşma 
girdikleri tarihten başlar. 

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı özel 
idare ve belediyelere bağlı idare ve kurumlarla 
ortaklıklarda bulunan işçiler için işçi sigorta
ları hükümlerinin uygulanmasına başlandığı ay 
sonundan itibaren üç ay içinde bu işçilerin 
bağlı bulundukları idareler tarafından kurul
muş olan sandıklar sermayesi, kendilerine ge
ri verilmek ve hususi sermayeleri de her idare 
işçilerinin hepsinin menfaatine bir cihete tah
sis edilmek suretiyle kendi tüzükleri çevresin
de bağlı oldukları idarelerce tasfiye olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, birinci maddede yazılı görevler-
do bulunanların; 4644 sayılı kanunun geçici 
ikinci maddesinin ( 1 - 7 işaretli bentlerinde 
sayılan hizmetlerle bu kanuna tâbi idarelerin ve 
bunlara bağlı kurum ve ortakların veya yerleri
ne geçtikleri idare ve ortakların aylık ücretli 
görevlerinde geçmiş hizmet sürelerinden en çok 
10 yılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde bağlı bulundukları ma
kamlara veya belediyeler emekli sandığına baş
vurmaları ve sandık ad na borçlandırılmaları 
suretiyle adı geçen kanunun geçici üçüncü mad
desinde yazılı esaslara göre eğlemli hizmet sü
relerine eklenir. 

Bunların borçlandıkları paralar, başvurma 
süresinin bitimi tarihinden iki ay sonraki ücret
lerinden başlamak üzere 4644 sayılı kanunun ge
çici üçüncü maddesinde gösterilen şekilde tah-

îçiş. E . 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi aynen 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin teklifi 
aynen 

( S. Sayısı : 150 ) 
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MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

isteği üzerine emekliliği yapılanların yuka-
nki bükümlere göre emekli aylıklarına esas ola
cak aylık veya ücreti iki yıl almış olmaları şart
tır. Aksi takdirde emekli aylıkları; bir aşaki de
rece üzerinden bağlanır. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 39 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanun, 2097 ve 2264 sayılı kanuni afla 
emeklilik hakkı tanınmış olanlar hakkında uy
gulanmaz. 

MADDE 7. — Birinci maddede yazılı daire, 
kurum ve ortaklıklara ve 4085 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde yazılı yerlere yeniden tâyin 
olunanların emeklilik hakları, sözü geçen kanun-
nun 36 nci maddesi hükmü saklı kalmak üzere 19 
yaşına girdikleri tarihten başlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Anka
ra Elektrik ve Havagazı İşletme müessesesi kad
rolarında çalışanlar hariç olmak üzere, birinci 
madde ile emeklilik hakkı tanınmış olan görev
lerde bulunanların: 

A) Birinci maddede yazılı daire, kurum ve 
ortaklıklar ile bunların yerine geçtikleri mülga 
idare, kurum ve ortaklıkların aylık ücretli daimî 
görevlerinde, 

B) 4644 sayılı kanunun geçici ikinci madde
sinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev-
ve hizmetlerden, 

C) özel okulların denetlenmesi Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde, 

Geçmiş olan hizmet sürelerinden en çok 
on yılı bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak altı ay içinde bağlı bulundukları 

( S. Sayısı: 150) 
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sil olunur. 
Bu madde ile 10 yıllığının eylemli hizmet sü

resine eklenmesi kabul edilen hizmetlerde bu
lunmuş olup da kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce herhangi bir sebeple ayrılmış olanlardan 
kanunun 1 nci maddesinde yazılı bir hizmete tâ
yin edilecekler de bu madde hükmünden fayda
lanırlar. 

Bu gibiler için altı aylık başvurma süresi tâ
yinleri tarihinden başlar. 

Bu madde hükmü; istanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü kad
rosuna dâhil görevlerde geçen hizmetler için 
22 . VI . 1939 ve Ankara Elektrik ve Havagazı 
işletme İdaresi kadrosuna dâhil görevlerde ge
çen hizmetler için de 1 . I . 1943 tarihinden ön
ceki süreler için uygulanacağı gibi 4644 sayrlı 
kanunun geçici 3 ncü maddesiyle konulan baş
vurma süresi içinde bu işletme idarelerinde bulun
dukları halde borçlanma isteğinde bulunmamış 
olanlar hakkında da uygulanmaz. 

GEÇtCl MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte: 

4644 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesinin 
(A, B, O, D, E) fıkralarında gösterilen görev ve 
hizmetlerde bulunanların, bu kanuna tâbi ida
relerle bunlara bağlı kurum ve ortaklıkarrn ve
ya yerlerine geçtikleri idare ve ortaklıkların ay
lık ücretli görevlerinde geçmiş hizmet süreleri 
hakkında yııkarıki geçici madde hükmü uygu
lanır. 

Ancak bu madde hükmü, istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel ve Ankara Elektrik ve Hava
gazı işletme idarelerinde geçen hizmetler hak
kında uygulanmaz. 

içiş. K. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümeti ııtekl 
aynen 

GEÇİCİ MADDE 3. — 4644 sayılı kanunun 
geçici ikinci maddesinde yazılı süre sona erin
ceye kadar bu kanuna tâbi idare, Kurum ve 
Ortaklıkların (İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel ve Ankara Elektrik ve Havagazı işletme 
idareleri hariç) sürekli ücretli görevleri ile çe
şitli hizmetliliklerinde olup ta bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden Önce adı geçen kanunun 
geçici ikinci maddesinin (A, B, C, D, E) fıkra-

( S. Sayısı: 150 ) 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 4644 sayılı kanunun geçici ikin
ci maddesinin (A, B, O, D, E) fıkralarında gös
terilen görev ve hizmetlerde bulunanlar ile bu 
kanunun mevzuuna giren hizmetlerde bulunmuş 
olupta ayrılanlardan bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra 4644 sayılı kanunun yukarıda 
sözü geçen fıkralarında sayılan hizmetlere tâyin 
edileceklerin bu kanuna tâbi idarelerle bunlara 
bağlı kurum ve ortaklıkların aylık ücretli görev
lerinde geçmiş hizmet süreleri hakkında yukarı-
ki geçici madde hükmü uygulanır. 

Ancak bu madde hükmü, İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel ve Ankara Elektrik ve Ha
vagazı İşletme İdarelerinde geçen hizmetler 
hakkında uygulanmaz. 

B. K. " ^ 

daire, kurum ve ortaklıklar vasıtasiyle Bele
diyeler Emekli sandığına başvurarak 4644 sa
yılı kanunun geçici 3 ncü maddesinin B fıkrası 
hükmü dairesinde sandıık adına borçlandı
rılmak sartiyle eylemli hizmet sürelerine ek
lenir. 

Bu borçlar, başvurma süresinin bittiği ta
rihten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak 
üzere 4644 sayılı kanunun geçici üçüncü mad
desinin B ve C fıkraları hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

4644 sayılı kanun gereğince veya kanunla ku
rulu emekli sandıklarına borçlanmak suretiyle 
eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan sü
reler ile bu kanuna göre eklenecek sürele
rin toplamı 10 jût geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4644 sayılı kanunun geçici 
ikinci maddesinin (B, C, D) ve (E) fıkralarında 
yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların ge
çici birinci meddenin (A ve C) fıkralarında göste-
terilen görevlerde geçmiş hizmet süreleri hakkın
da da geçici birinci maddede hüküm uygulanır. 

Birinci madde ile emeklilik hakkı tamnan 
görevlerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, bulunmuş olupta kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra yeniden bu görev
lere veya kanunla emeklilik hakkı tanınan 
görevlere geçenlerin yukanki fıkrada göste
rilen hizmet süreleri hakkında da geçici birin
ci madde hükmü uygulanır. Bu gibiler için 
altı aylık başvurma süresi, bu hizmetlere 
geçtikleri tarihten başlar. 

(S. Sayısı: 150) 
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larında gösterilen görev ve hizmetlere geçmiş 
olanlar da geçici birinci madde hükmünden fay
dalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanunun yürürlüğe GEÇÎCÎ MADDE 4. — Hükümetin geçici 
girdiği tarihte İstanbul Elektrik, Tramvay ve 5 nci maddesi aynen 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrosunda 
çalışan sürekli ücretli ve çeşitli hizmetlilerin 
22 . VI. 1939 tarihinden itibaren bu idarede ge
çen hizmetlerfj ile bu idarelerin ihtiyat ve mua
venet sandıklarında kayıtlı paraları hakkında 
aşağıdaki esaslar çevresinde işlem yapılır. 

A) Bu memur ve hizmetlilerin Genel Mü
dürlük ve yerine geçmiş olduğu ortaklık ve ida
relerde geçmiş hizmetleri de gözönünde tutu
larak 4222 sayılı kanunun 12 nci maddesi esas
ları dairesinde yapılacak intibak dereceleri üze
rinden, bu kanunun ikinci maddesiyle değiştiri
len 4085 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin A, 
B, D fıkraları gereğince hesaplanacak kesinti
ler tutarları, borç olarak belirtir. Diğer taraf
tan her memur ve hizmetilinin ihtiyat sandığı 
hesabında şimdiye kadar ve muavenet sandığı 
hesabında da 22 . VI . 1939 tarihine kadar birik
miş olan paraları tesbit olunarak yukarıki bor
cuna mahsup edilmek üzere Belediyeler Emekli 
Sandığına ödenir. Bu borç ödendikten sonra ka
lan parada memur veya hizmetliye geri verilir. 

B) Her memur ve hizmetlinin yukarıki fık
raya göre belirtilecek borçlan, kendisinin aynı 
fıkrada yazılı parasından fazla olduğu takdirde 
geriye kalan borç, borçlu memur veya hjtemetli-
nin bu kanun yürürlüğe girdikten iki ay sonraki 
aylıklarından % 10 u ayrıca kesilmek suretiyle 
tahsil olunur. 

Borçlarının tamamını ödemeden emekliye ay
rılanların geri kalan borçları, emekli aylıkların
dan % 10 kesilmek suretiyle tutulur. Tazminat 
alarak ayrılanların borçlan alacaklan tazminat
tan bir defada kesilir. 

ölenlerin bu borçları sakıt olmaz. 

(S . Sayı*: 150) 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hükümetin geçici 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, İstanbul Elektirik, Tramvay 
ve Tünel işletmeleri Genel Müdürlüğü kadro
sunda çalışan sürekli ücretli ve çeşitli hizmet
lilerin 22 . V I . 1939 tarihinden başlryarak bu 
idarede geçen hizmetleri, aşağıda yazılı şart
lar dairesinde eylemli hizmetlerine eklenir. 

A) Bu memur ve hizmetlilerin 22 . V I . 1939 
tarihinden başlryarak aldıkları ücretlerin, bu 
kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre emek
lilik keseneğine esas olacak miktarları üzerinden 
ikinci maddenin (A, B) ve (D) fıkraları ge
reğince ödenmeleri gereken kesenekler hesap 
edilerek Belediyeler Emekli sandığınca kendi* 
lerine borç yazılır. Bu suretle borçlandırılan
ların Genel Müdürlükteki ihtiyat sandığı he
sabında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar ve Muavenet sandığı hesabında da 
22 . V I . 1939 tarihine kadar birikmiş olan pa
ralardan sandıklar tüzüğü gereğince hisse
sine düşen miktarlar belirtilerek yukaradaki 
borcuna mahsup edilmek üzere Genel Müdür
lükçe Belediyeler Emekli Sandığına gönderilir. 
Bu miktarlar, borçtan fazla ise artanı Genel 
Müdürlükçe hak sahibine geri verilir. 

B) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasına 
göre belirtilecek ihtiyat ve muavenet sandıkla-
rmdaki hissesi miktarı, aynı fıkraya göre be
lirtilecek. borcunu kapatmağa yetmezde, ka
lan borcu kanunun yürürlüğü tarihinden iki ay 
sonra başlamak üzere emekli keseneğine esas 
olan ücretinin % 10 u ayrıca kesilmek suretiy
le tahsil olunur. Borcunun tamamını ödemeden 
emekliliğe çıkanların geri kalan borçları emek
li aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle ve taz
minat alarak ayrılanların borçlan da tazminat
larından bir defada indirilerek alınır. 

ölenlerin borçları dul ve yetimlerine bağ
lanacak aylıklardan % 10 unun kesilmesi veya 
tazminatlarından indirilmesi suretiyle tahsil 
olunur. 

C) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasın
daki esas dairesinde belirtilecek aylık kesenek
lerine eşit bir para, İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğün» 

(S . Sapar; 150). 
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GEÇÎCÎ MADDE 5. — Yukarıki maddede 
gösterilen memur ve hizmetlilerin aynı madde
nin (A) iaaretli fıkrasındaki esas çevresinde 
belirtilecek aylık aidatlarına eşit olarak idare
ce ödenecek karşılıklar, Genel Müdürlük tara
fından 22 . VI . 1937 tarihinden sonra her memur 
ve hizmetli hesabına muavenet sandığına ödenmiş 
paraların % 5 e çıkarılması suretiyle Belediyeler 
Emekli Sandığına yatırılır. 

Yukarıki fıkrada bahsi geçen ve idare tara
fından Muavenet Sandığına ödenmiş olan para
ları sandıklar tüzüğü gereğince çekmiş olanlar 
bunları bir defada geri vermedikleri takdirde 
geçici 4 ncü maddenin (A) fıkrası gereğince ge
ri verilecek parasından tutulur. Bu da yetişmez 
ve ilgili tarafından da ikmalen ödenmezse eksik 
kalan paraya tekabül eden hizmet süresi eylemli 
hizmetine eklenmez. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
tmemur ve hizmetUterinin gerek 22.VI.1939 dan 
önceki bu Genel Müdürlüğünün yerine geçmiş 
olduğu ortaklık ve idare zamanındaki gerek Ge-

! * # . * . 

GEÇİCİ MADDE 5. 
6 ncı maddesi aynen 

— Hükümetin geçici 

(S . Sağısı; 150) 
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GEÇİCİ MADDE 4, — Yukarıki maddede 
gösterilen memur ve hizmetlilerin aynı madde
nin (A) işaretli fıkrasındaki esasa göre belirti
lecek aylık aidatlarına eşit olarak idarece öde
necek karşılıklar, genel müdürlük tarafından 
22 . VI . 1939 tarihinden sonra her memur ve 
hizmetli hesabına muavenet sandığına ödenmiş 
paraların yüzde beşe çıkarılması suretiyle bele
diyelerin emekli sandığına yatırılır. 

Yukarıki fıkrada bahsi geçen ve idare tarafın
dan Muavenet sandığma ödenmiş olan paraları san 
dıklar tüzüğü gereğince çekmiş olanlar bunları 
bir defada geri vermedikleri takdirde geçici 4 n-
cü maddenin (A) fıkrası gereğince geri verile
cek parasından tutulur. Bu da yetişmez ve ilgili 
tarafından tamamlanarak Ödenmezse eksik kalan 
paraya tekabül eden hizmet süresi eylemli hizme
tine eklenmez. 

B. K. 

ce Belediyeler Emekli Sandığına ödenir. Bu 
ödeme 22 . VI . 1939 tarihinden «oara Genel 
Müdürlükle her memur ve hizmetli hesabına 
muavenet sandığına ödenmiş alan paralardan 
ve bunlar yetmezse kalanı Genel Müdürlük 
gelirinden yapılır. 

