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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yozgad Milletvekili Sırrı 1 çöz'ün, Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 6 neı maddesinin yo
rumlanmasına dair olan önergesi, isteği üzerine, 
geri verildi. 

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, Anka
ra ile bazı şehirlerdeki şeker sıkıntısına dair 
olan sözlü sorusu ile gündeme alınan; 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'-
in, şeker ve sigara gibi maddelere zam yapılıp 
yapılmıyacağına ve şeker istihsalâtı ile istihlâki
nin kaç ton olduğuna ve Çukurova'da .kurulma
sı kararlaştırılan şeker fabrikalarına dair olan 
sözlü sorusuna Ekonomi, Gümrük ve Tekel 
Bakanları cevap verdiler. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

halka dağıtılan pamuklu kumaş hakkındaki sözlü 
sorusuna Ekonomi Bakanı; 

Tokad Milletvekili Refik Ahmet Sevengil'in, 
tütünlerimizin yabancı memleketlerde satılması
nı sağlamak için Hükümetçe ne gibi tedbirler 
alındığına dair olan sözlü sorusuna, Ticaret Ba
kanı cevap verdi. 

17 . V . 1948 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Ol. A. F. Cebesoy S. Pek 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

N. Fırat 

Sorular 

1. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, İş 
Kanununa bağlı işyerlerindeki işçi ücretlerine; 

2. — İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniye
tine; 

3. — Kalifiye işçi ve işçievleri ve sitelerine; 

4. — iş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılma
sı zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve nizamname
lere dair olan sözlü soruları, Çalışma Bakanlı-
na gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Yedeksııbay ve Askerî Memurlar hak

kındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla değişti

rilen 3 ncü maddesine bazı hükümler eklenme
sine dair olan 3993 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
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kanun tasarısı (1/350) (Millî Savunma Komis
yonuna) ; 

Teklif 
2. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı

nar'ın, umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek 
madenî su borulariyle aksanı ve teferruatından 
gümrük resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/104) (Bayındırlık, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

Raporlar 
3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlümü 
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Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/304) (Gündeme); 

4. — Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında
ki 1918 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ada
let, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve Teke! Komis
yonları raporları (1/123) (Gündeme): 

5. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri 
inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve (Seçici Komis
yon raporu (1/346) (Gündeme). 

»•-<< 

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

BAŞKAN — Başkan Vekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (îsparta) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ REŞAT ŞEMSET

TİN SİRER (Sivas) — Köy okullarının inşasına 
ait kanun tasarısının Komisyonca incelenmesi 
bitmiştir. Tasarı gelen evrak arasında bulunu
yor. Gündeme alınması için istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Köy okulları hakkındaki kanun 
tasarısı Komisyonlai'dan gelmiş, gelen evrak 
arasındadır. Millî Eğitim Bakanının teklifi üze
rine gündeme alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Gündeme alınması 
kabul edilmiştir. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yii-
regir'in, 1917 yılı pamuk ve yağlı tohum mah
sullerinden müstahsil elinde ne miktar bulundu
ğuna, 1948 yılı hububat, pamuk ve yağlı tohum 
fiyatlarının hangi tarihte yayınlanacağına ve pa
muk satış kooperatiflerine dair sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'ın sözlü ce
vabı (6/137). 

10 . V . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Devam eden dünya şartları karşısında 

serbest ihracata müsaade edilmiyeceği, bu ba
kımdan hububat politikasının esasını da Hükü
met tarafından tâyin, tesbit ve ilân edilecek fi 
yatlar tesbit edeceği muhakkak bulunduğuna 
göre hasat yapılmak safhasına girmek üzere bu

lunan (bilhassa Antalya, İçel, Seyhan, Hatay 
illerini ihtiva eden Güney bölgesinde nihayet 
15 gün sonra hasat başlayıp mahsulün piyasaya 
arz edileceğine nazaran) 1948 yılı hububat fi
yatlarını Hükümet hangi tarihte ilân etmek ni
yetindedir? 

2. — Halen 1947 pamuk mahsulünden müs
tahsil elinde kalmış, satınalmmamış ne miktar 
pamuk vardır? bedeli ne tutmaktadır? keza 
bıı mahsûlden tüccar ve mutavassıt elinde ne 
miktar pamuk mevcuttur? bedeli ne tutmakta
dır? Hükümet bunları mubayaa eylemediğine ve 
serbest ihracına müsaade etmediğine göre bun
ların durumu ne olacaktır? 1948 pamuk mahsu
lünün fiyatları Hükümetçe ne zaman ilân edil
mek istenilmektedir ? 

:>. — 1947 yılı yağlı tohum mahsulünden 
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müstahsil ve mutavassıt elinde halen ne miktar 
mal mevcuttur? Bunların bedeli ne tutmakta
dır? Eldeki mevcut ile 1948 mahsulü hakkında 
fiyat ve ihracat bakımından Hükümet ne düşün
mektedir? 

4. — Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerinin 
çalışmalarının müstahsil ortaklar mahsullerinin 
meydana getirilmesindeki alâkasızlığı ile bera
ber mubayaasmdaki tavassut ve alâkasının da 
verimli olmadığı ve bilhassa geniş kadro ve is
rafı andıran masrafların yer yer hoşnutsuzluk
lar doğurduğu işitilmektedir. Halen hangi böl
gelerde ne miktar pamuk satış kooperatifleri 
kurulmuş, çalışmaktadır? Ortakların sayısı kaç
tır? Bu kooperatiflere Ticaret Bakanlığınca sağ
lanan kredi miktarı nedir? Yaptıkları muamele 
tutarı neye baliğ olmaktadır? 

5. — Devlet ve şahıslara ait fabrikaların 
önümüzdeki çalışma yılı için kaç balya pamuğa 
ihtiyacı vardır? Gerekli istoklar ayrıldıktan ve 
fabrikaların ihtiyacı bırakıldıktan sonra artan 
miktar pamuğun müstahsil veya tüccarların 
elinden serbestçe ihracına müsaade cdilecek-
midir? 

Yukarda yazılı beş madde hakkında Ekono
mi ve Ticaret Bakanlarının Kamutay Huzurun
da sözlü olarak açıklamada bulunmalarını rica 
ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

TİCARET BAKANİ MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP (Edirne) — Arkadaşımın şimdi 
okunan Önergesine madde madde cevaplarımı 
arzedeceğim. Önergenin birinci maddesi 
1948 -1949 mahsul yılı hububat fiyatlarına ve 
piyasanın ne zaman açılacağına taallûk ediyor. 

Arkadaşımın bu konudaki önergesine ceva
bım şudur: 

3491 sayılı ve 24 . VI . 1938 tarihli Toprak 
Mahsûlleri Ofisi Kanununun ikinci maddesinde, 
Ofisin iştigal mevzuları hakkında şu hükümler 
vardır: 

Cevabımla ilgili olduğu için bu hükmü ay
nen okuyorum. 

« A) Memlekette büyük istihsal mıntıkala
rında istihsal edilen buğday fiyatlarının, ıııüs-
tahsıllarm satışlarında normalin altına düşmesi
ni önlemek için İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
.tesbit edilecek yerlerde ve tâyin edilecek fiyat-
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larla buğday mubayaa etmek ve bu suretle buğ
day piyasasını korumak ve tanzim etmek ve 
stok bulundurmak, ..» 

Kanunun şu fıkrası Toprak Ofisinin hangi 
maksatlarla hububat müstahsilim korumak için 
hububat alacağını ve fiyatları tesbit edeceğini 
işaret ediyor. Yine aynı kanun, tesbit edilecek 
normal fiyatlardan ne kastedildiğini şu hü
kümlerle ifade eidyor. 

«Normal fiyatlar, cihan pazarlarındaki buğ
day fiyatları karine ittihaz edilerek bir rakama 
varmak üzere her sene haziran ayının ilk 15 
günü içinde İcra Vekileri Heyeti karariyle mu
ayyen evsafta buğdaylar için tesbit edilecek 
fiyatlardır. » 

Bu hükme uyularak geçmiş yıllarda fiyatla
rın Hükümetlerce şu tarihlerde tesbit ve ilân 
edilmiş olduğunu görüyoruz; 

1944 - 1945 kampanyası alım fiyatları 
2 . VI . 1944 tarihinde 

1945 - 1946 kampanyası alım fiyatları 
15 . VI . 1945 tarihinde. 