22 . VI . 1939 tarihinden sonra Genel Mü
dürlükçe muavenet sandığı hesabına adlarına 
yatırılmış paraları sandıklar tüzüğü gereğince 
çekmiş olanlar bu paralan Belediyeler Emekli 
Sandığına toptan öderler. {A) fıkrası gereğin
ce yapılacak mahsup sonunda çıkan alacaklar, 
bu gibilerin borçlarına kapatılmak üzere Emek
li Sandığına verilir. Borçlarını yukarıki şekil
lerde ödemiyenlerin buna tekabül eden hizmet 
süreleri eylemli hizmetlerine eklenmez. 

D) Yukarıki fıkralar gereğince yapılacak 
işlem sonunda muavenet sandığı hesabında ka
lıp tüzüğü gereğince hususi sermaye hesabına 
intikal edecek paralarla kusussi sermaye hesa
bında birikmiş olan paralar, Genel Müdörlük 
memur ve hiamttlüerinin genel menfaatlerine 
yanyan bir «thete tuhma edilmek «rretiyle bu 
hesaplar tasfiye olsanr. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerin bu kanun hükümlerine 
göre eylemli hizmetlerine eklenen süreler için 
borçlandıkları paralara ait borçlanma dilekçele-

^ tS.£*pm: 150) 

GEÇİCİ MAI>£Sl 4 — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü kadrosunda iken bu kanunun yürülüğe gir
mesinden evvel kanunla emeklilik hakkı tanın
mış, başka bir göreve geçmiş olanların 22.VI, 
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fia. 
nel Müdürlüğün kuruluğundan sonraki hizmet
lerinden dolayı bu kanun hükümleri çevresinde 
eylemli hizmetlerine eklenen süreler için borç
landıkları paralara ait borçlanma dilekçeleriyle 
kayıtlar ve borçlanmaya mahsuben yapılmış olan 
tahsilat, Belediyeler Emekli Sandığına devredi
lir. Geçici dördüncü maddenin (A) fıkrasiyle 
geçici beşinci maddenin ikinci fıkrası gereğince 
yapılacak mahsuplardan sonra artacak paralar 
memur ve hizmetlilere geri verilmek ve hususi 
sermayelerdeki para dahi bunların hepsinin men
faatine bir cihete tahsis edilmek suretiyle ihtiyat 
ve muavenet sandıkları ve hususi sermaye hesabı 
kendi tüzükleri hükümleri çerçevesinde Genel 
Müdürlük taraf nidan tasfiye edilir. 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 4325 sayılı kanunun 
23 ncü maddesine müsteniden Ankara Elektrik 
ve Havayazı İşletme idaresi Emekli Sandığı adı
na memur ve hizmetlilerden kesilen emekli ke
sintileri ile diğer daireler ve kurumlardan öde
nen paralar ve sandık hesabında kayıtlı faiz ve 
diğer gelirler Belediyeler Emekli Sandığına 
devredilir. Kesinti olarak devredilen paralar 
4085 sayılı kanunun bu kanunla değiştirilen 
10 ncu maddesine göre tahsili gereken miktar
dan fazla olduğu veya hiç alınmaması gerek
tiği takdirde fazla kalan miktarlar memur 
ve hizmetlilere ve idarece fazla ödenmiş 
olan paralar da idareye geri verilir. Noksan 
tahsil edildiği anlaşılan kesintiler kanunun yü-
rülüğe girdiği tarihten iki ay sonraki ay ba
şından itibaren ilgililerin aylıkları tutarının 
% 10 unun ayrıca kesilmesi suretiyle tahsil 
olunarak emekli sandığına ödenir. İdare tara
fından eksik verilmiş olan karşılıkları ise mü
essesece toptan ve derhal sandığa verilir. 

Bu işletme memur ve hizmetlilerine ait borç
lanma dilekçeleri ile yapılan tahsilat, hesap ve 
kayıtlar da sandığa devredilir. 

ÎSİf K. 

GEÇtCÎ MADDE 6. 
7 nci maddesi aynen 

— Hükümetin geçici 

' * . ( S. Salısı: 150 \ .%; 
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riyle kayıtlar ve borçlanmağa mahsuben yapıl
mış olan tahsilat, Belediyeler Emekli Sandığına 
devredilir. Geçici üçüncü maddenin (A) fıkra 
siyle geçici dördüncü maddenin ikinci fıkrası 
gereğince yapılacak mahsuplardan sonra artacak 
paralar, memur ve hizmetlilere geri verilmek ve 
hususi sermayelerdeki para dahi bunların hepsi
nin menfaatine bir cihete tahsis edilmek sure
tiyle ihtiyat ve muavenet sandıklan ve hususi 
sermaye hesabı kendi tüzükleri hükümlerine göre 
genel müdürlük tarafından tasfiye edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 4325 sayılı kanunun 23 
ncü maddesine müsteniden Ankara Elektrik ve 
Havagazı İşletme tdaresi Emekli Sandığı adına 
memur ve hizmetlilerden kesilen emekli kesintileri 
ile diğer daireler ve kurumlardan ödenen para
lar ve sandık hesabmda kayitli faiz ve diğer ge
lirler belediyeler emekli sandığına devredilir. 
Kesinti olarak devredilen paralar 4085 sayılı ka
nunun bu kanunla değiştirilen onuncu madde
sine göre tahsili gereken miktardan fazla olduğu 
veya hiç alınmaması gerektiği takdirde fazla 
kalan miktarlar memur ve hizmetlilere ve idarece 
fazla ödenmiş olan paralar da idareye geri verilir. 
Noksan tahsil edildiği anlaşılan kesintiler kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonraki ay 
başından itibaren ilgililerin aylıkları tutarının 
% 10 u ayrıca kesilerek emekli sandığına yatırı
lır. îdare tarafından eksik verilmiş olan karşı
lıkları ise müessesece toptan ve derhal sandığa 
verilir. 

Bu işletme memur ve hizmetlilerine ait borç
lanma dilekçeleri ile yapılan tahsilat, hesap ve 
kayıtlar da sandığa devredilir. 

B. K - *>v. 

1939 tarihinden Genel Müdürlük kadrosundan 
ayrılmcıya kadar olan hizmetleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç ay 
içinde adı geçen Genel Müdürlüğe başvurma
ları ve ayrılırken sandıklar tüzüğü gereğince 
aldıkları paraları aynı süre içinde toptan Ge
nel Müdürlüğe geri vermeleri şartiyle geçici 
3 ncü madde esasları dairesinde eylemli hizmet
lerine eklenir. 

Bu suretle eylemli hizmet sürelerine eklenen 
ve bunlara ilişkin para ve borçlar hakkında 4222 
sayılı kanunun 18 ve 19 ncu maddeleri hüküm
leri uygulanır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kanunla 
emeklilik hakkı tanınmış bir görevde bulunmı-
yanlar, sonradan böyle bir göreve tâyin olun
dukları takdirde yukarıki fıkra hükmünden fay
dalanırlar. Bunlar için yukarıki süreler tâyinleri 
tarihinden başlar. 

GEÇlCl MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce, 4325 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesine dayanılarak Ankara Elektrik ve Ha
vagazı İşletme tdaresi Emekli Sandığı adma me
mur ve hizmetlilerden kesilmiş olan emekli kese-
nekleriyle idarece ödenmiş olan karşılıkları ve 
bu müesseseye diğer daire ve kurumlardan geç
miş olanlar için sandığa devredilmiş paralar ve 
sandık hesabında kayıtlı faiz ve diğer gelirler, 
Belediyeler Emekli Sandığına devredilir. Devre
dilecek paralar arasında ikinci ve beşinci mad
deler hükümlerine göre fazla kesilen veya hiç 
kesilmemesi lâzımgelenler bulunduğu takdirde 
bu fazlalar ilgili memur ve hizmetlilere ve idare
ce fazla ödenmiş olan paralar da idareye geri ve
rilir. Eksik kesildiği anlaşılan kesenekler, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonraki 
ücretlerinden % 10 u ayrıca kesilmek suretiyle 
memur ve hizmetlilerden tahsil olunur. İdarece 
eksik verildiği anlaşılan karşılıklar toptan ve 
bir defada sandığa ödenir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme mües
sesesi memur ve hizmetlilerinden 4325 sayılı ka
nunun 23 ncü maddesi şümulüne girenlerden bu 
kanunun yürürlüğü tarihine kadar ölüm veya 
malûllük dolayısiyle idareden ayrılmış olanlar ve
ya dul ve yetimleri hakkmda 4085 sayılı kanu
nun ölüm ve malûllük hallerine ilişkin hükümle
ri gereğince işlem yapılır ve bunlar adma işlet-

( S . Sayısı; 150) 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Ankara Elektrik ve 
Havagazı İşletme Müessesesi memur ve hizmet
lilerinden 4325 sayılı kanunun yürülüğe girdi
ği tarihten bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar ölüm veya maluliyet dolayısiyle İdare
den ayrılanlar hakkında da 4085 sayılı kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Satın alınıp 4762 sa
yılı kanunla İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlan
mış olan İstanbul Havagazı, Elektrik ve Teşeb-
büsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden Ge
nel Müdürlüğe geçmiş olan memur ve hizmet
lilerin bu şirkette geçen hizmetleri hakkında 
bu kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü ve 
Genel Müdürlüğe intikal etikleri 1 . X . 1944 
tarihinden sonraki hizmetleri için de yine bu ka
nunun geçici 4 ve 5 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

İçiş. K. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Hükümetin geçici 
8 nci maddesi aynen 

GEÇİCİ MADDE 
9 ncu maddesi aynen 

8. — Hükümetin geçici 

( S. Sayısı : 150 ) 
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GEÇİCİ MADDE 7. — Hükümetin geçici 
hci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Satın alınıp 4762 sa
yılı kanunla İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanmış 
olan İstanbul Havagazı, Elektrik ve Teşebbü-
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden Genel 
Müdürlüğe geçmiş olan memur ve hizmetlilerin 
bu şirkette geçen hizmetleri hakkında bu kanu
nun geçici birinci maddesi hükmü bu şirketin 
Gen«l Müdürlüğe geçtiği 1 . X . 1944 tarihinden 
Sonraki hizmetlileri için de yine bu kanunun ge
çici 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Birinci maddede ya-
Kilı özel idare ve belediyelere bağlı idare ve 
kurumlarla ortaklıklarda bulunan işçiler için 
4772 sayılı iş kazalariyle meslekî hastalıkları ve 
Analık Sigortaları Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde bu işçilerin 
bağlı bulundukları idareler tarafından kurul
muş olan sandıklar sermayesi, kendilerine geri 
Verilmek ve hususi sermayeleri de idare işçile
rinin hepsinin menfaatine bir cihete tahsis edil
mek suretiyle kendi tüzüklerine göre de bağlı 
oldukları idarelerce tasfiye olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10, — Belediyelerin aylıklı 
memurlarından olupta 4085 sayılı kanunun 17 
nci maddesi gereğince hizmet süresi aynı olan 
bir aşağı derecedeki Devlet memuruna bağla-

B. Et. 

me müeessesesince yatırılmış olan kesenek karşı
lıkları Belediyeler Emekli Sandığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme İdaresi 
memur ve hizmetlilerinden 4644 sayılı kanunun 
geçiei ikinci maddesine göre borçlanma sure
tiyle on yıllık hizmetlerini eylemli hizmet süre
lerine ekletmek için sözü geçen maddedeki süre 
içinde adı geçen idarelere başvurmuş olanların 
dilekçeleri Belediyeler Emekli Sandığına gönde
rilir ve bu borçlan, kanunun yürürlüğü tarihin
den iki ay sonraki aylıklarından başlamak üzere 
4644 sayılı kanunun geçici 3 ncü maddesinin 
(B) ve (C) fıkraları hükümlerine göre ve bu ka
nunun geçici 3 ve 5 nci maddeleri gereğince ta
hakkuk edecek borçlarından ayrı olarak tahsil 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Satın alınıp 4762 sa
yılı kanunla Istaubul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanmış 
olan İstanbul Havagazı, Elektrik ve Teşebbü-
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden Genel 
Müdürlüğe geçmiş olan memur ve hizmetlile
rin bu Şirkette geçen hizmetleri hakkında bu 
kanunun geçici birinci maddesi hükmü bu Şir
ketin Genel Müdürlüğe geçtiği 1 . X . 1944 
tarihinden sonraki hizmetleri için de yine bu 
kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri hükümle
ri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Birinci maddede ya
zılı özel idare ve belediyelere bağlı idare ve ku
rullarla ortaklıklarda bulunan işçiler için 4772 
sayılı İş Kazalariyle Meslekî Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları Kanununun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde bu işçilerin 
bağlı bulundukları idareler tarafından kurul
muş olan sandıklar sermayesi, kendilerine ge
ri verilmek ve hususi sermayeleri de her idare 
işçilerinin hepsinin menfaatine bir cihete tah
sis edilmek suretiyle kendi tüzüklerine göre 
bağlı oldukları idarelerce tasfiye olunur. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Belediyelerin aylıklı 
memurlarından olupta 4085 sayılı kanunun 17 
nci maddesi gereğince hizmet süresi aynı olan 
bir aşağı derecedeki Devlet memuruna bağla-

(S . S a ^ i : i 5 0 ) 
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MADDE 7. — 3645 sayılı kanunun 9 ncu ve 
4325 sayılı kanunun 23 ncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

M, A DDE 8. — Bu kanun yayım tarihinden 
iki ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı Vekili 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr, S, Irmak 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakam 
Hümi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Doy 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakam 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karedeniz 

îçifl. K. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8. — Hükümetin teklifi aynen 
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MalTL 

han aylık üzerinden emekli aylığı veya ölümleri 
dolayısiyle dul ve yetim aylığı bağlanmış olan
ların aylıkları da bu kanunun altıncı maddesi 
esasları dairesinde düzeltilir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. İt 

nan aylık üzerinden emekli aylığı veya ölümlö-
ri dolayısiyle dul ve yetim aylığı bağlanmış 
olanların aylıkları bu kanunun 4 ncü madde
sine göre bağlanması gereken miktara çıkarı
lır. 

MADDE 8. — 3645 sayılı kanunun 9 ncu* 
4085 sayılı kanunun 34 ncü ve 4325 sayılı ka
nunun 23 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1946 ta
rihinde yürülüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

um, M "İN» 1 ı» 
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S. Sayrs»: 
Denizde can ve mal koruma hakkında kanun tasa 

rısı vş Adalet ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1/472) 

T. C. 
Başbakanlık 10. VIII. 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdüıftü'ğü 

Sayı: 71/334 - B/1766 
Büyüt Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Benizde can ve mal koruma hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 17 . V I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kaEftrlaştmrlan kamın tasansmııri rgerakşesiyle bir-
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Ş. üovaedğkı 

.Denigda can ve mal koruma kamum taaaansı gerekçesi 

Genel esaslar : 
Her çeşit ulaştırma işlerinde ve hususiyle de

niz ulaştırmasında esâs, can ve mal güveninin 
sağlanmasıdır. Her türlü kâr ve zarar düşünce-" 
terinin üstünde olan bu güven sağlanması ise, 
deniz ulaştırması gibi çok önemli bir kamu hiz
metinde, ancak Devlet denetimle yerine getiri
lebilir. 

Denizcilikleri ileri Devletler ücare t denizci
liğinde can ve malın korunması ântacryle öftemli 
kanunlar kabul etmişler ve kurdukları orgazi-
hasyonlara geniş yetkiler vererek deniz ulaştır
masını çok -siki teknik denetler altında bürtmdu-
ragelmişlerdir. 

Bu denetlemeler İngiltere 'de (Bcrard Of Tra-
le), Almanya'da Ulaştırma Bakanlığı ve Sos
yal Sigorta Bakanliğırliri müşterek organı olan 
Deniz Meslek Kooperatifi fSeeberuf sgenossen-
sehaft), Birleşik Amerika devletlerinde tle Ma
kineli Gemiler Denetleme Bürosu (Bur6aux Of 
Steamsİıip îmspeetion) tarafından yapılmakta
dır. 

Bununla beraber Milletlerarası Deniz Ulaştır
masında can ve mal güvenini sağlamak için, 

özel sermayeli kurumlar da hizmet görmekte
dirler. "Bunlar sigortacı, donatan ve gemi ya
pıcılarının beraberce kurdukları sınıflama ku
rumları (Classiîikation Societies) dir. Bu ku
rumlardan herhangi Dirinden belge almamış olan 
ticaret gemileri veya nurflara yüklenecek mal
lar, ya hiç sigorta eöti'miez, yahutta, masrafı
nı koruyamıyacak kddâr ağır primler karşılığı 
sigorta edilirV Milletlerarası Bettir bas t ı rma
sında navlun rakabeti îse çok «âtı o-tdtfğü'mlan, 
donatanlar menfaatlerini kortiHiâk bakımından 
navlun ve üçüz sigorta sâğlâmâJk için bu kurum
ların teknik denetini kabul etmek zorundadırlar. 
Bü burumlar aynizamâhdâ, kendî'Devletlerinin 

' resmî denetleme mâkâmlari^le sıkı' bir iş birliği 
yapmakta ve Devletlerin bu alanda en önemli 
danışmaları durumunda bulunmaktadırlar'. 

Ticaret denizciliğininkamu adına denetleme
sine her denizci bevlet ayrı ayrı /başlamış' Ve bu 
iş her yerde ayrı esaslara göre düzenlenmiştir. 
Halbuki ticaret denizciliği, mahiyeti itibariyle 
Milletlerarası bîr iş olduğundan, çeşitli bayrak 
taşıyan ticaret gemilerinin çeşitli limanlarda bo-
yu.n eğdikleri denetleme kurallarının yine çe-



şitli olması, bir çok zorluklar doğurmuş ve işin 
sonunda bu kurallara Milletlerarası bir mahiyet 
vermek gereği ortaya çıkmıştır. 

Denizcilikte en ileri gitmiş Devlet sıfatiyle 
İngiltere, Titanik faciası üzerine, denizci Dev
letleri 1914 yılında Londra'da Milletlerarası bir 
toplantıya çağırmış ve bu toplantıda denizde can 
güveninin sağlanması amaciyle Milletlerarası bir 
andlaşma imzalanmıştır. Şu kadar ki Birinci 
Cihan Savaşının başlaması, bu andlaşmanm uy
gulanma alanına konmasına engel olmuştur. 

Birinci cihan savaşından sonra ise, denizcilik
te görülen ilerlemeler, evvelki andlaşmanm ye
niden incelenmesini zorlu kılmış ve işin sonunda 
Londra'da 1929 yılında tekrar Milletlerarası bir 
toplantı yapılarak yolcu gemilerinin yapımı, 
can kurtarma araç ve düzenleri ve deniz yolcu
luklarında seyir güveninin sağlanması bakımın
dan önemli hükümler koyan yeni bir andlaşma 
imzalanmış ve bu andlaşma 1932 yılı sonunda 
uygulanmağa başlamıştır. 

Milletleraras deniz ulaştırmasında can güveni 
bu suretle sağlanmış olmakla beraber, mal güve
ninin de sağlanması amaciyle 1930 yılında tek
rar Londra'da toplanılmış ve bu sefer gemilerin 
yükleme çizgisi (Loadline) delaletiyle yükleme 
güçleri (Deadweight) hakkında önemli kararlar 
alınarak, bunlar da evvelki antlaşma ile birlikte 
yürürlüğe konmuştur. 

Bu suretle deniz ulaştırmasında can ve mal» 
güveni, milletlerarası kurallarla sağlanmış ve 
her Devletin bu kurullar gereğince gemilerine 
verdiği denize elverişlilik belgeleri, milletler
arası bir değer kazanmış oldu. 

Memleketimizde ticaret denizciliği ötedenberi 
Devlet tarafından kamu adına denetlenmektedir. 
Ancak, vatandaşın anayasa ile sağlanmış çalışma 
ve malını ve haklarını kullanma gibi tabii hak
larının sınırı, yine anayasanın 79 ncu maddesi 
gereğince, ancak kanunla çizilmek gerekirken, 
mevzuatımız arasında bu iş için hiç bir kanuni hü
küm bulunmamakta ve denetleme, kanuni yetki ol
madan, Bakanlar Kurulunca onanmış talimatname
lere ve Ulaştırma Bakanlığının yönetsel emirlerine 
dayanılarak yapılmakta bulunmuştur. Mevzuatı
mızın bu eksikliğini tamamlamak ve denetlemeyi 
kanuni yetkiye dayamak için hazırlanan bu ta
sarının, önemli ;gerekçelerinden biri de bu nok
tadır. 

Tasarıda genel esaslar gÖEÖnünde bulundu

rularak denetlemenin nasıl yapılacağı ve denizde 
can ve mal güvenliğinin sağlanması için nelere 
dikkat olunacağı genel olarak belirtilmiş ve bun
ların teferruatının tüzükle belirtilmesi için yet
ki istenmiştir. Gerçekten, her biri yüzlerce mad
delik ve çok ince teferruata kadar giren ve bu 
işlerin ancak uygulanışı ve yönetimini ilgilen
diren tüzüklerin içindeki hükümleri kanuna koy
mak, hem uygulanış ve hem de yönetim bakımın
dan büyük zorluklar doğuracaktır. Bu itibarla, 
tasarıya yalnız ana hükümler konularak bu hü-
hümlerin uygulanışı hakkındaki esasların tüzük
le belirtilmesi yönüne gidilmiştir. 

Tasarı, gerekçeleri aşağıda sırasıyle sunulan 
beş bölüm olarak düzenlenmiştir. 

A) Birinci bölüm: 
Tasarının birinci bölümü, kanunun uygula

nışı sırasında, çeşitli terimlerin karşılığı olan hu
kuki anlaşmalara ve ticaret denizciliğinin kamu 
yararına denetlenmesinin genel esaslarına dair 
hükümler koymaktadır. 

Birinci madde, (Gemi), (Ticaret gemisi), 
(Yolcu gemisi) ve (Yolcu) nun tariflerini yap
maktadır. 

Ticaret Kanununun ikinci kitabı, genel ola
rak (Gemi) terimini tarifsiz bıraktığından, ec
nebi mevzuatından da faydalanarak, kanun 
tasarısının amacı olan denetleme ve yolculuk gü
veni bakımından uygun olan bu tarif düzenlen-

• mistir. 
Kanun deniz ulaştırmasında çalışan taşıt araç

larının kamu yararına teknik denetini, deniz 
yolculuğundan güvenliğin sağlanmasını ve de
nizde can kurtarma ödevinin belirtilmesini amaç 
olarak güttüğünden, yürütme kuvvetini kürek
ten gayri araçlardan alabilen, yani denize açı-
labilen her teknenin, bu kanun sınırları içeri
sine alınması gerekir. Bu itibarla geminin tarifi, 
tasarının İnci maddesi (a) fıkrasında olduğu 
gibi geniş tutulmuştur. 

«Ticaret gemisi» teriminin karşılığı da ka
nunlarımızda bulunmadığından ve bu terimin 

- de «Harb gemisi» teriminden ayrılması gerekti
ğinden, denizcilikte hem taşıt araçlarını ve hem 
de römorkör, algarina, kurtarma gemisi gibi 
özel hizmet araçlarını içine alan bu tarif dü
zenlenmiştir. Buna göre, menfaat sağlamak 
kasdiyle denizde çalıştırılan ve yürütme aracı 
kürekten gayri olan her deniz aracı «Ticaret ge
misi» sayılmakta ve bu kanun gereğince denet 
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altına alınmaktadır. 

Bununla beraber yatlar ve benzerleri gibi özel 
kişilere ait deniz gezinti ve spor araçlarının da, 
menfaat sağlamak kasdiyle çalıştınlmamalarma 
rağmen, kamu güveninin sağlanması amaciyle 
denetleneceği tabiidir. 

«Yolcu gemisi» terimi, Milletlerarası huku
ka uyabilmek için, 1929 tarihli Milletlerarası 
Londra Andlaşmasının 2 nci maddesi 3 ncü fık
rası (d) bendinden aynen alınmıştır. 

«Yolcu» teriminin tarifi için, denizci millet
lerin mevzuatından faydalanılarak, yolcudan 
sayılamıyacak kimseler hakkındaki çeşitli tari
feler birleştirilmiş ve bunlara donatanın uzuv, 
temsilci ve memurlariyle hamule olarak taşman 
hayvanların çobanları da eklenerek bu terim, 
yolcu sayılamıyacak kimseleri anlatmak suretiy
le tarif edilmiştir. 

Tasarının en önemli maddelerinden birisi olan 
2 nci maddesi ticaret gemilerinin denize elveriş
lilik niteliklerini belirrtmektedir. 

Bir ticaret gemisi ancak: 
a) Tekne, makine ve kazan; 
b) Genel donatım,-
c) Yükleme; 
d) Gemi adamları; 
e) Kumanya ve yakıt 

durumları iyi olmak şartiyle denizde can ve mal 
güvenliğini sağlayabilir. Bu itibarla *bu nitelik
lerinden herhangi birisi uygun olmayan ticaret 
gemisinin deniz ulaştırmasında çalıştırılması, ka
mu yararı bakımından uygun görülmemek ge
rekir. îşte tasarının asıl amacı, ticaret gemi
lerinin daima bu niteliklere sahip olmalarını sağ
lamak ve bunların bu durumlarını daimi ve sı
kı bir denet altında bulundurmaktır. 

Tasarının 3 ncü ve 6 nci maddeleri bu amaca 
göre tertiplenmiştir. 

Bu iki maddeye göre denetleme iki şekilde ya
pılmaktadır : 

1. — Tekne, makine ve kazan araçları, genel 
donanım, can kurtarma, yangından korunma 
ve yangın söndürme, yolcu, toplu asker ve göç
men taşıma düzenleri ve araçları bakımından 
senede en az bir defa yapılacak sürvey; 

2. — Donanım, gemi adamları, kumanya, ya
kıt, yolcu sayısı, yükleme markası ve istif ba
kımlarından her yolculuktan evvel yapılacak da
imî yoklamalar. 

Tasarının 3 ncü maddesi gereğince ticaret ge
milerinin yolcu veya yük taşıma yahut römor
kör, kurtarma gemisi gibi özel işler görme nev'-
inden çeşitli hizmetlere ve liman, yakın veya 
uzun yolculuk gibi yapacakları yolculuklara gö
re haiz olmaları gereken durumları tüzükle be
lirtildikten sonra birinci fıkrada sözü geçen kı
sım, araç ve düzenlerinin tzüğe uygunluğu yıl
da enaz bir defa yapılacak sürvey (Sürvey - tek
nik muayene) lerle kontrol edilecektir. 3 ncü 
maddenin yolcu gemilerinden gayrisi için koy
duğu iki yılda bir havuzlanma kaydi, milletler
arası kurallara ve memleketimizin havuz duru 
muna uygun gelmektedir. Gerçekten hiçbir yük 
yahut özel hizmet gemisi, ancak bir yıl geçecek 
kadar "denize elverişlilik durumu ile yolculuk 
etmez. Bunlar havuza girip onarıldıklan zaman, 
daima iki, üç, hattâ dört yıllık denize elverişli
lik belgesi alırlar. Bu itibarla, senenin bitme
siyle beraber, bunlar, tekne bakımından, denize 
elverişliliklerini kaybetmiş sayılamazlar. Esa
sen hiçbir gemi sahibi gemisini, bir seneden 
fazla havuza sokmamazlık edemez. Çünkü gemi
nin altının kirlenmesinden doğan sürat azal
ması ve yakıt sarfının artışı, donatanın kârını 
azaltır. Bunun içindir ki tasarıda, bu çeşit ge
milerin yalnız havuz, yani sualtı sörveyleri için 
iki yıl ve diğer sörveyler için bir yıl süre ver
mek uygun görülmüştür. 

Tasarının yine denetleme ile ilgili 6 nci 
maddesi gereğince limandan denize çıkacak her 
ticaret gemisinin: 

a) Cankurtarana, yangından korunma ve 
yangın söndürme ve seyir donanımları; 

b) Gemi adamlarının yeterlik derecesi ve 
sayısı; 

c) Kumanya ve yakıtının miktarı; 
d) Yolcusunun sayısı; 
e) Yükünün cinsi, miktarı ve istifi; 

bakımlarından yoklama edilerek bunların tüzük-
sel durumda olup olmadıklarına bakılacaktır. 
Durumları, bu işlere düzen veren çeşitli tüzükle
re uygun olmayan ticaret gemilerinin yolculu
ğuna, durumlarını düzeltinceye kadar izin ver
memek kamu yaran gereklerindendir. 

Şu kadar ki, münhasıran liman sınırları içe
risinde çalışan şehir hattı vaptırlan, römorkör
ler, algarinalar ve bu çeşit gemilerin denize her 
açılışlarında yoklama edilmelerine imkân olma-
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aığı gibi bunun bir amelî faydası da olamıyaca-
ğından, böyle gemilerin sefer yoklamalarının 
zaman zaman yapılması daha doğru görülmüş 
ve 6 ncı maddeye bu amaçla bir fıkra eklenmiş
tir. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri, tica
ret gemilerine verilecek denize elverişlilik belge
lerini anlatmaktadır. 

Senelik sürvey sonunda durumu tüzüğüne el
verişli bulunan ticaret gemisine süreli bir bel
ge verilecektir. Bu belgeyi almamış yahut yeni
lememiş bir ticaret gemisi denetlenmemiş sayıla
cağından, yolculuktan alıkonulacaktır. Belge al
dıktan sonra herhangi bir kaza sonucunda tüzük-
sel durumun kaybetmiş, olan ticaret gemisininde 
belgesi battal edilecek ve ancak eski durumunu 
aldıkta^ sonra yeni bir belge ile çalışmasına izin 
verilecektir. 

Maddenin 2 nci fıkrası, yolculuğa başladık
tan sonra belgesinin süresi bitecek ticaret gemi-
erinin durumunu belirtmektedir. Yukarda da 
söylendiği gibi, bir geminin denize elverişliliği, 
iki sürvey arasında geçen bir yıldan daha fazla 
sürer. Bıı itibarla belgesinin süresi, yolculuk 
sırasında biten bir ticaret gemisinin, yolculuğu
nu yanda bırakarak sörvey edilebileceği bir li
mana gitmeğe zorlamak,, işin gereklerine uygun 
değildir. Bunun için bu fıkradaki hükümle, böy
le bir ticaret gemisinin, eğer yolculuğu bir Türk 
limanında bitiyorsa, yolculuğunu bitirmesine 
ve sürvey limanına dönünceye kadar ticari iş
lem yapmasına izin verilmek istenmiştir. 

Belgenin süresi, yabancı bir limana yolculuk 
ederken biten bir ticaret gemisi ise, o limanda 
yük yahut yolcu alabilmesi için yetkili bir ma
kam veya kurumdan mutlaka belge almak zo
runda olacağından, böyle gemiler de, tasarının 
5 nci maddesi delaletiyle denetten kaçmış sayı
lamaz. 