1946 - 1947 kampanyası alım fiyatları 
13 . VI . 1946 tarihinde. 

1947 - 1948 kampanyası alım fiyatları 
6 . VI . 1947 tarihinde. 

Ana kanunun fiyat tesbiti tarihine işaret 
eden bu hükmü yanında; Millî Korunma Kanu
nunun 26 ncı maddesi, Hükümete şu yetkiyi 
vermektedir: 

«Madde: 26 - (4648 sayılı Kanunla değişen) 
Hükümet, halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını te
min ve ihracatı tanzim ve müstahsili himaye mak-
sadiyle memleket mahsul ve mamullerini satın al
mak ve memleket ihtiyacını temin ve ithalâtı tan
zim maksadiyle hariçten mal mubayaa etmek ve 
bunların satış, tevzi, toplama ve sevk işleriyle 
iştigal etmek salâhiyetini haizdir.» 

Hükümet her iki kanunun bu hükümlerini 
ve memleketin hububat istihsal durumunu ve 
diğer iç ve dış âmilleri de gözönünde tutarak, en 
uygun mütalâa edeceği zamanda 1948/1949 mah
sûl yılı hububat rejimini, her yıl olduğu gibi, 
tesbit ve halka ilân edecektir. 

Önergesinin 2 nci maddesi cevabı : 
1. — Pamuk piyasasını müdahale alımları ya

parak tanzim vazifesiyle görevlendirilmiş olan 
T. C. Ziraat Bankasının 12 . V . 1948 de verdiği 
malûmata göre Çukurova bölgesinde pamuk stok 
durumu şöyledir: 
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İstihsal merkezleri şokları 

Adana, Tarsus ve Mersin 
Ceyhan ve Osmaniye 
(Jukurova Bölgesi 

17.5.1948 0 : 1 
Müstahsılda 

Takribi bedeli 
Ton Türk Lirası 

2 000 
400 

3 000 000 
600 000 

Ton 

1 500 

Yekûn 2 400 3 600 000 1 500 
1947 - 1948 kampanyalarında Çukurova Bölgesindeki müstahsıldan Zerbankın 

dığı pamuk miktarı ve bedelleri de şöyledir : 
Ton 

Millî korunma fonları bakiyesiyle 1 851,7 
K/728 sayılı Karar gereğince ve Maliye Bakanlığından temin olu
nan paralarla Sümerbank namına 2 043,1 

3 894,8 
Amortisman sandığından temin olunan 6 milyon liraya kadar kredi
den 20 . IV . 1948 den 11 . V . 1948 e kadar 1 582,5 

Tüccarda 
Takribi bedeli 
Türk Lirası 

825 000 

825 000 
şimdiye kadar Î<1-

Türk Lirası 

2 906 142 

3 383 390 

6 289 532 

2 796 341 

Yekûn 5 477,3 9 085 873 

Amortisman Sandığından temin olunan ti 
milyon liradan geriye kalan 3 200 000 lira. ile 
halen Çukurova müstahsılmda bulunan 2 400 
ton pamuğun alınmasına devam olunmaktadır. 

Şu hale göre yalnız Çukurova'daki tüccar 
elinde kalmış 1 500 ton pamuğun âkibeti ortada 
bulunuyor; arkadaşım da bu ciheti sormakta ve 
öğrenmek istemektedir. Hükümet mahsul yı
lı başında, ilân ettiği kararında pamu
ğun içerde piyasasını serbest bırakarak 
ihracına müsaade etmiyeceğini, içerdeki 
serbest alımların tesbit edilen fiyatların aşağı
sına düşürülmemesi için, ancak, müstahsili koru
mak üzere doğrudan doğruya müstahsıldan mü
dahale alımları yapacağını bildirmiştir. 

Bu esas ve şartları bildikleri halde müstahsil 
ile fabrikatörler arasında tavassut rolü yapan, 
yani fabrikalara satmak üzere çiftçiden mal alan 
bazı tüccarın elinde, bir miktar mal kalmış ol

ması karşısında Ticaret Bakanı olarak mevzu 
esaslara göre şimdilik bir şey düşünemiyorum. 

1948 - 1949 yılı pamuk mahsulü hakkında ge
rek fiyat ve gerekse ihracat bakımından karar
larımızı katî olarak tesbit ve ilân etmeden önce 
düşüncelerimi söylemekte hiç bir fayda görmü
yorum. Herhalde bu hususta geç kalmamaya ça
lışacağım. 

Önergesinin 3 ncü maddesi cevabı : 
1947 - 1948 yağlı maddeler mahsulünden 

müstahsil ve mutavassıt elinde halen ne miktar 
mal bulunduğunun önergenin verilme ve cevap
lanma tarihleri itibariyle mahallinden sorulmak 
suretiyle tesbitine gidilememiş, İstatistik Genel 
Müdürlüğünden alman istihsal rakamları ile da
hilî istihlâk ve mezkûr Genel Müdürlüğün ihra
cat ve Bakanlığın lisans rakamları delaletiyle 
hesaplanan takribi stoklar bu cevaba esas ittihaz 
edilmiştir. 
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Susam : İstihsal 31 942 ton 32 000 ton 
T. , ... . ... I M nn n A n \ 15 000 Tahin 
Dahili istihlak 22 000 » { „ nnn „ v . . 

I 7 000 Y ağ için 
Müdahale mubayaası 7 000 » 

29 000 

Stok 3 000 X 8-5 Kış. = 2 550 000 Türk lirası 

Müstahsili korumak maksadiyle geçen sene 
ve bu yıl susam müdahale mubayaaları yapıl
mıştır. 

Geçen yıl yuvarlak rakamla 5 500 ton 
Bu yıl (30 . IV. 1948) 6 394 » 

müdahale mubayaası yapılmıştır. Toprak Ofis 
elinde susamların dolar veya İsviçre fran
kı ile ihracına müsaade edildiği gibi Ofis 

mubayaası dışında kalabilecek malların da tüc
car eliyle ihracına imkân sağlanmış ve keyfiyet 
ihracatçı birliklerine Mart ayı sonlarında tebliğ 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ayçiçeği : İstihsal 31 000 ton civarındadır. 
Tamamen dahilî istihlâk mevzuudur. Fiyat

ları diğer yağlı tohumlara nazaran iyi durumda 
seyretmiştir. 

;-r$? 

İstanbul Borsası : Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

' Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 

Kendir tohumu 
İstihsal 
ihracat 

35,77 Tekirdağ Borsası : Eylül 
42,08 Ekim 
43,56 Kasım 
40,25 Aralık 
38,83 Ocak 
40,] 7 Şubat 

Mart. 
38,50 Nisan 

Mayıs 

2 398 ton 2 400 ton 
1 600 » 

34,45 
41,31 
41,30 
11,30 
37,49 
38,72 
30,47 
35,19 
33,89 

800 » X 85 krş. = 680 000 (Fi. İzmir Mart vasati 88, 34) 
Keten tohumu: İstihsal 17 955 ton 18 000 ton 

Dahilî istihlâk 2 000 2 000 > (500 T. Keten yağı mukabili) 
İhracat 6 971 7 000 » 

Istok 9 000 » X 85 - 7 650 000 T. L. (Adana 82,15; İstanbul 89) 

Bu madde halen, İngiliz lirası hariç, takas 
dâhil, her türlü ihraç imkânlarından istifade 
etmektedir. 

Yerfıstığı : İstihsal 3 000 ton kadardır. Bu
güne kadar verilen lisanslar dâhil 210 ton ihra
cat yapılmıştır. Elde 2 000 tona yakın bir istok 
tahmin edilmektedir. İstok 2 000 ton X 60 ku
ruş = 1 200 000 T. L. 

Tahditsiz olarak bütün ihracat imkânların

dan faydalanma durumunda olan bu maddenin 
ancak isterlin ödiyebilecek eski alıcıları için 
400 tonluk bir kısmında isterlin mukabilinde 
ihracına ayrıca izin verilmiş bulunmaktadır. 

Istihsol 93 183 
Dahilî istihlâk 

Çiğit 
93 000 ton 
33 000 » tohumluk ve yemlik 

60 000 » bu miktar yağ fab-
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rikalarına aynen intikal ettiği takdirde 7 800 
ton kadar yağ almak mümkündür. Pamuk yağ
ları dahilî istihlâk mevzuu olarak mütalâa edil
mektedir. 

Haşhaş, tohumu : İstihsal 14 776 tondur. Haş
haş yağı istihsalinde kullanılan nev'i. dahilî ve 
mahallî istihlâk konusu olan bir maddedir. Bir 
ihraç maddesi olan mavi haşhaş miktarı ise 
1 000 ton civarındadır. Şimdiye kadar 515 ton 
ihraç edilmiştir. 500 ton raddelerinde tahmin 
olunan stokun kıymeti : 

500 ton X 80 Krş. = 400 000 T. L. 
(istanbul 24 Nisan 81 Krş.) 
Bu maddenin ihracatında sterlin hariç hiçbir 

tahdit yoktur. 
Yağlı tohumlar verdikleri yağa göre yemeklik 

ve sınai olarak ayrılmaktadırlar. 
Sınai vasfını taşıyanların ihracında her türlü 

kolaylık gösterilmektedir. 
Yemeklik olanlara gelince; zeytinyağı ihra

cına müsaade edilmesiyle husule gelecek bolluğun 
bu nevi yağlarla kapatılması ve bu suretle eldeki 
stokların süratle tasfiyesi mümkün görülmek
tedir. 

Gelecek yıl mahsulüne gelince; rekoltenin 
şimdiden tahminine imkân olmamakla beraber, 
iklim şartlarının müsait gitmesi dolayısiyle bu 
hususta iyimser düşünmeye mahal vardır. 

önümüzdeki yıl rekolte şartları müsait oldu
ğu takdirde, memleket ihtiyacından fazla kala
cak miktarın, serbest dövizli fiyatlar seviyesin
de kalmayı temin edecek şekilde ve dış ticaret 
politikası esasları dâhilinde ilgili tüccarlar tara
fından ihraç edilmesinin uygun olacağı düşünül
mektedir. 

önergenin dördüncü maddesi cevabı: 
Müstahsilin malını en iyi şekilde değerlendir

mek amaciyle Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
likleri kurulmasını derpiş eden 2834 sayılı Ka
nuna dayanarak İzmir, Adana ve İğdır bölgele
rinde pamuk müstahsili için Tarım Satış Koope
ratifleri kurulmuştur. 

İzmir Bölgesi: 
1939 - 1940 yılında pamuk mahsulü bu böl

gede eskidenberi mevcut olan İncir ve Üzüm Ko
operatiflerinin iştigal mevzuuna ana ürün olarak 
alınmış ve her sene ortaklardan aşağıda gösteri
len miktar ve kıymetlerde pamuk toplanmıştır: 
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1939-1940 46 000 283 % 0,5 
1940-1941 44 000 8 509 % 19 
1941-1942 45 000 10 673 % 24 
1942-1943 30 000 13 234 % 44 
1943-1944 21 000 7 103 % 34 
1944-1945 21 000 6 191 % 30 
1945-1946 32 000 10 830 % 34 
1946-1947 26 000 9 473 % 36 
1947-1948 30 000 15 000 % 50 tak

riben 
İzmir Birliği, ortaklarından topladığı pamuk

ları değerlendirmek için; Manisa, Sarayköy, Kı
nık, İzmir, Alsancak'da Çırçır fabrikaları kur
muş, Bayındır'da ise kira ile tutarak ortakların 
getirdikleri mahsulleri kendilerine ait tesislerde 
çırçırlıyarak çırçırlama masraflarının ve çırçır-
lama neticesi fabrikatörlere kalan randıman fark
larının ve tâli hasılatın kıymetlendirilerek ortak
lara intikalini sağlamıştır. Halen İzmir Birliğine 
bağlı 38 Tarım Satış Kooperatifinden 30 tanesi 
diğer ürünlerle beraber pamuk mahsulü topla
maktadır. Pamuk teslimini taahhüt eden mu
kayyet ortakların sayısı 14174 dür. 

Pamuk ortaklarının ödedikleri sermayeler, 
30 kooperatif ve birlikte ceman 747 922 liradır. 
Ayrıca bugün bu birliğin kooperatiflerle bera
ber tesis, gayrimenkul ve saire olmak üzere ce
man 15 milyon yedi yüz bin lirayı mütecaviz 
varlığı vardır. 

Her sene Ziraat Bankasınca açılan krediler 
miktarı şöyledir:.; 

Yılı Lira 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947-

-40 
-41 
-42 . 
-43 
-44 
•45 
-46 
-47 
48 

4 575 000 
4 450 000 
11 000 000 
15 000 000 
18 500 000 
20 000 000 
6 000 000 
12 000 000 
22 350 000 

Ancak krediler bütün mahsuller için mtiş-

— 355 — 



B : 60 17.5.1948 
tereken açılmakta olup, tefrikler ihtiyaca göre 
yapılmakta ve ayrıca gerek birlik varlıkların
dan serbest olan miktarlar, gerekse diğer mah
sullere tahsis edilip bu mahsullerin satılraasiy-
le serbest kalan paralar pamuk alım işlerinde 
kullanılmaktadır. 

ITer kooperatif ve birlik birkaç mahsul ile 
iştigal ettiğinden yalnız pamuk mahsulü için 
masraf ve kadro itibariyle bir rakam vermeye 
imkân yoktur. Yalnız Kesinhesap neticesi alı
nan 1946-47 yılında birlik tarafından pamuk 
kıymetlerine nispetle yapılan umumi masraf
lar yüzdesi %098 dir. 

Çukurova bölgesi: 
Bu bölgede ilk kooperatif teşkilâtı 1940 -

41 mahsul yılında kurulmuştur. Halen Adana, 
Ceyhan, Tarsus, Yenice ve Osmaniye'de olmak 
üzere beş kooperatif ve Adana'da bunların 
bağlı bulunduğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği vardır. 

İlk teşekkül yılından bugüne kadar ortak 
sayısı ve toplanan mahsul miktarı seyri şöyle
dir. 

Yılı 

1940-41 
1941-42 
1942 - 43 
1943 -4' 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 

Ortak 
sayısı 

394 
10.49 
14.38 
14.68 
17.19 
28.59 
45.90 
50.81 

Umumi 
rekolte 

saf pamuk 

36.900 
30.500 
46.900 
39.600 
29.000 
21.000 
30.000 
26.000 

Ortak Umumi 
teslimatı rekolteye 
saf pa- nazaran 
mukton % si 

1370 
3522 
4332 
38o3 
1798 
4345 
6646 
9217 

% 
% 
% 

% 22 

11 ,r> 
9 
9,5 
6 

20 
•>,"> 

(ortak ve ortak harici) 

Birliğe Zerbankça açılan krediler : 
Yılı Lira 

1940-41 
1941 -42 
1942-43 
1943 - 44 
1944-45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 

1 306 000 
3 630 000 
5 000 000 
6 300 000 
3 000 000 
3 000 000 

12 000 000 
500 000 

O : 1 
.Simdi bu son noksanlığın sebebini izah ede

ceğim : 
1947 - 1948 yılında anlaşma gereğince birli

ğe Sümerbank tarafından gerekli krediler açıl
mış olduğundan, Ziraat Bankasından küçük 
bir miktar kredi alınmakla iktifa edilmiştir. 
Sümerbanktan sağlanan kredilerle birlikte, or
taklarından 4477 ve ortak dışından da 4810 
ton mahlıç pamuk toplıyarak 9 küsur bin tonu 
Sümerbanka devredilmiştir. Birlik ayrıca Cey
han, Yenice'de Savcın, çırçır ve prese fabri
kaları kurarak bu sene işletmeye açmıştır. Hiç
liğin bugünkü gayrimenkul tesisat vesaire yer
lere yaptırılmış varlıkları, miktarı 2 000 000 li
ra kadardır. 