Maddenin 3 ncü fıkrası, belgesinin süresi 
içinde, tüzüksel durumunu herhangi bir sebeple 
kaybeden ticaret gemilerine, onartabilecekleri en 
yakın limana gitmek imkânını vermektedir. Tü
züksel durumunu kaybeden ticaret gemilerinin 
belgeleri, 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince 
battal edileceğine ve böyle bir geminin, yolculu
ğuna ise, aynı fdcça gereğince izin verilemiyece-
ğine göre, tüzüksel- durumunu kaybederek onar
ma imkânı olmayan bir limanda r», barınmış olan 
ticaret gemisinin, bu limandan ayrılamaması ge-

( S . Sa 

rekir. Bu fenalığı önlemek için, böyle gemilerin 
hiç bir ticari işlemde bulunmaksızın onartabi
lecekleri en yakın limana kadar gitmelerine 
izin vermek gerekmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi, gene esaslarda an
latılmış olan milletlerarası tanınmış British 
Lloyd, Germanischer Lloyd, American Bureau 
Of Shipping, Bureaux Veritas gibi sınıflama 
kurumlarının verecekleri belgelerin geçerliğini 
sağlamakta ve yalnız bunların kurulları ikti
zası sürvey dışı bıraktıkları kısımlar için ayrıca 
sürvey yapılmasını emretmektedir. Gerçekten, 
yabancı bir limana gittiği sırada, belgesinin sü
resi bitmiş olan bir ticaret gemimizin, milletler
arası tanınmış böyle bir kurumun teknik kural
larına göre ve denet altında yaptıracağı onar
malar sonunda alacağı ve dünyanın her tarafın
da geçerliği olan bir belgenin, memleketimizde 
geçmemesi doğru oamaz. Bu itibarla böyle bir 
belge almış olan bir gemimizin yalnız belge ile 
karşılanmamış olan kısımlarının, gemi memleke
te döndüğü zaman sürveyi yapılarak diğer kı
sımlarının, belgede yazılı hizmet ve süre için ye
niden söi-vey edimelerine lüzum görülmemek
tedir. 

Tasarının 7 nci maddesi, ticaret gemileri to
nilâtolarının nasıl belirtileceğini1 göstermektedir. 
Malûmdur ki ticaret gemileri, ödeyecekleri deniz 
resimlerine matrah olan gros ve net tonilâtoları
nın belirtilmesi amaciyle, belirli teknik kural
lara göre ölçülür. Memleketimizde ötedenberi * 
yapılmakta olan ölçme işleri, 1341 yılında Ba
kanlar Kurulunca, kanuni mesnet olmaksızın 
onanmış basit bir talimatnameye göre yürütül
mektedir. Halbuki vatandaşların akçalı yüklen
melerinin matrahını belirtmesi bakımından çok 
önemli olan bu işlemin kanuna bağlanması ve 
bir tüzükle esaslı olarak düzenlenmesi gerek
mektedir. 

B) İkinci bölüm : 
Tasarmm ikinci bölümü, denizde yolculuk 

güvenini sağlamakta ve bunun için: 
1. Çatışmayı önlemek; 
2. Yükleme markası; 
3. Tehlikeli eşya; 
4. Deniz kazalarının kamu hukuku gereğin

ce bildirilmesi. 
bakımından hükümler koymaktadır. 

1. Çatışmayı önleme : Denizlerde yolculuk 
güveninin sağlanmasmda birinci derecede Önemli 
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rol oynayan denizde çatışmayı önlemek kuralla
rının geçmişi çok eski olmakla beraber, bunla
rın hukuk alanında yer almaları, 19 ncu yüz yı
lın ilk yarısına rastlar. 

ilk önce 1840 da İngiltere'de (London Tri-
nity House) makineli gemilerin bir birinin han
gi bordalarından geçeceklerine dair bir kural 
koymuş ve bu kural Admiraltı mahkemesi (Ad-
miralty Court) tarafından İngiliz gemilerine 
uygulanmıştır. İngiltere'de bundan sonra bu 
konu Önemi* ele alınmış. ve 1846 da çıkarılan 
ilk kanunun peşinden 1851, 1854, 1862 ve 1894 
de çıkarılan dört kanun ile esaslı kurallar kon
muştur. 

Ancak açık denizlerde çarpışmanın önüne 
geçmek için, yalnız bir devletin, kendi gemile
rine ait Özel kurallar kabul etmesi kâfi gele
mezdi. Bu kuralların milletlerarası ölçüde ve 
bütün gemiler tarafından uygulanması gere
kirdi. İngiltere bu noktayı gözönünde bulun
durarak İngiliz gemileri için her yerde ve ya
bancı gemiler için de, İngiliz Egemenliği altın
daki sularda uygulanmak üzere koyduğu millî 
kuralların, başvuracak başka devletlerin, İngi
liz egemenliği altınca olmryan sularda yolculuk 
eden gemilerine de uygulanmasını kabul etmiş
tir. 

İngiltere bununla da kalmayarak, diğer dev
letlerle iç. birliği yapmak suretiyle, bu kuralla
rın bütün gemiler tarafından uygulanmasını 

4 sağlamış ve bunlara bu suretle milletlerarası bir 
teamül mahiyetini verdirmiştir. 

Nihayet, özel bir hukuk kurumu olan «Mil
letlerarası Denizcilik Komitesi - Comite Mariti
me Internationale» 1889 da Vaşington'da mil
letlerarası bir toplantı yaparak denizde çatışma
yı önleme kurullarının bir tüzük halinde topla
mış ve bu tüzüğün uygulanmasını bütün denizci 
devletlere tavsiye etmiştir. Esas itibariyle İn
giliz kurallarının tıpkısı olan bu tüzük tasarı
sı, bütün denizci devletler tarafından milletler
arası bir teamül halinde kabul edilerek her devr 
let bunu kendi millî mevzuatı arasına almıştır. 

Denizde çatışmayı önleme kurulları, bu su
retle milletlerarası bir teamül halinde her dev
let tarafından uygulanırken, 1929 da imzala
nan milletlerarası Londra Antlaşmaca, bu kural
larım teamül halinden çıkarak milletlerarası hu
kukta mektup olarak yer alması için, bunlarm 
mMethraram bir tüzük halinde içerisine almış

tır. Ancak andlaşma yürürlüğe konduğu halde 
Amerika Birleşik Devletlerinin he'ö&z*, çatışma
yı önleme tüzüğünün uygulâuma hazırkklarînr 
bitirememelerl yükünden, tüattk, Milletlerara
sı alanda yürürlüğe girmemiş ve eski kuralla^ yi
ne teamül halinde Milletlerarası deniz ulaştır
masında uygulanmakta kalmıştır. 

Deni/îde çatışmayı önleme kurallar^ mem
leketimizde garip safhalar geçirmiştir. Evvelâ 
Osmanlı Hükümeti 1885 de Birleşik Kraöik Mli-
kümetine- başvurarak-, İngiliz- tüzüğünü, İngi
liz Ticaret Denizciliği Eanuüunun 424 neti mad
desindeki sarahat gereğince, Türk bayrağı al
tındaki gemileri», İngiliz egemenliği' dışıiıdaki 
sularda yapacakları yolculuklar sırasftıda da uy
gulanmasına izin istemiştir. Birleşik KraUılî 
Hükümeti & Temmuz 1&88 tarihli Kral ermirna-
mesi (Order in üouncil) ile, Üsmanlı Hüküme
tinin bu isteğini yerine getirmiş ve «- t&riİıt© 
yürürlükte olan İngiliz tüzüğünüü çevrilmişi, 
«Deryada Meni Müsademe Nizamnamemi* a<fe al
tında ve 22 Nisan 1301 {1$86) «aı4Wi irade ile 
yürürlüğe konmuştur. Ancak bu konu memle^-
ketrmizde sonradan takib&dömemiş ve 1İ88§ Va-
şington Konferansında. kabul eâilen dseğipüikr-
ler yapılmamıştır. Sonradan, Millî Mübadele 
sırasında İstanbul Hükümeti 8 Aralrk 1337 ta
rihli «Denizde Men'i İEü»adem:e Nizamname
si» ni, 1888 durumuna göre yarüriiiğe geçirmiş 
ise de 1302 tarihli tüzüğü jürürli&teıı kaldır
madığı gibi, 1337 tarihli tüzük, Büyük Miîlet 
Meelisinin 7 Haziran 1336 tarih ve 7 sayılı ka
nunu ile hükümsüz saydığı mevzuat arasmda 
kalarak hukuken yürüriâğe girmemiştir. Bu iti
barla memleketimizde bu güm, hukukî bakım
dan 1301 tarihli tüzük yürürlüktedir. Halbuki 
bu gühtin ihtiyaçlaman hiçbir suretle karşılaya
mayan ve hatta bu gün uygtjJanan Mitfetler arası 
kurallarda da aykırı- oton bu tüzük, kesifi 
olarak kanunî bir hükümle kaldırılarak yarine 
doğrusu konulmak gerektir. 

Milletlerarası bir teamül halinde uygulan
makta olan yatışmayı önleme kuralları Her Dev
letin mevzuatı içerisine, o Devletin mevzuat 
sistemine göre işlenmiştir. 'Mesetâ ITrânsa Ma; bu 
kurallar özel bir kanuna k^«u teşkil'ettiği hal-. 
de İngiltere'de Ticaret ÖenfeciHgi Kanununun 
bir maddesiyle verilen yetlriyi'dayanan bir tü
zük ve Alra-amyaMa ise Ge»ei^3eza RanüntgRu* 
145 nci Madd&HMdGki sarahate ^aya«aa b&r •(&• 
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zük halinde uygulanmakta bulunmuştur. Mem
leketimizde kabul olunan mevzuat sistemine gö
re kanunların yalnız umumî esasları koyması 
ve teferruatının tüzüklerle belirtilmesi gerek
mektedir. Bu itibarla tasarıya, çatışmayı ön
leme amaciyle tüzük yapmak yetkisini veren 
hükümler konumuştur. 

Tasarının 8 nei maddesine göre, Türk gemi
lerinin her yerde ve yabancı gemilerinin de Türk 
karasularında yolculuk ederken, çatışmayı ön
lemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener 
ve alâmetler, verecekleri sis ve manevra işa
retleri, gözetecekleri seyir ve idare kuralları ile 
tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için 
verecekleri ve gösterecekleri her türlü işaret
ler tüzükle belirtilecektir. Bu tüzük, bu gün 
teamül halinde uygulanmakta olan Milletlerarası 
kurulların aynı hükümleri koyacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasiyle, Türk gemilerin
de bu tüzükten birer tane bulundurmak zoru 
onanmakta ve bu tüzük, geminin esas belge
lerinden sayılmak suretiyle, tüzüksüz bir gemi
nin yolculuk edemiyeceği esası konulmaktadır. 

Tasarının 9 ncu maddesi, çatışma hâlinde, 
sorumun kime ait olacağını tâyin etmektedir. 
Bu maddeye göre, çatışmanın sorumu, daima 
o sırada köprü üstünde vardiyada bulunan gü
verte zabitine yüklenecektir. Bu suretle, mem
leketimizde teamülen yapıldığı gibi, her çatış
ma soruşturmasının sonucu alınıncaya kadar, 
köprü üstünde bulunmuş olsun olmasın, gemi 
kaptanının sorumlu ve zanlı olmasının önüne ge
çilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi, herhangi bir ça
tışmadan sonra gemi kaptanlarının nasıl hare
ket edeceklerini belirtmektedir. 

Gerçekten iki gemi çatıştıktan sonra, birbir
lerine yardım etmeleri ve çatışmanın kötü so
nuçlarını hiç olmazsa hafifletmeye çalışmaları, 
hem deniz ulaştırmasında güvenin sağlanması, 
hem de insanlık bakımından bir ödev sayılmak 
gerektir. Esasen Lozan Andlaşmasmm 100 ncü 
maddesi 3 ncü fıkrası gereğince katılmayı kabul 
ettiğimiz ve 23 Haziran 1937 tarih ve 3226 sayılı 
kanunla onanmış olan «Deniz müsademelerine 
müttedair bazı kaidelerin tevhidi hakkında mu
kavele» nin 8 nci maddesiyle Milletlerarası hu
kukta yer almış oîan bu hükümleri, aynı muka
velenin 9 ncu maddesi gereğince, millî mevzu
atımızla ayrıca müeyyedelendirmek gerekmekte

dir. işte tasarının 10 ncu maddesinin ilk iki 
fıkrasiyle Milletlerarası bir yüklenmemiz yerine 
getirilmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası, çatışma olaylarının 
sebebini ve nasıl ortaya çıktıklarını sıcağı sıcağı
na belirtmek için düzenlenmiştir. 

2. Yükleme markası : Ticaret gemilerinin 
denize elverişliliğinin önemli bir noktası da, ge
minin, yüklendikten sonra yeter bir yedek sep-
hiye ve muvazene ile yola çıkmasıdır. 

Malûmdur ki, yüzer halde kapalı bir hacrm 
teşkil eden gemilere ancak sınırlı miktarda yük 
vurulabilir. Fazla yüklendiği takdirde gemi ya 
kaynar gider yahut devrilir. İşte bu amaçladır 
ki, gemilerin ençok ne kadar yüklenebilecekleri 
hesapla belirtilir ve geminin su çekimi ile kon
trol edilir. Her geminin, yükliyeceği beher to
na mukabil ne kadar batacağı hesapla buluna
bileceğinden, gemilerin ençok yükleme güçleri, 
bordalarına vurulan yükleme (Freeboard) mar-
kalariyle belirtilir. Bu markaya kadar batan bir 
gemi tam yükünü almış sayılacağından, fazla ba
tacak kadar yüklenirse, denize elverişli sayılmaz 
ve yolculuğuna izin verilmez. 

Gemilerin bu suretle markalanması, önemli 
kamu hizmetlerinden olduğu ve çok esaslı tek
nik kurallara dayandığı için kanuni yetkiye da
yanılarak yapılması ve bunlara ait yönetsel ve 
teknik işlemlerin de tüzükle kesin olarak belirtil
mesi gerekir. 

Yükleme markasının yerinin belirtilmesinde 
kullanılacak teknik kurallar, genel esaslarda da 
söylendiği gibi 1930 ikinci Londra Andlaşma-
siyle Milletlerarası hukukta yer almıştır. Bu 
itibarla tasarıya konulan hüküm gereğince Mil
letlerarası kurallara göre düzenlenecek tüzüğün 
uygulanarak ticaret gemilerimizi yavaş yavaş 
Milletlerarası deniz ulaştırmasının teknik gerek
lerine uygun bir duruma getirmek faydalı ola
caktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasındaki hüküm, gerekti
ğinde ufak gemilerin bazı yolculukları, yükleme 
markası vurulmadan yapmalarını sağlıyacaktır 
ki, yukarıda sözü geçen Milletlerarası Andlaş-
manın 2 nci maddesi 1 nci fıkrasının (b) bendi 
buna izin vermektedir. 

3. Tehlikeli eşya : Deniz ulaştırmasında ti
caret gemileriyle her çeşit eşya taşındığı ma
lûmdur. Bu eşya arasında barut, patlama mad
deleri, asitler, akaryakıt, pamuk, yün gibi fi-
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zik ve şimik, kereste, zahire, maden cevheri gibi 
istif nitelikleri bakımından gemide yangın, pat
lama veya muvazenesizlik gibi kötülüklere yol 
açanlar vardır. Bu itibarla denizci devletler 
böyle eşyayı ötedenberi tehlikeli saymışlar ve 
ticaret gemileriyle nasıl taşınacaklarını önemli 
tüzüklerle sınırlandırmışlardır. 