Birlik kadrolarının fazla olduğu ve masraf
lar da israf bulunduğu hususuna gelince : 

Yüksek malûmları bulunduğu üzere kadro 
ve bütçeleri hazırlamak ve teklif etmek yetki
si bu teşekküllere aittir. 1 »ununla beraber Ba
kanlığımızca da bu nokta üzerinde hassasiyetle 
durulmakta ve her vesile ile gerek yönetim ku
rullarının ve gerekse Genel Kurulların dikkat 
nazarları çekilerek kadro tekliflerinin iş icap 
ve zaruretlerine göre ayarlanması zikredilmek
tedir. 

Kesin durumu belli olan en son 1946/1947 iş 
ydı itibariyle kadro umumi masraflarla iş hac
mi mukayeseli olarak şöyledir: 

İş hacın ı-
% ne naza

ran me
sai f/c si 

T ! 

Birlik 
Adana Koo
peratifi 
Tarsus » 
Ceyhan » 
Yenice » 

Osmaniye » 

21 

12 
9 

15 
14 

Umumi 
masraf 

Lira 
376.125 

176.800 
79.727 

172.089 
68.783 
82.992 

tş hacnu 

Lira. 
8.392.105 

2.862.532 
1.153.317 
2.403.889 

953.071 
960.048 

# 6 
% 6,9 
% 7,1 
% 7,2 
% 8,6 

İğdır Bölgesi : 
İğdır bölgesindeki müstahsıllar 1937 - 1938 

yılında kooperatifleşmeye başlamış 4 kooperatif 
kurarak merkezi İğdır 'da olan birliğe bağlan
mışlardı. Kuruluş yılında umumi rekolte 5750 
ton olup hepsi birlik tarafından alınmıştı. An
cak bu mıntakada ekilen Rus ve yerli tohum-
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ların bozulması ve seneden seneye istihsalin aza
larak (733) tona düşüşü üzerine 1943 - 1944 yılı 
mahsul mevsiminde akala cinsi pamuk yetiştir
meye başlanılmıştır. Pamuk ekiminin bu su
retle azalması yüzünden kooperatiflerden üçü 
ve birlik tasfiye edilmiş, ortakları İğdır Koope
ratifine bağlanmıştır. Halen pamuk müstahsi
linin hepsi kooperatife ortaktır. Kuruluştan 
itibaren ortak sayısı ve rekolte sayısı şöyledir: 

Mahsul durumu ve ortak teslimatı: 
Mahsul miktarı 

Ton 
Yılı Ortak sayısı çiğitli 

1948 0 : 1 

1937 - 38 
1938 - 39 
1939 - 40 
1940-41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944-45 
1945-46 
1946 - 47 
1947-48 

ton 

Kuruluştamberi 
durum şöyledir:. 

Yıh 

1947 - 48 
1938 - 39 
1939 - 40 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 

4445 
4593 
4666 
4707 
4693 
4652 
4649 
4649 
4649 
4649 

5721 
4716 
4053 
2189 
1857 
7733 

158 
520 
866 
550 

4649 Kesin olarak henüz 
belli değil takriben 600 

açılan kredi 

Lira 

680 000 
1 085 000 
1 015 000 

527 500 
350 000 

500 000 
500 000 
366 000 
500 000 

itibariyle de 

Pamuk ortaklarının ödedikleri 104 996 lira
lık sermaye ile birlikte kooperatif varlıkları 
310 878 liradır; 

İstihsale yardım: 
Yukarıda da arzedildiği veçhile bu birlikler 

bir taraftan mutavassıtlara giden çırçırlama ve-

sair avantajları müstahsıla aksettirmek için ka
nunun verdiği yetkiye dayanarak lüzumlu tesis 
ve fabrikaları kurarken diğer taraftan da müs
tahsilin ekimini artırmak ve teşvik etmek için iyi 
cins tohum, mibzer, çapa makinesi, su tulumbası 
dağıtmış ve elindeki traktörlerle sürüm işlerine 
yardım etmiştir. 

Bu meyanda bir misal olarak Adana bölge
sinde içinde bulunduğumuz bu sene de dâhil ol
mak üzere son üç mahsul yılında müstahsıla ya
pılan yardımları aşağıda arzediyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bunların hep
si soruya dahil midir? 

MAHMUT NEDlM GÜNDÜZ ALP (Devam
la) — Dâhildir, dikkat buyursaydmız anlardınız. 

Şimdi arzediyorum. 

SH T 1 
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1945/1946 26.238 69.26 270.000 
1946/1947 56.064 79.34 274.878 
1947/1948 91.000 39.26 500.000 

S *J2 

76.000 

: 3 :© 
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66.000 
65.000 

121.000 

Bu yardımlar, bedeli mahsul idrakinde tahsil 
edilmek üzere yapılmıştır. 

Netice: Yukarda arzettiğim izahatımdan ve 
verdiğim rakamlardan da anlaşılacağı veçhile 
izmir ve Adana Kooperatif ve Birlikleri ve gerek
se iş hacimleri itibariyle daimî inkişaf halindedir. 
Bu netice yapılan işin pamuk müstahsilini tatmin 
ve ortak yazılmaya teşvik edici mahiyette oldu
ğunun açık bir delilidir. 

İğdır'a gelince; bu bölgenin hususiyetleri yu
karda arzedilmişti. Nitekim bu sene de mez
kûr mmtakada ekilen akala tohumlarının bozul
ması üzerine tekrar 120 bin kilo tohumluk çiğit 
sevkedilmiştir. 

önergenin beşinci maddesi Ekonomi Bakan
lığına, bir kısmı da bana taallûk ediyor, onlara 
ait olan cevabımı da arzediyorum: 

Devlet ve şahıslara ait fabrikaların önümüz
deki çalışma yılı için pamuk ihtiyaçları 34 - 35 
bin ton olarak tahmin edilmektedir. Bunda 
Hidrofil pamuk fabrikalariyle küçük sanat erba
bının sarfiyatı ve sair müteferrik ihtiyaçlar dâhil-
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değildir. Bunlar da hesaba katılmak suretiyle 
genel pamuk ihtiyacımızı 40 000 ton civarında 
olarak tahmin etmek yerinde olur. 

Arkadaşımın ihtiyaç, fazlası kalacak pamuk 
hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında 
tekrar ettiği sorusuna ikinci maddeye ait açıkla
malarım arasında cevap vermiş bulunuyorum. 

AHMET KEMZİ YÜREGİK (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Ticaret Bakanı 
Gündüzalp, beş kalem olarak sorduğum meselele
ri bütün teferruatı ile bildirmek suretiyle olduk
ça uzun bir vaktimizi aldı, ama bizi de aydın
latmış bulundu, kendilerine teşekkür ederim. 
Fakat asıl meseleye, dâvanın ruhuna temas eden 
noktalarda maalesef pek aydınlanmış ve tatmin 
edilmiş değilim. 

Hububat dâvası; ne Çukurova davasıdır, ne 
Konya davasıdır, ne de Ankara davasıdır, bü
tün Türkiye davasıdır. Çünkü nihayet ekmek 
ve yiyeceğe dayanan bir meseledir. Ekmek dâ
vası üzerinde Yüksek Meclisçe defalarca konu
şulmuş ve münakaşa yapılmıştır. Maalesef iyi bir 
neticeye ve iyi bir ekmek yemek sonucuna vara
mamış ve mesele halledilmemiştir. Bu izahata 
nazaran yine de halledileceğe benzemcemektedir. 