Hattâ daha ileri gidilerek, 1929 Birinci Lon
dra Andlaşmasınm 24 ncü maddesinin birinci 
fıkrasiyle « cins, miktar ve istifleri bakımından 
teker teker veya başka hamule ile birlikte yolcu
ların hayatını yahut geminin güvenliğini tehdit 
eden eşyanın hamule yahut safra olarak taşın
ması » yasak edilmiş ve üçüncü fıkra ile And-
laşmayı imza eden Devletler, hangi eşyanın teh
likeli sayılacağını ve bunların ne şartlar altında 
ticaret gemileriyle taşınabileceğini belirtmek 
ödevi altına alınmıştır. 

Memleketimizde tehlikeli eşyanın ticaret ge
mileriyle nasıl taşınacağına dair mevzuat yok
tur. Kanun tasarısına konulan 12 nci madde, 
millî mevzuatımızdaki bu noksanı kaldırmakla 
deniz ulaştırmasındaki güveni bu bakımdan da 
sağlamaktadır. 

4. Deniz kazalarının kamu hukuku gereğin
ce bildirilmesi: Ticaret Kanununumuzun ikinci 
kitabının 1063 ncü maddesi, her kaptanı geçirdi
ği deniz kazasını yetkili mahkemeye bildirmekle 
ödevlendirmiştir. Bu ödev özel hukuk bakımın
dan gemi, navlun ve yükle ilgisi olanların hakla
rını korumak amaciyle konulmuştur. Halbuki 
bugün genel olarak ulaştırma ve özel olarak da 
deniz ulaştırmasının önemli bir kamu hizmeti ol
duğu gözönünde tutulacak olursa, bu kamu hizme
tini denetleyen Devlet organlarının, her deniz 
kazasını hemen haber alarak gerekli tedbirleri 
almaları noktasının ne kadar mühim olduğu an
laşılır. Her ne kadar kaptanlar, yukarıda sözü 
geçen 1063 ncü madde gereğince kazaları yetki
li mahkemeye bildirmek ödevinde iseler de, bu 
bildirimin yetkili mahkemeye yapılıncıya kadar 
geçen zamanın uzun olması, olayın hemen kan u 
adına denetleme yapan Devlet organlarının bil
gisine ulaşmasına engel olmaktadır. . Diğer ta
raftan Ticaret Kanunumuzun bu bakımdan bir 
müeyyede koymamış olması dolayısiyle, kaptan, 
yetkili mahkemeye rapor vermekte serbest kal
maktadır. Bu itibarla tasarıya konulan bu hü
küm, deniz kazalarmın kamu adına kovalanma
sını kolaylaştıracaktır. 

C) Üçüncü bölüm : 
Tasarının üçüncü bölümü, milletlerarası and-

laşmalarla denizde can kurtarma ödevi bakımın
dan onanmış kuralları millî mevzuatımız arası
na almaktadır. 

Lozan andlaşmasınm 100 ncü maddesi 3 ncü 
fıkrası gereğince katılmayı kabul ettiğimiz ve 23 
Haziran 1937 tarih ve 3226 sayılı kanunla onan
mış olan « Denizde yardım ve kurtarma işlerine 
mütedair bazı kaidelerin tevhidi hakkrnda mu
kavele' » nin 11 nci maddesi, her kaptanı denizde 
can tehlikesine uğramış olarak rastlıyacağı, 
dost - düşman, her kimseye elinden gelen yardı
mı yapmakla ödevlendirilmiş ve aynı sözleşmenin 
12 nci maddesi, her devleti, bu ödevi millî mev-
zuatiyle müeyyede altına almağa zorlu kılmıştır. 
Kanun tasarısının 14 ncü maddesi bu milletler
arası yüklenmemizi yerine getirmektedir. 

Tasarının 15 nciden 18 nci maddeye kadar 
olan hükümleri, denizde telsizle imdat işareti 
alan kaptanların ödevlerini gösteren ve 14 ncü 
maddedeki milletlerarası hükmü tamalıyan 1929 
tarihli birinci Londra andlaşmasmdan aynen alın
mıştır. 

Bu hükümlere göre, telsizle imdat işareti 
alan her kaptan, hemen yardıma koşmakla 
ödevli olup, bu ödevinden, ancak kanunda 
yazılı haller karşısında sıyrılabilir. Bu takdirde 
bile, durumunu imdat isteyen gemiye bildir
mek ve neden yardıma koşmadığını gemi jurna
li na yazmakla ödevli bulunmaktadır. 

Tasarının 19 ncu maddesi, yolculuğu sırasın
da, deniz ulaştırması için genel olarak tehlike
li olan olaylara rastlayan kaptanları, bu olay
ları, hem »civarındaki gemilere, hem de önüne 
çıkacak ilk kıyı noktasmdaki ilgili makama bil
dirmek ödevi altına almaktadır. Bu hüküm 1929 
Birinci Londra Andlaşması ile milletlerarası hu-
hukukda yer almıştır. 

D) Dördüncü bölüm : 
Tasarının dördüncü bölümü, konulan hü

kümlerin müeyyedelerini göstermektedir. 
20 ve 21 nci maddeler tasarının birinci bölü

mü ile 11 nci maddesi hükümlerine, 22 nci mad
de, tehlikeli yük taşınması hakkındaki 12 nci 
maddeye, 23 ncü madde, 10 ncu maddenin ça
tışmadan sonra gemi hüviyetinin bildirilmesi 
ve çatışma kazalarının jurnalma kaydı hakkın
daki 2 nci ve 3 ncü fıkraları, deniz kazalarının 
liman reisliklerine bildirilmesi hakkındaki 13 ncü 
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ve deniz tehlikelerinin bilâiriknesi (hakkındaki 
19 neu «madde -hrüküadedne ve 24 m«ü madde ise 
çatB^oıadain «onra yardım ve denizde can kurtar
ma ödevlerine ait :hükümlea?e aykırı hareket 
edenler hakkındadır. 

Tasarmm S5 nei maddesi çatışma sonueunda 
-askerî skitHseler fetkkmda yapılacak ceza takip
lerinin askerî kanunlara göre yapılmasını sağ
lamaktadır. 

E) Beşinci bölüm : 
Tasarının türlü hükümlerim içerisine alan 

beşinci bölüm 26 ncı madde.ile denizde çatışma
yı önleme hükümlerini Türk harb ve yardımcı 
.gemilerine ve karasularımızda yolculuk yapan 
yabancı karb .ve yardımcı gemilerine uygula* 
maktadır ki, buna deniz yolculuğu güveninin 
sağlanm^ı içjn mutlaka lüzum vardır. Aynı 
madde denizde çatışmayı önleme hükümleriyle 
ayrıca yolculuktan evvel yoklama, yükleme 
apaackası ve,.tehlikeli eşyaya ait hükümleri, sula
rımızda hujun&n yabancı ticaret gemilerine uy
gulanmasını .şağiamak sureliyle, .memleketi-
mizin milletlerarası deniz ulaştırması güvenli
ğinin denetlenmesinde yer almasam .mümkün kıl
maktadır. 

Tasarınsn 27 nei..maddesi bazı hükümleri 
mahfuz itatmak&açkr : 

• Malûmdur ki denizde çatıışnm sonueunda il
gililerin zararı ve bu zararm nasıl tazmin edi-

iPenifcde can ve mal koruma hakkında Ulaş
tırma 'öakaaiığ-inea hazırlanan ve 'Başbakanljğın 

«10 .¥131 . 1945 .tarihli v«; &/lim sayılı tezkere
ciyle ıbirlikte keffiais.yofla»ıamuza tevdi edilen kanun 
ifeasarısıHgild öakan t^m. temsilcileri hazır olduk
ları h»lde rekomisyonumuzea incelendi. 

'.Birinei madde, »«Kürekten başka yürütme ara-
ciyle, yolculuk edebilen her yapıya» kelimeleri 
yerine, Tieaaret- Kanununun 1020 ,nei maddesine 
ve ifade tarzına da uygun .düşmek.üzere «Deniz-

leeegi ve denizde yardım ve kurtarma yapılın
ca (Gemilerin çarpışması yüzünden çıkan ha
sar) ve (Denizde kurtarma ve yardım) bölüm
leri ile belirtilmiştir. Bu kanımda gerek çatış
mayı önleme, gerekse de denizde can kurtarma 
bakımından konulan hükümlere rağmen mey
dana gelecek kazaların özel hukuk bakımından 
sonuçlarını, yine Ticaret Kanunu hükümleri 
dairesinde halletmek için, bu hükümlerin mah
fuz tutulması gerekmiştir. 

Aynı madde ile mahfuz tutulan Belediyeler 
Kanununun 15 nei maddesi 9 ncu fıkrası hü
kümleri, belde sınırı içerisindeki küçük deniz 
araçlarının belediyelerce ve Genel Hıfzıssıhha 
Kanunu da ticaret gemilerinin sağlık bakımla
rından devletçe denetlemelerine , yetki verdi
ğinden, bu hükümlerin de eskisi gibi uygulan
ması gerekir. 

Tasarının 28 nei maddesiyle kaldırılması tek
lif edilen hükümler bu kanun karşısında artık 
amaçsız kalmış olanlardır. Denizde çatışmayı 
önlemek {hükümlerinin gerekçesinde sözü geçen 
1301 tarihli (Deryada Men'i Müsademe Nizam
namesi) de bu madde ile kaldırılmaktadır. 

Geçici madde yeni tüzüklerin yürürlüğe kon
ması süresini sınırlandırmakta ve bu «üre içe
risinde eski hükümlerin uygulanmasını sağla
maktadır. 

Tasarının 29 ncu ve 30 ncu maddeleri, mu-
tad hükümlerdendir. 

de kürekten başka aletle yola çıkabilen her 
araca» ifadesi alınmıştır. Maddenin D bendinde, 
Deniz Ticaret Kanununun 1025 nei maddesinde 
donatım, gemisini deniz ticaretinde kullan." n 
gemi sahibine denir, diye tarif edilmiş olduğun
dan «sahip» kelimesine lüzum görülmemiş, ancak 
.1051 nei madde, başkasının gemisini kendi he
sabına deniz ticaretinde kullanan kimsenin, ü-
çüneü kişilere karşı donatan sayıldığı yazılı 
olduğuna göre, gemi sahibine karşı sıfatı niha-
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yet kıralıyandan ibaret olacağından bu gibi 
ihtimali kapsayabilmek için fıkraya «işleten» 
kelimesi eklenmiştir. 

2 nci madde; «düzenlerinin» kelimesinden 
anlaşılan mânaya göre bu kelime yerine «tefer
ruat» kelimesi tercih edilmiş ve aşağıdaki fıkra 
yukandakinden müstakil mâna ifade ettiğinden 
iki bende ayrılmıştır. 

Üçüncü maddenin başında, yapılacak işlere 
ve yolculuklara göre ibaresinden anlaşılan. mâ
na, ticaret gemilerinin yolcu veya ticaret eş
yası veya kömür, petrol ve sair akaryakıt gibi 
tehlike arzeden eşyayı taşıma işlerinde kulla
nılması ve kısa veya uzun yolculuklara tahsis 
edilmesi keyfiyetinden ibaret olduğuna göre ge
mi vasıta ve teferruatını saydıktan sonra tek
rara ve iltibasa mahal bırakmamak için «yolcu, 
toplu asker ve göçmen taşıma bakımlarından» 
ibaresi maddeden çıkarılmış ve gaye denetleme 
olduğuna göre «sürveylerle yoklama edilir» ye
rine «denetlenir» kelimesi yazılmıştır. 

Dördüncü madde, «denize elverişlilik» yeri
ne, tasarmın konusu esasen deniz yolculuğu ol
duğuna göre «yola elverişlilik» kelimeleri ve be
şinci maddede «geçerliği» yerine «hükmü» keli
mesi alınmak ve diğer bazı kelime değişikliği 
yapılmak ve 6 ncı maddeden «bunlar üzerine 
konmadıkça» kelimeleri çıkarılmak suretiyle 
madde düzenlenmiştir. 

Dokuzuncu madde, maksadı temin edici şekil
de açıklanarak kabul edilmiştir. Tasarıdaki 10 
ncu maddeye açıklık vermek için bazı değişiklik
ler yapılmış «yüke» kelimesi eklenmiş «aşırı» 
yerine «ciddî» kelimesi aimmış ve maddenin son 
fıkrasındaki hükümler, Deniz Ticareti Kanunu
nun 1052, 1061 ve 1076 ncı maddelerinde mev
cut hükümler bakımından zait bulunduğundan 
maddeden çıkarılması uygun görülmüştür. 11 
nci maddede küçük kelime değişikliği yapılmış
tır. 

On ikinci maddenin, son bendindeki «tehlike» 
kelimesi tekerrüre meydan vermemek için mad
deden çıkarılmış ve bu şekliyle madde aynen 
alınmıştır. 

13 ncü meddeye vuzuh vermek için başta
ki ibare: «Ticaret kanununun deniz ticaretinden 
ikinci kitabının 1063 ve 1065 nci maddeleri ge
reğince yetkili mahkemeye rapor vermekle 
ödevli her kaptan, bu raporun bir suretini de ka
zadan sonra uğradığı Liman Başkanlığı bulunan 

ilk limanda, Liman Başkanlığına verir» şekli
ne sokulmuştur. Ve maddeye* ve bu limanda 
yetkili mahkemenin bulunmaması bu ödevin 
yerine getirilmesine engel olamaz» ibaresi ek
lenmiştir. Gerçi; tasarının maddenin devam 
eden fıkrasını izah eden gerekçesinde, kazaların 
yetkili mahkemeye ihbarma kadar geçen za
manın uzun olduğundan kamu adma denetle
me yapan Devlet organlarının bu yüzden kaza
ya muttali olması güçleştiğinden ve deniz Tica
reti kanununda bu bakımdan vazifesini yap-
mıyan kaptan hakkında bir müeyyide olma
dığından bahsedilmekte ise de adı geçen kanu
nun 1063 ncü maddesinde, kaza vukuunda ra
porun vakit kaybetmeden kaptan tarfmdan ilk 
varma limanında ve varma limana birden ziya
de ise kazadan sonra ilk tutulacak limanda, 
yolculuk varma limanı tutulmadan biterse, ge
minin ilk uygun uğrağında mahkemeye veri
leceği tasrih kılınmış ve bu sarahat karşısın
da vazifesini yapmıyan kaptanın sorumlu tu
tulması kanun hükmü icabından bulunmuş olma
sına göre tasarı gerekçesinde gösterilen mah
zurlarım yerinde olmadığı görülmüştür; ancak 
maddede yazılı olan Liman Başkanlığının «De-
ninz kazasına ve kazanın tafsilâtına vakıf ol
ması, İdarî bakımdan lüzumlu görülüyorsa, 
maddeye mahkemeye verilen veya orada yet
kili mahkeme yok ise yetkili mahkemeye veri
lecek olan raporun bir örneğinin de adı ge
çen Liman Başkanlığ/na verilmesi» yerinde gö
rüldüğünden madde bu suretle yazılmıştır. 

15, 16, 17 ve 18 nci maddeler bazı değişik
likler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 19 
ncu madde aynen alınmıştır. 

Ceza hükümleri bölümündeki 20 nci mad
de suç unsurlarının ayrı ayrı göze çarpması 
için bu unsurlar bentlere ayrılarak gösterilmiş 
ve altı ay hapis cezası suçun önemine ve ma
hiyetine göre, en yüksek had olmak üzere ye
ter görülmediğinden bir yıla çıkarılmıştır. 