Hububat; aşağı yukarı yenisi idrak edilmekte 
ve müstahsilini şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da memnun edecek bir vaziyet arzet-
memektedir. Fiyat 22 kuruştur, hakikatta ise 
18 kuruştur. O, kâğıt üzerindeki 22 kuruştan 
ibarettir. Çünkü libresi noksan, firesi çok, me-
vaddı ecnebiyesi var diye Ofis, alım yerlerinde 
mütemadiyen müstahsil aleyhine 22 kuruştan 19 I 
kuruşa kadar indirilir. Müstahsıla 19 - 20 ku
ruş kalır. Bugünkü şartlar dâhilinde 20 kuru
şun iştira kabiliyetinin ne olduğunu yüksek tak
dirinize arzederinı. Bu bakımdan buğday istih
salinden köylü iyi bir durumda değildir. Kaldı İ 
ki, hububat darlığı, ekmek bozukluğu devam 
ederken, Güney bölgesi, ki Antalya, tçel, Seyhan 
ve Hatay vilâyetlerini ihtiva, eder, burada hasat 
başlamıştır. Fakat elde fiyat yoktur. Ofis me
murlarında şöyle bir zihniyet vardır. Bu daima 
tecelli etmektedir. Elimizdeki fiyat geçen yıla 
aittir, biz yeni mahsulden eski fiyatla mal al
mak durumunda değiliz, teranesini tuttururlar. 
Mahsulünü çıkaran köylü piyasada birtakım 
muhtekirlerin elinde oyuncak olur. Çünkü Hü
kümet yeni mahsulün fiyatını ilân etmemiştir. 

1948 O : 1 
Bu itibarla aradan bir ay kadar bir zaman geçer, 
zavallı köylünün çıkardığı mahsul ise herhangi 
bir müdahale ve muvazene satışı maksadı ile ku
rulmuş olan Ofisin de seyirci kalması karşısında 
yarı fiyata satar, bu hal bugün O n u p bölgesinde 
başlamıştır. Bu itibarla hububatın yeni fiyatın
dan bu bölge istifade edememektedir. 

Ticaret Bakanı; elde bir kanun vardır, Hazi
ran ortasına kadar fiyat ilân edemeyiz dediler, 
acaba daha evvel ilân edilmesinde ne gibi bir 
mahzur vardır.' Bu itibarla bu hususta verilen 
malûmat tatmin edici değildir, buğday müstah
silini da mutazarrır edecek bir durumdadır. 

Bundan başka son günlerde hepinizin malu
mudur, birtakım kayıtlar konmuştur, trenler 
buğday nakletmemektedir, hattâ kamyonlarla 
dahi nakletmek mümkün değildir, mahsur bir 
durumdadır ve tamamen müstahsili boğduracak 
bir haldedir. 

Pamuk işine gelince: 
Pamuk da yine izmir veya Adana bölgesine 

ait bir dâva değildir. O da, hububat, nasıl bütün 
memleketin yiyim maddesi ise, pamuk da bütün 
memleketi alâkadar eden bir giyim maddesidir 
ve şimdiye kadar hayatın ucuzluğunda, paha
lılığında mühim bir rol oynamaktadır. 
Bilhassa çıplakları giydirmek bahsinde mühim 
bir vazife görmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Ege, gerek İğ
dır ve gerek Çukurova bölgesinde pamuk is
tihsal edilip piyasaya arzedileli 9 ay olmuştur. 
Bu dâva Hükümetin müdahalesiyle herhangi bir 
şekilde halledilmemiştir. Müstahsıla istediği pa
rayı, yahut yaptığı masrafı çıkarma hususunda
ki talebini de geri bırakmıştır. Hükümet pamu
ğun ihracına müsaade etmemekte ve diğer ta
raftan da kendisi almamaktadır. Şu halde pa
muk tek alıcı karşısında, tek alıcı olan Devlet 
karşısında elde beklemektedir. Bugün Çukur
ova Bölgesinde, Sayın Ticaret Bakanının da açık
ladığı gibi aşağı yukarı bir milyondan fazla müs
tahsil elinde ve dört milyona yakın da mutavassıt 
ve tüccar elinde pamuk mevcuttur. 

Üç ay sonra yeni pamuklar çıkacaktır, eski
leri hâlâ halledilmemiş bu vaziyettedir. Müs
tahsil bundan muztariptir. Hariçte 225 - 270 
arasında olan pamuk bizde 160 - 170 kuruştan. 
Bizde alıcı yoktur. Bir zamanlar Sümerbanka ala
cak dediler. Fakat bir türlü para verip alama-
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dılar. Tüccar, mutavassıt mal almasın diyorlar. 
Nihayet bunlar da bir vatandaştır. Çiftçi tanı 
krediyi bulamaz, fakat tüccar ona borç verir, 
parayı alır malı teslim eder. ihtikâr yapayını 
diye bunu mutavassıt almış değildir. Alınan 
pamuklara mukabil tüccar birçok müşkülâta uğ 
ratılmaktadır. Balya çemberlidir, şudur, budur 
diye dolayısiyle bin bir zorlukla: karşılaşmaktan 
müştekidir. 

Yeni mahsul pamuklar ne olacaktır dedik, 
Sayın Ticaret Bakanı bu konuya dokunmadılar. 
Pekâlâ, mademki tüccardan malı alamıyorsunuz, 
bırakın, Japonya'dan, Almanya'dan talipler var
dır. Bu insanlar malını satsın, memlekete döviz 
para; gelsin. Burası da meskût geçilmiştir. 

Yağlı tohumlar meselesi de bir faciadır. Su
sam 150 kuruşa giderken 85 kuruşa alınmaya 
kalkılmış ve onun da hepsi alınmamıştır. 

Yer fıstığı hariçte 80 - 130 kuruşa satılmak
ta iken son zamanda sterlinle satılmasına müsaa
de etmişlerdir. Onun da yeni mahsul zamanı gel
miştir. 

Zeytinyağı da bir faciadır. Dışarda 6 liraya 
satılırken bugün 150 kuruşa müşterisi bulunma-
n aktadır. Zeytinyağı müstahsili muztariptir. 
Son zamanlarda 5 bin ton ihraç edeceğiz, dediler. 

Arkadaşlar; bir yağ meselesi vardır, bir de 
bu işleri idare eden Ticaret Bakanlığında bir yağ 
şubesi vardır. Bu işleri onlar tanzim ve ayarla
maktadırlar. Yalnız bunlar masasının yüzünü 
görmektedirler. Bunların uzağı yakını görmeleri 
ve tâyin etmeleri bir meseledir. Nihayet anla
şıldı ki, memlekette yağı çıkarılan maddeler çok
tur. Zeytin yağı ve susanı vardır. Fakat bunlar 
bir türlü satılamıyor, alâkadarlar tevehhüm ve 
endişeden kurtulamıyorlar. Bu suretle memle
ketin millî serveti, milyonlarca döviz sönüp gi
diyor, müstahsil da memlekette zarar görüyor, 
dışarda altı lira eden zeytin yağı 150 kuruşa 
müşteri bulamıyor. 

Ticaret Bakanı, yeni mahsul pamuk işini de 
yine müphem konuştular. Demek, ki gelecek se
neyi pamuk ıııüstahsılları yine sıkıntı ve ıştıran 
içinde geçireceklerdir demektir. Hükümet Mil
lî Korunma Kanununa dayanmaktadır. Bendeniz 
sırası gelmişken arzedeyim, Hükümet artık eko
nomi ve ticaret hayatında Millî Korunma Kanu
nuna dayanmalıdır. Memlekette tahdit işlerin
de herhangi bir müdahalesi olmamalıdır. Zaten 

-^-359 — 

bu kanun bizim zavallı Anodolu köylümüzü giy
diği elbise gibi yanıalana yaınalana şekli aslisini 
kaybettirmiştir. Artık bundan istifade edilecek 
bir yeri de kalmamıştır. Artık Ekonomi ve Tica
ret hayatında bunun kaldırılmasına taraftarım. 
Bu suretle müstahsil da mutavassıt da hattâ Hü
kümet te rahat etmiş olacaktır. 

Kooperatifler işini izah buyurdular ki, ben
deniz umumi olarak kadrodan bahsetmiştim. 
Lütfettiler, dakikalarca ayrı ayrı bütün koo
peratiflerin ortak adedini ve isimlerini bildir
diler. Bilhassa bizim Çukurova'daki koopera
tif verimli değildir. Oradaki idare diğer koo-
peratifinkilere nazaran pek fazla bir masraf 
nispeti arzet inektedir. Bilhassa burada bir fab
rika yapma, bir tarktör getirme meselesi var
dır ki, ayrıca faciadır. Bunu vakit vakit Ba
kanlığa arzettik. Bu dâvayı önleyin, ortaklar 
emniyetsizlik içindedirler, kooperatif işi köylü
nün emniyet içinde yardımlaşacağı bir şeydir, 
dedik.. Hakikaten Çukurova'daki kooperatif 
birliği iyi idare edilememektedir. İnşaat düs
turu takip ediyor. Adana'da bugün çırçır fab
rikaları işsiz bir durumda iken kooperatif yeni 
yeni çırçır fabrikaları tesisi için yüz binlerle 
liralar sarfetmektedir. Bu suretle ortakların 
sermayesi gayrimenkul]ere bağlanmıştır. Bun
dan birçok dedikodular olmakta nahoş sözler 
söylenmektedir. 

Kooperatifçe Kayseri Fabrikasına pamuk 
satılmıştır ki, bunda birtakım dedikodular ol
muştur, iki yüz kiloluk balyalar, ıslak olduğu 
için 300 kilo gelmiştir. Bu, iki Devlet Dairesi 
arasında dalavere vukubulmuştur.. 

Dr. FAHRÎ ECEVlT (Kastamonu) — Da
lavere» tâbirinden maksadınız nedir. Nasıl da

lsı vere olmuştur? 
AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Devamla) — 

Arzettiğim gibi, ıslak pamuk verilmiştir, iş 
mahkemeye intikal etmiştir. 

Bir de traktörler meselesi vardır; Beyrut'
tan 24 traktör gelmiştir, fakat ne konsolosun. 
ne ile herhangi bir tüccarın bu işte bir vasıta
sı olmamıştır. 1914 yılında Fransızlardan kalan 
tankçeker benzinle işliyen traktörler mubaya- -
asma girişiliyor; güya kooperatifler bu traktör
lerle ortaklarının çaftini süreceklerdi, bunlar 
90 bin liraya mubayaa edilmiştir, okka ile sa
tılacak şeyler olduğu halde, bunlar mubayaa 
edilmiştir ve Adana'va getirilmiştir. Bunlar 
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için aşağı yukarı 150 bin lira masraf edilmiş 
ve bu, ortakların kesesinden çıkmıştır, tar
laya koşulmuş iki hat dahi nadas yapamamış
tır. Bunlardan Adana halkevinin civarında bir 
tank mezarlığı ihdas edilmiştir. Orada bekle
mektedir. yani sürülen, edilen bir şey yoktur. 
Yalnız üç tane yeni makine alınmıştı bunlar iş 
yapmıştır. Fakat diğer taraftan 150 bin lira he
der olmuş gitmiştir. Tank meselesi de budur. 

Hülâsa, sayın arkadaşlarım, her zaman ba-
ğırıyorum, Türkiye'nin %85 i müstahsildir, 
%10 u mutavassıttır, %5 i de müstehliktir. Bu 
vaziyete nazaran bugünkü ticaret politikamız, 
ekonomi politikamız âdeta %5 nin hesabına ça
lışır bir vaziyettedir. %95 ihmal edilmiş bir du
rumdadır. 

Pamuğu, Devlet yalnız başına kendisi alır, 
kimseye bırakmaz. Yerli pamuğun kilosunu aşa
ğı yukarı 150 kuruşa alır. bir kilo pamuktan 
altı metre kaput bezi hâsıl olur, bunu da 9 lira
ya satar. Çünkü 150, masraf da 150, demek ki 
bir kilo pamukta altı lira kazancı vardır. Bu, 
müstahsilin aleyhinedir. Biz demiyoruz ki, beze 
ipliğe zammedelim. Fakat Hükümet kârdan bi
raz fedakârlık etsin. Altı lira kazanacağına üç 
lira kazansın. Bu suretle hayatı ucuzlatmak yo
lunda ve müstahsilin lehinde bir hareket yapsın. 
150 kuruşa mubayaa ettiği pamuğa sınai kısım 
larda İSO kuruş üzerinden maliyet hesabı ya
pılmaktadır. Yine ayrıca oradan da fabrikalara 
kazanç temin etmek üzere 160 kuruşa aldığı pa
muğa İSO kuruş maliyet hesabı görmektedirler. 
Bu şekilde basma ve bez üzerinde bir kabarma 
hâsıl olmaktadır. Bendeniz istirham ediyorum 
ki, Devlet az kazanmaya alışsın, halka daha 
ucuz bir hayat sağlasın, müstahsil da bu şekilde 
istifade etsin. Yani 6 metre bezden altı lira ka
zanacağına; •'! - 4 lira kazansın veya kazandır
sın. Kazandırsın diyorum, çünkü yalnız kendi 
fabrikasında değil, diğer fabrikaların kazancı 
ile de alâkadar olması lâzımdır. 

Bu itibarla bendeniz Millî Korunma Kanu
nunun maddelerinin zararına şahitiz, Hüküme
tin elini kolunu bağlamaktadır, bunu kaldırmak 
lâzımdır. 

İkincisi de pamuk alımında ve imalinde biraz 
daha az kazanca kanaat etsinler. 

Hulâsa arkadaşlarını; Ticaret politikamız 
mütereddit ve mütevehhim bir durum içersine 
yuvarlanıp gitmektedir, aşağı yukarı ekonomi 
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politikamız da onu takip etmektedir. Bu politi
kayı takip eden teşkilâtın durbinlerinin camı, 
gözlüklerinin camı pusludur, ileriyi görememek 
durumundadır, yakını dahi göremiyor. Bunu 
daha cevval, daha müteharrik, vehimden, tered
dütten azade kılacak bir duruma sokmalıyız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar; Ticaret Bakanlığından bugün bazı madde
lerin açıklanmasını istemek suretiyle soruda 
bulunan arkadaşımın gerek önergesi ve gerekse 
şimdi benim izahatımdan sonra önergesini tevsi 
ederek söylediği mütalâayı dinlediniz. 

Ben huzurunuzda ve Ticaret Bakanlığına 
Yüksek Başkanlıktan verilen yazılı bir sual 
önergesi için cevap vermek üzere çıktım. Hattâ 
öyle hissettim ki biraz da uzunca cevaplar ar-
zcttim. Arkadaşımın bir müddettenberi, itiyat 
haline gelmiş olduğu veçhile, kendisini aynı iti
yattan kurtaramıyarak, verdiğim cevapları tah
lil edecek yerde, bugün huzurunuzda sual ko 
nusu olmadığı için cevap vermediğim şeyleri de 
ele almak suretiyle Ticaret Bakanlığının umumi 
politikası hakkında fikir ve mütalâa yürütüyor. 

Çok söz söylemiyeceğim arkadaşlar; sual 
önergesinin ne olduğunu içtüzük açıklamıştır. 
Muayyen bir madde hakkında bakandan bilgi 
verilmesi istenmekten ibarettir. Bu bilgiler 
üzerine, işi tamim ederek ve bunun dışına çıka
rak bakanlığın ve Hükümetin umumi politikası
nı tenkide kalkışan ve bu yolda fikir ve mütalâa 
yürüten arkadaş ancak şahsi görüş ve kanaatin
den ileri gidemez. Bu görüşleri karşısında ba
kan, Hükümet izharı aczetmck durumunda bu
lunmaz. Çünkü içtüzük hükümleri sual öner
gesi dışında kalan bir meselede münakaşa açma
ya müsait değildir. Affınıza güvenerek ve mü
samahanızla ben bu yolda sual dışına çıkarak 
muhakemeleri şuna benzeteceğim : Bir çocuğu 
Amerika'nın veyahut Türkiye'nin merkezi Hü
kümeti neresi diye sorulduğu vakit Ankara'dır, 
Vaşinkton cevabını aldıktan sonra, mümeyyizin, 
veya sual soranın Türkiye'de Ankara kadar 
hattâ Ankara'dan daha büyük fcstanbul vardır, 
büyük liman olarak izmir vardır. Orta şehir ola
rak ve nüfusu Ankara'dan daha çok şu vardır, 
bu vardır cevap veremedin, sıfır alıyorsun 
demesine benzemez mi? Ne bir bakanlığın poli-
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tikası ve ne de umumi olarak Hükümet politi
kası bu suretle tenkit edilmiş sayılmaz. Çünkü 
arkadaşını in sual konusu haricindedir. Arkada
şımın Ticaret Bakanlığı politikasında bir istik
rar olmadığı, Ticaret Bakanlığının kararlarında 
nıütevehhim bulunduğu hakkındaki söylerini de 
bu mahiyette telâkki ediyorum ve Tüzük dışı 
olduğu için bunlara cevap vermiyorum. 