Tasarının, 21, 22, 25, 27, 28, 29 ve 30 ncu 
maddelerinde ufak bazı kelime değişikliği ya
pılmıştır. 

Tasarının 23 ncü maddesinde mevcut olan 
son fıkra lüzumsuz ve iltibası gerektirecek ma
hiyette görülmesine binaen maddeden çıkarıl
mıştır. 

24 ncü madde ceza prensiplerine uygun ola-

( S. Sayısı : 151) 
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rak ve hâdisenin önemine ve ağırlığına göre 
değişik cezaları kapsıyacak şekilde yeni baş
tan kaleme alınmıştır. 

Türk karasularında bulunan yabancı harb 
ve yardımcı gemilerine de 8 nci madde hüküm
lerinin tatbik edileceğine dair tasarının 26 ncı 
maddesinde mevcut ibare, maddeye verilen şek
le göre zait görüldüğünden maddeden çıkarıl
mıştır. 

Geçici maddede yazılı Bu kanunda sözü 
geçen tüzüklerin, kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren, ençok üç yıl içinde hazırlanarak 
yürürlüğe girmesi uygun bulunmuş ve bu uzun 
sürenin kanun tasarısının hazırlanmasındaki 
amaca ve kanun hükümlerinin uygulanmasın
daki icaplara göre bir yıl olarak kabul edilme
si yerinde görülmüştür. 

Tasarı bu değişikliklerle Ulaştırma Komisyo
nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Adalet Ko. 

Başkanı Bu rapor Söz. Kâtip 
Kayseri Urfa Manisa 

R. Özsoy K. Berker F. Uslu 
Antalya Balıkesir Denizli 
İV. Aksoy O. N. Burcu H. Oünver 
Denizli Erzincan İstanbul 

N. Küçüka A. Fırat K. C. Berksoy 
Kastamonu Kastamonu Kayseri 
A. Binkaya Dr. F. Ecevit G. Tüzel 

Kocaeli Konya Mardin 
8. Artel H. Karagülle E. Ergin 

Rize Sinob Zonguldak 
S. A. Dilemre C. Atay Ş. Devrin 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Karar No. 16 
Esas No. 1/472 

Yüksek Başkanlığa 

30 .V . 1946 

Denizde can ve mal koruma hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca 17 . VII . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun tasarısı, Adalet Ko
misyonunca incelendikten sonra Komisyonumuza 
havale buyurulmakla gerek tasarı ve gerek 
Adalet Komisyonunun değiştirmeleri Komisyo
numuzun müteaddit toplantılarında okundu ve 
ü ( : î viü i gereken görüşmeler yapıldı. 

Deniz ulaştırmalarında çok önemli olan can 
ve mal güvenliğinin sağlanması konusunu dü
zenleyici ve denetleyici bir kanunun ve böyle 
bir kanuna dayanan tüzüklerin denizciliğe ait 
mevzuatımız arasında şimdiye kadar yer alama
mış bulunmasını ve bu işlerin Bakanlar Kuru
lunca onanmış talimatnamelerle ve Ulaştırma 
Bakanlığının yönetsel emirleriyle idare edile-
gelmekte olmasını çok büyük bir noksan sayan 
Komisyonumuz, tasarının bu büyük noksan ve 
ihtiyacı karşılamak amaciyle hazırlanmış oldu
ğunu görerek onu memnunlukla karşılamıştır. 
Tasarının hazırlanmasında, Yalnız genel esaslar 

gözönünde bulundurularak denetlemenin nasıl 
yapılacağının ve denizde mal ve can güvenliği
nin sağlanması için nelere dikkat olunacağının 
genel surette belirtilmesiyle yetsinilmesi ve bun
ların ayrıntılarının tüzüklerle düzenlenmesi 
fikrinin hâkim tutulması da Komisyonumuzca 
yerinde görülmüştür. Ancak, bu kanuna daya
nılarak hazırlanılacak tüzüklerin, diğer millet
lerce deniz ulaştırmalarında uygulanmakta olan 
milletlerarası kurallara kabil olduğu kadar uy
gun olmasını ve bu tüzüklerin uygulanma ala
nına konması için Adalet Komisyonunun bir 
yıla indirdiği mühletin de imkân nispetinde 
asgarisi kullanılarak yetkili mercilerin bu hu
susta âzami ivedilik göstermelerini Komisyonu
muz önemle dilemeği uygun bulmuştur. 

Maddelere gelince : 
Sayın Adalet Komisyonunun dikkatli ve 

kıymetli incelemesinden geçen 1 nci, 3 : 9 neu, 
13 ncü, 16 : 24 ncü, 27 ve 28 nci, 29 ve 30 neu 
maddeler, Adalet Komisyonunun değiştirmele
ri dairesinde aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayı.;ı : 151 ) 
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Bir geminin yola elverişli sayılması ve yo

la çıkmasına izin verilmesi için yapılacak de
netlemede üzerlerinde dikkatle durulacak nok
taları ihtiva etmesi bakımından büyük önem 
taşıyan ikinci maddesinin daha açık olmasını 
sağlamak için bu madde yeniden yazılmıştır. 

Çarpışan gemileri birbirlerine yardım etme
ğe mecbur tutan 10 ncu maddenin birinci fık 
rasına Adalet Komisyonu (yük) kelimesini de 
ekliyerek yardım şartları araşma kendi yükü
nün korunması kaygısını da katmıştır. Halbu
ki insan hayatının tehlikede bulunduğu bir ka
zada diğer gemiye yardım için kendi gemisin
deki yükü de düşünmek doğru olamıyacağın-
dan ve esasen Milletlerarası 1910 Bürüksel Mu
kavelesinde de yük nazara alınmamış olduğun
dan bu kelime tayyedilmiştir. Adalet Komis
yonu, Hükümetin tasarısında bu maddenin 
üçüncü fıkrasını teşkil eden hükmü, Deniz Ti
caret Kanununda bunu sağlayıcı hükümler var 
diye, fazla görerek fıkrayı tayyetmiştir. Ka
zaların sebep ve sorumlarının tesbiti bakımın
dan önemli olan bu hükmün, bu kanunda da 
yer almasını Komisyonumuz uygun bulmuştur. 
Yalnız, liman dışında sefer yapan bütün gemi
lerde gemi jurnalları behemehal mevcut olaca
ğı için (varsa) kelimesi lüzumsuz görülerek 
çıkarılmıştır. 

Yükleme markasına ilişkin olan 11 nci mad
dedeki (kereste) kelimesine gelince : Yükleme 
markasında, geminin muvazenesi bakımından 
tehlikeli bir yük sayılan havaleli kereste yükü 
için ayrıca özel bir aşaret konması zaruri olup 
bu işaretin diğer yüklerle ilgisi bulunmadı
ğından bu kelimenin muhafazası ve Adalet Ko
misyonunca maddede başkaca önemli bir deği
şiklik yapılmamış olduğuna göre de bu mad
denin Hükümet tasarısındaki şekliyle kabulü 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tehlikeli eşyadan bahseden 12 nci madde
nin «G» bendinin başına (hayvan) kelimesi de 

eklenmiştir. Çünkü fırtınalı havalarda hayvan
lar geminin bir tarafına yığılarak muvazenesi
ni bozabilirler; onun için hayvanların da ge
miye ne suretle yükleneceğinin, tehlikeli eşya 
hakkında yapılacak tüzükte yer alması uygun 
görülmüştür. 

îmdat işareti yalnız telsizle verilmeyip baş
ka vasıtalarla da verilebileceğinden 15 nci mad
denin baştarafındaki (telsizle) kelimesi çıka
rılmıştır. 

25 nci maddenin baştarafındaki (Türk) ke
limesinden sonra, Komisyonumuzdan daha ön
ce geçmiş olan tasarılarda kullanılmış olan ta
rifelere uygunluğu sağlamak için (donanması
na bağlı) kelimeleri eklenmiştir. 

26 nci maddedeki (Türk deniz ordusuna 
bağlı harb gemileriyle yardımcı gemilerine) 
yerine, aynı mülâhaza ile (Türk donanması
na bağlı harb ve yardımcı gemilerine) denmiş
tir. 

Geçici maddede (hazırlanacak ve bu tüzük
ler yürürlüğe girineeye kadar) yerine, tüzüklerin 
uygulanma alanına konmasında mümkün olan 
ivediliği sağlamak ve ilgili mercileri bu yönde 
sürat iltizamına sevketmek amaciyle (yürürlüğe 
girecek ve o vakte kadar) denmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Babkanı Bu. Sözcü Kâtip 
Çoruh Sivas Erzurum 

A. R. Erem H. Gökdalay S. Altuğ 
Aydın Bursa Edirne 

Br. R. Levent A. M. Erhan M. E. Ağaoğulları 
Hatay Kars Kars 

H. İlgaz Ş. Karacan E. Bemirel 
Kırşehir Kocaeli Ordu 

F. Seler R. Fenmen 8. Akyazı 
Ordu Sivas Trabzon 

Br. V. Bemir H. Işık M. Ay dm 
Tunceli 
H. Üçöz 

{ S. Sayısı : 151) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizde can ve mal koruma kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri 

MADDE 1. — Bu kanunun uygulanışı bakı
mından r 

a) Denizde, kürekten başka yürütme ara-
ciyle yolculuk edebilen her yapıya adlanışı, to
nilâtosu ve kullanma amacı ne olursa olsun «ge
mi»; 

b) Menfaat sağlamak kasdiyle denizde kul 
landan her gemiye «Ticaret gemisi»; 

c) 12 den fazla yolcu taşıyan her ticaret 
gemisine «Yolcu gemisi»; 

d) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemi 
sahip veya donatanı ile çoluk - çocuk ve hizmet
çileri, donatanın, vazife ile yolculuk eden uzuv, 
temsilcisi ve memurları, taşman hayvanların 
çobanları ve zorlu sebepler yahut kaptanın deniz
de can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alı
nan. kimselerden başka, gemide, navlunlu -
navlunsuz taşman her kimseye «Yolcu» 
denir. 

MADDE 2. — Tekne, genel donanım, m-s 
kine ve kazan araç ve düzenlerinin kifayeti ba
kımlarından veya tüzüğüne (Madde 11) yahut 
denizcilik kurallarına aykırı yolda yüklenmiş ba
kınması yüzünden deniz yolculuğunun normal 
rizikolarına karşı koyamayacak durumda olar. 
ve yapacağı yolculuğa gemi adamlarının yeter
liği ve sayısı, kumanyası ve yakıtı yetmeyen 
ticaret gemisi, «denize elverişli» sayamaz ve 
böylece bir geminin yolculuğuna izin verilmez. 

MADDE 3. —• Ticaret gemilerinin, yapacak
ları işlere ve yolculuklara göre tekne, makine 
ve kazan araç ve düzenleri, genel donanım, can 
kurtarma, yangından korunma ve yangın sön
dürme, yolcu, toplu asker ve göçmen taşıma 
bakımlarından, tüzüğüne göre haiz olmaları ge-
vp~kpv durumları, yılda enaz bir defa yapılacak 
sürveylerle yoklama edilir. Şu kadar ki, yol
cu gemilerinden başka ticaret gemilerinin sualtı 
sörveyleri, iki yılda bir yapılabilir. 

( S . Sa 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞÎ 

Denizde can ve mal koruma hakkında 
kanun tasarısı 

Birinci bölüm 

Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri 

MADDE 1. — Bu kanunun uygulanışı bakı
mından: 

A) Denizde kürekten başka aletle yola çıka
bilen her araca, adı, tonilâtosu ve kullanma ama
cı ne olursa olsun «gemi»; 

B) Menfaat sağlamak kasdiyle denizde kul
lanılan her gemiye «ticaret gemisi»; 

C) On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret 
gemisine «yolcu gemisi», 

D) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi 
donatan ile işletenin çoluk - çocuk ve hizmetçi
leri. donatan ve işletenin vazife ile yolculuk 
eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan 
hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden ya
hut kaptanın denizde can kurtarma ödevinden 
dolayı gemiye alınan kimseler dışında, gemide 
navlunlu - navlunsuz taşınan herkese «yolcu»; 
denir. 

MADDE 2. — Tekne, genel donanım, maki
ne, kazan ve sair araç ve teferruatının yeterliği 
bakımından: 

1. Tüzüğüne yahut denizcilik kurallarına 
aykırı olarak yüklenmiş bulunması yüzünden 
deniz yolculuğunun normal rizikolarma karşı 
koyamıyacak durumda olan; 

2. Yapacağı yolculuğa gemi adamlarının 
yeterliği ve sayısı, kumanyası ve yakıtı yetmi-
yen ticaret gemisi, «veya elverişli» sayılmaz ve 
bu gemilerin yola çıkmasma izin verilmez. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinin tahsis 
edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara 
göre tekne, makine kazan, genel donanım, can 
kurtarma, yangından korunma ve yangm sön
dürme ve sair araç ve teferruatının tüzüğü 
gereğince haiz olmaları lâzım gelen durumları 
yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadarki, 
yolcu gemilerinden başka ticaret gemilerinin 
sualtı denetlemeleri iki yılda bir yapılabilir. 

iyisi: 151) 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Denizde can ve mal koruma hakkında 
kanun tasarısı 

Birinci bölüm 

Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nei 
maddesi aynen 

MADDE 2. — A) Tekne, genel donanım, 
makine, kazan gibi esas kısımları, 

B) Yükleme durumu; 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği; 
D) Gemi adamlarının ehliyet ve sayısı; 

bakımlarından tüzüklerince tesbit olunmuş nite
likleri haiz bulunmaması yüzünden, yapacağı 
yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamıya-
cak durumda olan bir ticaret gemisi «yola elve
rişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkma
sına izin verilmez. 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 151) 
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Hû. 

MADDE 4. — Sörvey sonunda durumu tü
züğüne uygun olduğu anlaşılan ticaret gemisine 
süreli bir «denize elverişlilik belgesi» verilir. 
Böyle bir belgesi olmayan yahut belgesinin sü
resi bitmiş olan ticaret gemisinin yolculuğuna 
izin verilmiyeceği gibi, herhangi bir sebeple 
tüzüğüne uygun durumunu kaybetmiş olan ti
caret gemisinin de belgesi battal edilir. 

Denize elverişlilik belgesinin süresi, başlan
mış olan yolculuk sırasında biten bir ticaret ge
misi. yolculuğu bir Türk limanında bitiyorsa, 
yolculuktan sonra, sürvey edileceği limana dön
mek ödevindedir. Şu kadar ki böyle bir ticaret 
gemisi, sürvey edileceği limana kadar, belgesi 
varmışcasma ticarî işlem yapılır. 

Denize elverişlilik belgesinin süresi içinde, 
tüzüğüne uygun durumunu, herhangi bir sebep
le, yolculuk sırasında kaybetmiş bulunan bir 
ticaret gemisi, hiçbir ticarî işlemde bulunma
dan, onarılabileceği en yakın limana gidebilir. 

MADDE 5. — Milletlerarası tanınmış sınıf
lama kurumlarından birince verilmiş ve geçer
liği olan bir belgesi bulunan yük gemilerine, 
sözü geçen belgede yazılı süre ve görev için, ay
rıca sörvey yapılmadan, denize elverişlilik bel
gesi verilir. Ancak bu gibi kurumların tüzük 
ve kurallarınca sörveyden dışarı bırakılan kı
sımların sörveyi, bu kanun hükümlerine göre 
yapılır. 

MADDE 6. — Denize elverişlilik belgesi olup 
da liman sınırlarını aşarak denize çıkacak her 
ticaret gemisi, yola çıkmadan önce, cankurtar-
ma, yangından korunma ve yangın söndürme 
ve seyir donanımları, gemi adamları, kumanya ve 
yakıtı, yolcu «sayısı, yükünün cinsi, istifi ve 
yükleme markası bakımlarından yoklama edilir. 
Bu bakımlardan tüzüğüne uygun olmayan tica
ret gemilerinin yolculuğuna, bunlar düzenine 
konmadıkça, izin verilmez. 

Yalnız liman sınırları içinde çalışan ticaret 
gemilerinin bu madde gereğince yoklamaları za
man zaman yapılır. 

MADDE 7. — Ticaret gemilerinin, çeşitli re
sim ve harçlarının ödenmesinde esas olan toni-

( S. & 

Ad. K. 

MADDE 4. — Denetleme sonunda durumu 
tüzüğe uygun olduğu anlaşılan ticaret gemi
sine -süreli bir «Yola elverişlilik belgesi» veri
lir. Böyle bir belgesi olmıyan yahut belgesi
nin süresi bitmiş olan ticaret gemisinin yola 
çıkmasına izin verilmiyeceği gibi her hangi 
bir sebeple tüzüğünde gösterilen nitelikleri kay
betmiş olan ticaret gemisinin de belgesi battal 
edilir. 

Yola elverişlilik belgesinin süresi, yolculu
ğun devamı sırasında biten bir ticaret gemi
si, yolculuğu bir Türk limanında bitiyorsa, 
yolculuğu bitirdikten sonra, denetleneceği li
mana dönmek ödevindedir. Böyle bir ticaret 
gemisi, denetleneceği limana kadar, yola el
verişlilik belgesi varmış gibi ticari işlem ya
pabilir. 

Belge süresi içinde, her hangi bir sebeple 
tüzüğüne uygun durumunu yolculuğun devamı 
şurasında kaybetmiş olan ticaret gemisi hiç 
bir ticarî işlemde bulunmaksızın, onarılabile
ceği en yakın limana gidebilir. 

MADDE 5. — Milletlerarası tanınmış tasnif 
kurumlarından verilen ve hükmü olan bir bel
geyi haiz yük gemilerine, belgesinde yazılı sü- % 
re ve vazife için, ayrıca denetleme yapılma
dan, yola elverişlilik belgesi verilir. Ancak 
bu gibi kurumların tüzük ve kurallarınca de
netleme dışında bıraktıkları kısımlarının denet
lenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 6. — Yola elverişlilik belgesi olup 
da liman sınırlarını geçerek denize çıkacak her 
ticaret gemisi, yola çıkmadan önce, can kur
tarma, yangından korunma, yangın söndürme 
ve seyir donanımları, gemi adamları, kuman
ya ve yakıtı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, is
tifi ve yükleme markası bakımlarından de
netlenir ve bu durumlarda tüzüğüne uygun 
olmıyan ticaret gemilerinin yola çıkmasına izin 
verilmez 

Liman sınırları içinde çalışan ticaret ge
milerinin bu madde gereğince denetlenmeleri, 
hal icabına göre zaman zaman yepûVır. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 
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MADDE 4. 
maddesi aynen 

Ulaş. K. 

Adalet Komisyonunun 4 ncü 

MADDE 5. 
maddesi aynen 

— Adalet Komisyonunun 5 nci 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 nci 
maddesi aynen 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 
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lâtolan, tüzüğüne göre yapılacak ölçmelerle be
lirtilir. 

ikinci bölüm 

Denizde yolculuk güveni 

MADDE 8. — Türk gemileriyle Türk liman 
ve karasularında yolculuk eden yabancı gemi
lerin, denizde çatışmayı önlemek için taşıya
cakları ve gösterecekleri fener ve alâmetler, ve
recekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, göze
tecekleri seyir ve idare kurallariyle tehlikeye 
düştükleri zaman yardım istemek için verecek
leri ve gösterecekleri her türlü işaretler tüzük
le belirtilir. 

Her Türk gemisinde «Denizde çatışmayı ön
leme tüzüğü» nden bir tane bulunur. Gemilere 
parasız dağıtılacak olan bu tüzük, geminin esas 
belgelerinden sayılır. 

MADDE 9. — Denizde çatışmayı önleme tü
züğünün herhangi bir gemi tarafından sayılma
masından, can veya mal zarara uğrarsa, olayın 
hâl ve şartları tüzükten ayrılmayı kesin gerekli 
kıldığı, mahkemeye inandırıcı bir surette ispat 
edilmedikçe, zarar, gemi kaptanının köprü üstün
de bulunması gerekli olan hal ve şartların dışın
da, olay sırasında köprü üstünde vardiyada bu
lunan zabitin kusurundan ileri gelmiş sayılır. 

MADDE 10. — Çatışan gemilerin kaptanları 
çatıştıkları gemilere ve içindeki kimselere, ça-
tşmanm zararı neticelerini önlemek veya azalt
mak için, gerek kendi gemilerini ve gerek içinde 
bulunan gemi adamları ve yolcuları önemli teh
likelere atmaksızın yapabilecekleri her yardımı 
göstermeğe borçludurlar. Bundan ötürü, çatışan 
gemilerin kaptanları, hiç birisinin başkaca yar
dıma muhtaç bulunmadığına inanç elde edince
ye kadar olay yerinde kalacaklardır. 

Çatışan gemilerin kaptanarı, yollarına yeni 
baştan koyulmadan önce ve gemilerini aşın teh
likeye atmadan yapabilirlerse, gemilerinin adını, 
tanınma işaretini, bağlama, kalkma ve varma 
limanlarının adlarımı öbür gemilerin kaptanla
rına bildirmek ödevindedirler. 

Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebep
lerini ve hangi hal ve şartlar altında baş göster
diğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, gemi 

Ad. K. 

îkinci bölüm 

Denizde yolculuk güveni 

,TrAT)TVR 8 . 
aynen) 

(Hükümetin 8 nci maddesi 

MADDE 9. —• Denizde çatışmayı önleme tü
züğüne riayet edilmemek yüzünden can veya 
mal zararına sebebiyet verilen hallerde, duru
mun hal ve şartları, tüzükten ayrılmayı katî 
olarak gerekli kıldığı mahkemede sabit olma
dıkça, hâdise sırasında köprü üstünde vardiya
da bulunan kaptan veya mevzuata göre yetkili 
güverte zabiti kusurlu sayılır. 

MADDE 10. — Çatışan gemilerin kaptanla
rı, çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimse
lere ve yüke gelecek zararları önlemek veya 
azaltmak için, kendi gemilerini ve içinde buluj-
nan gemi adamlarını, yolcuları ve yükü ciddi 
bir tehlikeye atmaksızrn mümkün olan her yar
dımı yapmakla ödevlidirler. Bundan ötürü ça
tışan gemilerin, bir birine yardıma muhtaç bu
lunmadığına inanç getirinciye kadar hâdise ye
rinde kalmağa mecburdurlar. 

Çatışan gemilerin kaptanları, ciddi tehlikeye 
atmadan yapabilirlerse, yollarına devama baş
lamadan önce, gemilerinin adını, tanınma işare-
(ini, bağlama, kalkma ve varma limanlarının ad-
1 arını öbür gemilerin kaptanlarına bildirmek 
ödevindedirler. 
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İkinci bölüm 

Denizde yolculuk güveni 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen 

MADDE 9. 
maddesi aynen 

Adalet Komisyonunun 9 ncu 

MADDE 10. — Çatışan gemilerin kaptanları, 
çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimselere 
gelecek zararları önlemek veya azaltmak için, 
kendi gemilerini ve içinde bulunan gemi adamla
rını ve yolcuları ciddî bir tehlikeye atmaksızm 
mümkün olan her yardımı yapmakla ödevlidir
ler. Bundan ötürü çatışan gemilerin kaptanla
rı, birbirine yardıma muhtaç bulunmadıklarına 
inanç getirinciye kadar, gemilerini hâdise yerin
de 1 utmağa mecburdurlar. 

Çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini cid
di tehlikeye atmadan yapabilirlerse, yollarına 
devama başlamadan önce, gemilerinin adını, ta
nınma işaretini, bağlama, kalkma ve varma l i 
manlarının adlarını öbür gemilerin kaptanları
na bildirmek ödevindedirler. 

Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebeple
rini ve hangi hal ve şartlar altında baş gösterdi
ğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, gemi 
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jurnallarına (varsa) yazarlar. Gemi jurnalin-
daki bu kaydın altı, kaptan, birinci zabit v© 
güverte tayfasından biri tarafmdan beraberce 
imzalanır. 

MADDE 11. — Yük veya yolcu taşıyan ti
caret gemilerinin her iki bordası üzerine ve gü-
vrete gizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölgeleri 
ile mevsimlere ve kereste yüküne göre konula
cak yükleme (Fribord) markasının yeri tüzüğü
ne göre tâyin olunur. 

Bordalarına yükleme markası konmamış ti
caret gemilerinin yolcu veya yük taşımalarına ve
ya bu markadaki yükleme çizgilerinin gösterdi
ğinden fazla yüklenmiş olan ticaret gemilerinin 
yolculuğuna izin verilmez. 

150 gros tonilâtodan ufak ticaret gemileri, 
çalışacakları deniz bölgelerine ve yapacakları iş
lere göre, bu madde hükümlerinden dışarı bıra
kılabilirler. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddeler, bu 
kanunun uygulanışı bakımından «Tehlikeli eşya» 
sayılır. 

a) Patlama bakımından tehlikeli olan mad
deler : 

1. Tali ama maddeleri ve bilhassa paralama 
ve atış malzemesi (paralama veya atış amaçları
na uygun nitelikte bulunmayan, alevle patlatı-
lamıyan ve vurma veya sürtünmeye karşı, di-
nitrobenzolden daha hassas olmayan maddeler 
patlama maddesi sayılmaz) ; 

2. Cephane; 
3. Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve ben

zerleri ; 
4. Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilmiş 

gazları 
5. Suya dokununca yanan veya yanmayı ko

laylaştırıcı gazlar çıkaran maddeler. 
b) Kendikendine tutuşan maddeler; 
c) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen katı 

maddeler; 
d) Zehirli maddeler; 
e) Tahriş edici maddeler; 
f) Fizik veya şimik nitelikleri bakımından 

yukarıdakilere benzer başka maddeler 
g) Kereste ve zahra gibi istifleri bakımın

dan tehlikeli yükler. 
Yukarıda yazılı tehlikeli eşyanın ticaret ge

mileriyle taşınması, tüzüğüne göre yapılır. 

( S . Si 

MADDE 11. — Yük veya yolcu taşıyan ti
caret gemilerinin her iki bordası üzerine ve 
güverte çizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölge
lerine, mevsimlere ve yüküne göre konacak 
yükleme (Fribord) markasının yeri tüzüğüne 
göre tâyin olunur. 

Bordalarına yükleme markası konmamış olan 
ticaret gemilerinin yolcu veya yük taşımalarına 
ve bu markadaki yükleme çizgilerinin gösterdiği 
hadden fazla yüklenmiş olan ticaret gemilerinin 
yolculuğuna izin verilmez. 

150 gros tonilâtodan ufak olan ticaret gemi
leri, çalışacakları deniz bölgelerine ve yapacak
ları işlere göre bu madde hükümleri dışında bı
rakılabilir. 

MjADDE 12. — Aşağıda yazılı maddeler bu 
kanuna göre « Tehlikeli eşya » sayılır: 

A) Patlama bakımından tehlikeli olan mad
deler : 

1. Patlama maddeleri ve bilhassa paralama 
ve atış malzemesi (Paralama veya atış amaçları
na uygun nitelikte bulunmıyan, alevle patlatılamı-
yan ve kurma veya sürtünmeye karşı, dinitroben-
zoldan daha hassas olmıyan maddeler patlama 
maddesi sayılmaz) ; 

2. Cepane; 
3. Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve 

benzerleri; 
4. Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilmiş 

gazler; 
5. Suya dokununca yanan veya yanmayı ko

laylaştırıcı gazler çıkaran maddeler; 
B) Kendikendine tutuşan maddeler; 
C) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen 

katı maddeler; 
D) Zehirli maddeler; 
E) Yakıcı maddeler; 
F) Fizik ve şimik nitelikleri bakımından 

yukarıdakilere benzer başka maddeler; 
G) Kereste ve zahra gibi istifleri bakımın

dan tehlikeli yükler; 
Yukarıda yazılı eşyanın ticaret gemileriyle 

taşınması, tüzüğüne göre yapılır. 
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jurnallarma yazarlar. Gemi jurnalmdaki bu 
kaydın altı, kaptan, birinci zabit ve güverte tay
fasından biri tarafından beraberce imzalanır. 

1VÇADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı" maddeler bu 
kanuna göre « Tehlikeli eşya > sayılır : 

A) Patlama bakımından tehlikeli olan mad-
ler : 

1. Patlama maddeleri ve bilhassa paralama 
ve atış malzemesi; 

(Paralama veya atış amaçlarına uygun nite
likte bulunmıyan, alevle patlatılamıyan ve vuru
ma ve sürtünmiye karşı, dinitrobenzoldan da
ha hassas olmıyan maddeler patlama maddesi 
sayılmaz). 

2. Cephane; 
3. Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve 

benzerleri; 
4. Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilmiş 

gazlar; 
5. Suya dokununca yanan veya yanmayı 

kolaylaştırıcı gazler çıkaran maddeler; 
B) Kendi kendine tutuşan maddeler; 
C) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen 

katı maddeler; 
D) Zehirli maddeler; 
E) Yakıcı maddeler; 
F ) Fizik ve şimik nitelikleri bakımından 

yukardakilero benzer başka maddeler; 
G) Hayvan, kereste ve zahire gibi istifleri 

bakımından tehlikeli yükler; 
Yukarıda yazılı eşyanın ticaret gemdleryle ta

şınması, tüzüğüne göre yapılır 
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MADDE 13. — Tiearet Kanununun ikinci 
kitabının 1063 neü maddesi gereğince yetkili 
mahkemeye rapor vermekle ödevli her kaptan, 
bu raporunu, kazadan sonra uğradığı ve liman 
reisliği bulunan ilk limanda işbu liman reisliği
ne de verir. Sözü geçen liman reisliği, gemi adam
larından lüzum gördüklerinin olay hakkındaki 
ifadelerini zapteder, gemi jurnalinin (varsa) 
olay günü ile ilgili sayfasını onayarak, onanmış 
bir örneğini alır ve soruşturma dosyasını, olay 
hakkındaki düşüncelerini belirten bir raporla bir
likte bağlı olduğu liman ve denizişleri müdür
lüğü yolu ile Ulaştırma Bakanlığına gönderir. 

Üçüncü bölüm 

Denizde can, kurtarma 

MADDE 14. — Her kaptan, denizde can teh
likesine uğramış olarak rastgeldiği kimselere, 
düşman bile olsa, kendi gemisini, gemi adamla
rını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın 
elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir. 

MADDE 15. — Başka bir geminin telsizle im
dat işaretini alan her kaptan, hızla yardıma koş
mak ödevindedir. Eğer bu kaptan yardımı gücü 
üstünde görür veya durumun gösterdiği özellik
ler karşısında yardım etmeyi makul görmez veya 
17 nci ve 18 nci maddeler gereğince yardıma 
gitmek ödevinden muaf tutulmuş bulunursa, bu 
maddede gösterilen yardım ödevini yerine ge-
tirmiyebilir ve bunu hemen imdat işaretini ve
ren geminin kaptanına bildirmekle beraber, ken
disini yardıma koşmaktan alıkoyan etkileri, ge
mi jurnalma kaydeder. 