AHMET REMZt YÜREOİR (Seyhan) — 
V]fendim, Sayın Bakan itiyattan bahis buyur
dular. Burada her Milletvekilinin bir salâhiyet 
ve vazifesi vardır, ki bu da İçtüzükte belirtilmiş
tir. Biz soru sorarız bakan da cevap vermeye 
mecburdur. Bu, itiyat değil vazifemizdir. Çünkü 
şunu arzedeyim ki, buraya gelen meseleler, se
nelerce ve aylarca takip edilip de intaç ettirile-
miyen ve nihayet Milletvekillerini milletin 
önünde herhangi bir şekilde mahcup duruma 
düşüren işleri bir kere de Millet Meclisi Kür
süsünden vekillerden sorup onların üzerinde dur
masını temin için getiriyoruz. Binaenaleyh coğ-
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rafiya dersi vererek, Ankara'dan, limanda* 
bahsederek bir soru sormuş değiliz. Sorduğumuz 
sualler ve verdikleri îfcahat not halinde yanı
mızda mevcuttur. Ben Devletin umumi politi
kasından bahsetmedim etmek ieabederse onu da 
yapar ve tenkit ederim. Ekonomi ve ticaret 
hayatımız bozuk gitmektedir, bunda Millî Ko
runma Kanununun da tesiri vardır. Buna te-
vehhüm ve tereddütler de ilâve edilince işin 
içinden çıkılamaz hale geliyor. Memleketin ticaret 
sefinesi karanlıkta gidiyor, kaptanın gözlüğünün 
camı puslaıımıştır dedim, mamafih yine tek
rar ediyorum. Bu tevehhüm ve tereddüt yüzün
den memleket büyük zarar görüyor. Acaba bu
nun mesulü kimdir1? Memleketin milyonlarca za
rarı vardır ve olmaktadır. Sayın Bakan bu işin 
mesuliyetini üzerine almadan bu işi bakanlıkta 
idare edenler acaba mesul olnuyacak mıdır? 
Lütfen Ticaret Bakanı bunu arasın biz raaife-
mizi yapıyoruz ve yaptığımıza da kaüİJİ. 

BAŞKAN — ftûndeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme Ge
nci Müdürlüğü 19-10 yılı Kcsinhesabı hakkında 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/190, 1/338) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Söz istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu Karma 
Komisyonda üyeyim, tasarının birçok kısımla
rına muhalif kaldım. O itibarla bunun umumi 
mahiyeti üzerinde mâruzâtta bulunacağım ve 
sebeplerini arzedeceğim. (Hangi Karma Komis
yon? sesleri). Köy okulları hakkında... 

BAŞKAN — Bu tasarı Sayıştay Komisyo
nundan gelmiştir ve mevzuunuzla alâkadar de
ğildir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

fi] 129 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

bul edenler... Etmiyenler... Maddelere gtçilmeRİ 
kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
(îenel Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı gideri ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(9 405 549) lira (1) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mttalâa ra r 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel feliri ilifik 
(B) işaretli etvelde gösterildiği gibi (9 796 #08) 
lira (36) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isitiyem ra r 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler 
mistir. 

Kabril edil-

MADDE 3. — Ödeneklerden 1940 akçalı j ı l j 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen' (1 081 285) lira. (51) ku
ruş ödenek bakiyesi yokedilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Adı peçen (.-İenel Müdürlüğün 
1940 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve /arar he
sabı onanmıştır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

2. — Devlet Denizyolları İsletme Genel Mü
dürlüğü 1941 yılı Kesinhcsabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna, dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları işletme 
Genel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhcsabı hakkında 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/191, 1/334) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü
nün 1941 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı genel gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(8.204 441) lira (87) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
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(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (9 932 061) 
lira (47) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 3. — ödenekten 1941 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 373 750) lira (92) ku
ruş yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Ma ide hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1941 akçalı yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve (A) cetvelinin özel sütu
nunda gösterilen (156 698) lira (67) kuruş, ta
mamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1941 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır. 

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

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. -— Devlet Limanları işletme Genel Müdür
lüğü 1940 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Limanlan işletme Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı Kesinhesabt hakkında kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/194, 
1/328) fi] 

[1] 128 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz iatiyen var 

mı/ 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

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

Devlet Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün 
1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı genel gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(4 286 615) lira (1) kuruştur. 

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

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (4 176 610) 
lira (33) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ödenekten 1940 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (759 386) lira yokedilmiş-
teir. 

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

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1940 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
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-/. — Devlet Limanları İşletme, Genel Müdür

lüğü 1941 yılı Kesinkesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/195, 1/329) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün 
1941 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı genel gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(5 590 669) lira (26) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(5 548 700) lira (16) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ödenekten 1941 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (108 231) lira /71) kuruş 
yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1941 akçalı yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve (A) cetvelinin özel -'sütu
nunda gösterilen (132 020) lira (92) kuruş ta
mamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen Müdürlüğün 1941 
akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

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

[1] 131 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. 

— 363 — 



B : 60 17.5 
MADjpÜ %. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN •— Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

&* — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında ka
mın tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/197, 1/330) [1] 

BAŞKAN — Tümü halikında söz ist iyen var 
vaıı 

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

Etmi-

Üftdut v# Sa/aller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı genel gide
ri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(453 329) lira (81) kuruştur. 

BAŞKAN —- Söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı gecen genel müdürlüğün 
g«tel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği gibi (440 973) lira (86) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 3. — Ödenekten 1942 akçalı yılı 

içinde harcamnıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (77 314) lira (66) kuruş 
yokedilraiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Kabçl tdenler... Etmiyenler.,. Kabul edil

miştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı talihinde 
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BAŞKAN — Kabul edenler. 

Kabul edilmiştir. 
Etmiyenler... 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

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

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayına! ve Yem 
Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/159) [1 | 

BAŞKAN -
ri okutuyorum. 

İkinci »örüşülnıesidir. Madde! e-

Taymat ve Yem Kanununun 37 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu malı kısraklardan doğan taylara süt 
kesiminden sonra veya Ordu hesabına yetiştiril
mek üzere satmalman 6 ayını doldurmuş yerli ve 
yabancı taylarla yavru katırlara aşağıdaki 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir: 

Yabancı taylar vasfını, ağırlığını gösteren 
yerli taylar da yabancı taylar gibi beslenir. 

[1] sayılı cetvel 

Yerli ırk hayvanların tayları ile yerli yavru ka
tırlara 

tf (9 

u 

• >> 

Yem çeşitleri Kilo Gr. 

Yulaf 1.000 
Bakla 350 
Keten tohumu 150 
Buğday kepeği 300 
Kuru ot 1.000 
Havuç 1.000 
Tuz 10 
Kalsiyum karbonat 15 

et M 

ıH — 

Kilo Gr. 

1.500 
400 
200 
300 

1.500 
1.500 

1.0 
15 

oo rt " S 
a-? 
ob£ Kilo Gr. Kilo Gr. 

1.850 
400 
250 
300 

2.000 
2.000 

15 
15 

2.250 
200 
200 
350 

2.500 
2.500 

«5 
15 

1] 126 sayılı hasmayam tutanağın sanandadır. 
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)7 nci Birleşim tu-
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[2] sayılı cetvel 

nci ırk kadana taylar ile kadana 
Urlara 

17.5 

yavru ka-

r « 

Yem çeşitleri 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
TTavue 
Tuz 

KiloGr. 

3.700 
400 
250 
350 

1.500 
2.000 

10 
Kalsiyum karbonat 15 

IM « 

Ol ra 

Kilo Gr. 

2.000 
500 
300 
400 

2.000 
3.000 

10 
15 

oo cŞ 
ı—I •—l 

KiloGr. 

2.500 
500 
400 
400 

2.700 
3.000 

15 
15 

t» 

"*i: CŞ 

0 0 CŞ 

KiToGr. 