MADDE 16. — Tehlikede bulunan bir gemi
nin kaptanı, istediği yardım hakkmda, imdat 
işaretine karşılık veren kaptanlarla, mümkün ol
dukça anlaşmak zorunda olduğu gibi, kendisine 
yardım için en uygun gördüğü gemi veya gemi
lerden yardım istemeğe haklıdır. Kendisinden 
bu suretle yardım istenilen her kaptan, yardım 
isteğini kabul etmek ve hemen bütün hızı ile 
yardma koşmakla ödevlidir. 

MAADDE 17. — Telsizle imdat işareti alan 
bir kaptan kendisinden yardım istenilen başka 

Ad. K. 

MADDE 13. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden ikinci kitabının 1063 ve 
1065 nci maddeleri gereğince yetkili mahkeme
ye rapor vermekle ödevli her kaptan, bu ra
porun bir suretini de kazadan sonra uğradığı, 
liman başkanlığı bulunan ilk limanda, liman 
başkanlığına verir. Bu limanda yetkili mahke
menin bulunmaması bu ödevin yerine getiril
mesine engel olamaz. 

Üçüncü bölüm 

Denizde cankurtarma 

MADDE 14. — Hükümetin 14 neü maddesi 
aynen. 

MADDE 15. — Başka gemiden telsizle im
dat işareti alan bir geminin kaptanı tehlikede 
bulunan kimselerin yardımına bütün hızı ile 
gitmek ödevindedir. Ancak kaptan bu türlü ha
reket etmeyi imkânsız görür Veya içinde bu
lunduğu haller dolayısiyle makul veya fayda
lı görmez veya 17 ve 18 nci maddeler gereğin
ce bu ödevden muaf tutulmuş ise yardım yap-
mıyabilir ve bu hali hemen, imdat işareti ve
ren geminin kaptanına bildirmekle beraber 
kendisini yardıma gitmekten alıkoyan sebeple
ri gemi jurnalma kaydeder. 

MADDE 16. — Tehlikede bulunan bir gemi
nin kaptpnı, imdat isteğine cevap vermiş olan 
kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişare
de bulunduktan sonra, yardıma en elverişli gör
düğü bu gemilerden birinden veya birkaçından 
yardım istemek hakkını haiz olduğu gibi bu su
retle kendisinden yardım istenen kaptan veya 
kaptanlar da bu isteğe uyarak bütün hızlariyle 
tehlikede bulunan kimselerin yardımına git
mek ödevindedirler. 

MADDE 17. — Telsizle imdat işareti alan 
bir kaptan kendisinden yardım istenen başka 
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MADDE 13. — Adalet Komisyonunun 13 
ncü maddesi aynen. 

Üçüncü bölüm 

Denizde cankurtarma 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 15. — Başka gemiden imdat işareti 
alan bir geminin kaptanı tehlikede bulunan 
kimselerin yardımına bütün hızı ile gitmek öde-
vindedir. Ancak kaptan bu türlü hareket et
meyi imkânsız görür veya içinde bulunduğu 
özel haller dolayısiyle makul veya faydalı gör
mez veya 17 ve 18 nci maddeler gereğince bu 
ödevden muaf tutulmuş ise yardım yapmıyabi-
lir ve bu hali hemen, imdat işareti veren gemi
nin kaptanına bildirmekle beraber kendisini yar
dıma gitmekten alıkoyan sebepleri gemi jurna-
lma kaydeder. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunun 16 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 17 nci 
maddesi aynen. 
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bir veya birkaç geminin kaptan veya kaptanla
rının hepsinden, yardım isteğinin yerine geti
rilmek üzere bulunduğu yolunda haber alacak 
olursa, yardıma gitmek ödevinden kurtulmuş sa
yılır. 

MADDE 18. — Bir kaptan deniz tehlikesine 
uğramış geminin yanma varan başka bir' gemi
den, başkaca yardıma ihtiyaç olmadığını öğre
nirse, telsizle imdat işareti üzerine yardıma koş
mak ve - eğer kendi gemisinden de istenmişse -
yardımda bulunmak ödevinden kurtulmuş sayılır. 

MADDE 19. — Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, 
tropikal fırtınalar veya Beaufort mikyasına gö
re 10 kuvvetinde veya daha fazla rüzgâr yahut 
deniz yolculuğu güvenini doğrudan doğruya sar
san başka tehlikeler gören her gemi kaptanı, 
bunları, yakınında bulunan gemilere ve haber
leşebileceği ilk kıyı noktasındaki yetkili makam
lara, elinde bulunan bütün haberleşme araçları 
ile ve tüzüğü gereğince bildirmek ödevindedir. 

Dördüncü bölüm 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı sebeplerle 
yolculuğuna izin verilmemiş yahut denize elve
rişlilik belgesi almamış veya bu belgesi battal 
edilmiş yahut denize everişlilik belgesinin sü
resi geçmiş bir ticaret gemisini çalıştıran özel 
donatan ve böyle bir geminin yolculuğunu yöne
ten kaptan üç aydan altı aya kadar hapisle ce
zalandırılır. Bundan başka özel donatandan ay
rıca 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. Tekerrürü halinde bu cezalar bir 
kat artırılır. 

MADDE 21. — Yolcu taşınmasına izin ve
rilmemiş bir ticaret gemisi ile yolcu taşıdığı ve
ya bu kanunun 11 nci maddesinde sözü geçen 
yükleme markası üzerindeki yükleme çizgileri
nin gösterdiğinden fazla yükle yolculuk yaptığı 
belirtilen kaptanlar bir aydan üç aya kadar 
hapisle cezalandırılır ve her iki halde de altı ay
dan bir seneye kadar denizde çalışmaktan alı
konulur. Yetkisi olmadan, yükleme markasının 

Ad. K 

bir geminin kaptanından, ve eğer yardım iste
nen gemi birden fazla ise bu gemilerin kaptan
larından, yardım isteğinin yerine getirilmek 
üzere bulunduğu yolunda haber alacak olursa, 
15 nci madde ile kendisine yüklenmiş olan 
yardım ödevinden kurtulur. 

MADDE 18. — Bir kaptan, tehlikede bu
lunan kimselerin yanına varan bir geminin 
kaptanından artık yardıma lüzum kalmadığını 
haber alırsa, bu kanunun 15 nci maddesiyle 
yüklenmiş olduğu ödevden ve eğer kendi gemi
sinden de yardım istenmiş ise 16 nci madde ile 
yüklendiği yardım ödevinden kurtulur. 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen, 

Dördüncü bölüm 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. -— Bu kanunda yazılı sebepler: 
A) Yoleuhıüuna izin verilmemiş, 
B) Yola elverişlilik belgesi almamış, 
C) Belgesi battal edilmiş, 
D) Belgesinin süresi geçmiş 
Bir ticaret gemisini işleten özel donatan ve 

böyle bir gemiyi sevk ve idare eden kaptan üç 
aydan bir seneye kadar hapis eezasiyle cezalan
dırılır. Bundan başka özel donatandan ayrıca yüz 
liradan bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 
Tekerrür halinde bu cezalar bir kat artırılır. 

MADDE 21. — Yolcu taşımasına izin verilme
miş bir ticaret gemisiyle yolcu taşıdığı veya bu 
kanunun 11 nci maddesinde sözü geçen yükleme 
markası üzerindeki yükleme çizgilerinin göster
diği hadden fazla yükle yolculuk yaptığı belirti
len kaptanlar bir aydan üç aya kadar hapis 
eezasiyle cezalandırılır ve her iki halde de altı 
aydan bir soneye kadar denizde çalışmaktan alı
konulur. 
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MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 18 nci 
laaddesi aynen. 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen. 

Dördüncü bölüm 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun 20 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 21. — Adalet Komisyonunun 21 nci 
maddesi aynen. 
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yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar ha
pisle cezalandırılır. 

Donatanın, kanuna aykırı olarak verdiği em
re uymuş olmak, kaptanı sorumdan kurtarmaz. 

MADDE 22. — 12 nei maddede yazılı tehli
keli eşyanın ticaret gemileriyle nasıl taşınacağı 
hakkındaki tüzük hükümlerine aykırı hareket 
edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar ağır pa
ra cezası alınır. 

MADDE 23. —• Bu kanun gereğince tüzükle 
belirtilen yardım isteme işaretlerini yerinde ve 
gereği gibi kullanmıyanlarla bu kanunun 10 ncu 
maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına, 13, ncü ve 
20 nci maddelerine aykırı işler yapan kaptanlar
dan 50 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. Şu kadar ki, karasularımızda yolculuk 
ederken yardım isteme işaretlerini yerinde ve ge
reği gibi kullanmayan yabancı harp ve yardımcı 
gemileri komutanlarına milletlerarası hukuk ku
ralları uygulanır. 

MADDE 24. — Bu kanunun 10 ncu madde
sinin 1 nci fıkrasiyle 14 ncü, 15 nci ve 16 nci 
maddelerine aykırı işler yapan kaptanlar üç ay
dan altı aya kadar hapisle cezalandırılır ve altı 
aydan bir seneye kadar denizde çalışmaktan alı
konulur. 

MADDE 25. — Türk harp veya yardımcı ge
mileriyle Türk ticaret gemileri arasındaki çatış
malar sonucunda, askerî kimseler hakkında ya
pılması gerekecek ceza takipleri ve verilecek ce
zalar, Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü ve Askerî 
Ceza kanunlarına göre yapılır ve verilir. 

Beşinci bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 8 nci maddesi 
Türk deniz ordusuna mensup harp gemileriyle 
yardımcı gemilerine ve Türk karasularında bulu
nan yabancı harp ve yardımcı gemilerine ve 6 
nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci ve 12 nci mad
deleri hükümleri, Türk limanlarına gelen, bu li
manlardan kalkan ve Türk karasuları içerisinde 
yolculuk yapan yabancı ticaret gemilerine de uy
gulanır, 

( S . Sı 

Ad. K. 
Yetkisi olmadığı halde yükleme markasının 

yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş ol
ması, kaptanı sorumdan kurtaramaz. 

MADDE 22. — 12 nci maddede yazılı tehli
keli eşyanın ticaret gemileriyle nasıl taşınacağı 
hakkındaki tüzük hükümlerine aykırı hareket 
edenlerden elli liradan iki yüz elli liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 23. — Tüzükle belirtilen yardım iste
me işaretlerini yerinde ve gereği gibi kullanma
yanlarla bu kanunun 10 ncu maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkralarına, 13 ncü ve 20 nci madde
lerine aykırı hareket eden kaptanlardan elli lira
dan iki yüz elli liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 24. — Bu kanunun 10 ncu maddesi
nin 1 nci fıkrasiyle 14 ncü maddesine ve 15 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına ve 16 nci maddesine 
aykırı hareket eden kaptanlar bir aydan üç aya 
kadar hapis ve üç aydan altı aya kadar denizde 
çalışmaktan alıkoyma cezasiyle cezalandırılır. 
Vahim hallerde her iki cezaya birlikte hükmedilir. 

MADDE 25. — Türk harb veya yardımcı ge
mileriyle Türk ticaret gemileri arasındaki çatıl
malar sonucunda, askerî kişiler hakkında yapıla
cak ceza kovuşturmalarında Askerî Ceza Muha
kemeleri Usulü ve Askerî Ceza Kanunu uygula
nır. 

Beşinci bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 8 nci maddesi, 
Türk deniz ordusuna bağlı harb gemileriyle yar
dımcı. gemilerine ve 6 nci, 8 nci, 9 ncu, 11 nci ve 
12 nci maddeleri hükümleri, Türk limanlarına 
gelen, bu limanlardan kalkan ve Türk kara sula
rında yolculuk eden yabancı gemilere de uygu
lanır. 
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MADDE 22. — Adalet Komisyonunun 22 nçi 
maddesi aynen. 

MADDE 23. — Adalet Komisyonunun 23 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunun 24 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 25. — Türk donanmasına bağlı harb 
veya yardımcı gemileriyle Türk ticaret gemile
ri arasındaki çatışmalar sonucunda, askerî ki
şiler hakkında yapılacak ceza kovuşturmala
rında Askerî.Oeza Muhakemeleri Usulü ve As
kerî Ceza Kanunu uygulanır. 

Beşinci Bölüm 

Türlü Hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 8 nci maddesi, 
Türk donanmasına bağlı harp veyardımcı ge
milerine ve 6 nci, 8 nci, 9 ncu, 11 nci ve 12 nci 
maddeleri hükümleri, Türk limanlarına gelen, 
bu limanlardan kalkan ve Türk karasularında 
yolculuk eden yabancı gemilere de uygulanır. 
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ivfADDE 27. — Ticaret Kanununun ikinci 
kitabının (gemilerin çarpması yüzünden çıkan 
hasar) ve (Denizde kurtarma ve yardım) bölüm
leriyle Belediyeler Kanununun 15 nci maddesi 
9 ncu fıkrası ve Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
gemilerin sağlık bakımından denetlenmesine ait 
hükümleri bu kanunun uygulanışı sırasında mah
fuz tutulur. 

MADDE 28. — 2239 sayılı Denizyolları iş
letme Kanununun 9 ncu ve 10 ncu maddeleri ve 
22 Nisan 1301 tarihli (Deryada Men'i Müsade
me Nizamnamesi) kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler, bu kanunun yürürlük tarihinden iti
baren en çok üç yıl içerisinde hazırlanarak yü
rürlüğe konulacak ve bunlar yürürlüğe girince
ye kadar, bu hususa dair bu günkü mevzuat yü
rürlükte kalacaktır. 

MADDE 29. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

17 . V I I . 1945 
Başbakan V. Adalet B. M. Sa. B. 
Hilmi Uran R. Türel A. R. Artunkal 

içişleri B. Dışişleri B. V. Maliye B. 
Hilmi Tiran N. E. Sümer N. E. Sümer 

Millî Eğitim B. Bayındırlık B. Ekonomi B. 
Yücel Sırrı Bay Fuad Sirmen 

Sa. ve S. Y. B. G. ve Tekel B. Tarım B. 
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ulaştırma B. Ticaret B. Çalışma B. 
A. F. Gebesoy R. Karadeniz Dr. S. Irmak 

Ad. K. 

MADDE 27. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden 2 nci kitabının (Gemilerin 
çarpması yüzünden çıkan hasar) ve (Denizde 
kurtarma ve yardım) bölümleriyle Belediye Ka
nununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve 
Umumî Hıfzıssıhha Kânununun, gemilerin saflık 
bakımından denetlenmesine ait hükümleri mah
fuzdur. 

MDDE 28. — 2239 sayılı Denizyolları işlet
me Kanununun 9 ncu ve 1,0 ncu maddeleri ve 22 
Nisan 1301 tarihli (Deryada men'i müsademe ni
zamnamesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler,, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlıynrak en çok bir yıl içinde hazırlanacak ve 
bu tüzükler yürürlüğe girinciye kadar, bugün
kü mevzuat uygulanacaktır. 

MADDE 29. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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MADDE 27. — Adalet Komisyonunun 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28. — Adalet komisyonunun 28 nci 
maddesi aynene. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
bağlıyarak en çok bir yıl içinde yürürlüğe ko
nulacak ve o vakta kadar, bu günkü mevzuat 
uygulanacaktır. 

MADDE 29. — Adalet komisyonunun 29 ncu 
maddesi aynen, 

MADDE 30. — Adalet komisyonunun 30 ocu 
maddesi aynen 
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