3.000 
500 
400 
400 

3.000 
4.000 

15 
15 

ITavnç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vita
minleri bulunan köklerin bulunmadığı zamanda 
değiştirme yolu ile içinde aynı maddeler bulunan 
yemler ve kuru otun bulunmadığı zamanlarda 
aynı kaloriyi tutmak şartiyle kuru yonca verilir. 

BAŞKAN — Değiştirse yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Efmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı larilıimt • 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler-.. Etmiyenler... Kabul edilmişi ir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kıuıı'u 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

7. — Türkiye ile Ticaret re Seyrisefain 
Andlakması ve Modüs vivendi akdetmiş Devlet
ler mallarından bazıları için (/iriş genel tarife
sindeki resim hadlerinde indirmeler yapılması 
Jiakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret, 
(rihnrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komusyonları 
raporları (1/50) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 57 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN - ikinci görüşülınesidir. Madde

lere geçiyoruz. 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşma-
sı ve Mödüs vivendi aktedmiş Devletler malla
rından bazıları için giriş genel tarifesindeki 

resim hadlerinde indirimler yapılması 
hakkında kanun 

MADDE J. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise
fain A ndlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından ilişik listede yazılı eşya 
ve maddeler için 23 Şubat 1045 tarihinden iti
baren giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde, 
karşılarında yazılı nispetlerde indirim ya
pılması kabul ve onanmıştır-

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN • - Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum 

8. — Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş 
mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin 
yok e dilmeleri hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, Ulaştırma, İçişleri, Adedet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/45) [1] 

BAŞKAN —• ikinci görüşülınesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedil-

meleri hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Kara sularımızda veya bu su
lar dışında gemilerimizin normal kabotaj seyir hat
ları üzerinde veyahut kıyılarımızda raslanaeak ba
şıboş mayınlar, patlayıcı maddeler ve şüpheli ci-

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tuta-
nağvndadır. 
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simler, bu sularda ilgili en yakın deniz birlikleri 
deniz birliği olımyan yerlerde bölge liman ve de-
nizişleri müdürlükleri, liman başkanlıkları tara
fından bu kanun hükümlerine göre yokedilirler 
veya zararsız bir hale kouulurlar. 

Bu kabil tehlikeli cisimleri gören harb ge
mileri kendi araçlariyle bunları yokederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 2,o ve beşinci maddeler hak
kımla değiştirge vardır , onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu tasarının 2, o, 5 ve 6 neı maddelerinde 

yazılı (Devlet teşkili) ve (Devlet teşkilleri) 
yerine (Devlet Kurulu) ve (Devlet Kurulları) 
denilmesini teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; Hükü
metin teklifinde "Devlet teşkili" olarak gel
miştir. " K u r u l " kelimesi tamamiyle bunu ifa
de ediyor mu? Bunu katiyetle bilmiyorum. 
Çünkü meselâ (Hakanlar Kurulu) diyoruz. Bu
rada da (Kurul) demekle, belki (Devlet Heyeti) 
şeklinde anlaşılabilir, bir tereddüt hâsıl olabilir 
diye düşündüm. Mamafih böyle olmasını tensip 
ediyorsanız değiştirilebilir. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; Anayasamızın Türkçeleştirilmesi 
sırasında "Teşki lât" karşılığı olarak "Kuru
luş" kelimesi kullanılmıştır. Bu kanun tasarı
sının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve al
tıncı maddelerinde ise "Devlet Teşkili" , "Dev
let Teşkilleri" denilmektedir. Tabiî, bu deyiş
lerden maksat, Devlet makamlarıdır, Devlet 
Teşkilâtıdır. Bu makamlar, patlayıcı maddeleri 
yoketmekle ödevli bölge liman denizişleri mü
dürlükleri, liman başkanlıkları olduğu gibi bu 
vazifelerle ödevli olmıyan idare ve güvenlik 
m akam hırı ve sair Devlet kuruluşlarıdır. 

Şu duruma göre, Anayasamızda, kullanılan 
sözlere uymayı sağlıyabilmek için, arzettiğim 
maddelerdeki "Devlet Teşkili ' , "Devlet Teş
killeri" sözü yerine "Devlet Kuruluşu" , "Dev
let Kuruluşları" sözlerinin kullanılmasını veya. 
"Devlet Kuru lu" , "Devlet Kurulları" sözleri
nin konulmasını Yüksek tasvibinize arzediyor 
ve biı- önerge sunuyorum. 
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Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — "Ku

r u l " , "Heye t " demektir. 
NECMEDDİN SAHİR SILAN (Devamla) — 

Tabii, Anayasamızda "Teşki lât" karşılığı ola
rak "Kuru luş" sözü kullanılmıştır. Şu halde 
" K u r u l " değil, "Kuru luş" sözü kullanılabilir; 
tabiî, takdir Yüksek Kamutaya aittir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, önerge sa
hibinin teklif ettiği kelimenin. Hükümetin tek
lif ettiği kelimenin yerine delâlet ('dip etmiye-
ceğinden şüphelidir. 

Önerge sahibi de delâlet vtW\\ diyor. Bu esas 
ile oyunuza sunacağım. Dunu, nazara alınıp, 
Komisyonda yeniden tetkik edilmek üzere oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

O halde maddelere devam ediyoruz. 

MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen 
alanlarda yolculuk eden buhar, motor ve» yel
kenle seyreden gemiler, gördükleri veya haber 
aldıkları başıboş mayın, patlayıcı madde ve 
şüpheli cisimlerin gidiş yönlerini ellerinde bu
lunan haberleşme araçlariyle mümkün ise der
hal olmadığı takdirde ilk vasıl oldukları mahal
lin en yakın Devlet teşkiline bildirirler. 

Bu haberi alan Devlet teşkili, bu kanuna 
göre mayın yoketmekle ilgili makamlardan ise 
görevini derhal .yapar, değilse en yakın yel-
kili deniz birliğine veya bölge liman ve deniz 
işleri müdürlüğüne veya liman başkanlığına sü
ratle bilgi verir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ki
nayeliler... Kabul edilmiştir. 

MADDE İl. — Kıyılarımızda yüzer veya kı
yıya oturmuş bir halde başıboş mayın, patla
yıcı madde ve şüpheli cisimleri gören her kim
se vakit geçirmeksizin kendisine en yakın Dev
let teşkiline bunu bildirir. 

Bu haberi alan Devlet teşkili, durumdan, 
bildirilen cismi yoketmekle ilgili makamı derhal 
haberdar cdev. Kıyıya düşmüş tehlikeli cisim
ler için deniz birliği uzmanı gelinceye kadar 
alınması gerekli tedbirler, bölge liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman başkanlıkları ve
ya bu haberi alan Devlet teşkili tarafından alı
nır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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MADDE 4. — Birinci maddede gösterilen 

alanlarda yüzer bir halde bulundukları bildiri
len başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüphen 
cisimlerin yerleri ve gidiş yönleri deniz birliği, 
bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri ve li
man başkanlıkları tararından diğer bütün de
nizcilere bildirilir. O bölgede denizde ve kara
da alınması gereken her türlü emniyet ledbir-
Ici'i bıı makamlar tarafından alınır. 

liAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kimiydiler... Madde kaimi edil
miştir. 

MADDE 5. — Kıyıya düşmüş veya karaya 
oturmuş bir halde görülen başıboş mayın, pal
layım madde ve şüpheli cisimler münhasıran de
niz birlikleri uzmanları taafmdan yokedilince-
ye veya zararsız bir hale konuluncaya kadar 
haberi alan Devlet teşkilleri, halkın lehlikeye 
düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini alır
lar. 

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

MADDK G. — Başıboş maympatlayıcı madde 
ve şüpheli cisimlerin, yokedilmesi veya zararsız. 
bir hale konnulması hususunda gerekli gereç. 
araç ve personelin sağlanmasına Devletin silâhlı 
teşkilleri, mülki makamlar, bölge liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman başkanlıkları gö
revlidirler. 

Bu kabil tehlikeli maddeler: 
A) Kıyıya düşmüş veya karaya oturmuş 

olanlar münhasıran deniz birlikleri tarafından; 
B) Yüzer bir halde olanlar varsa deniz bir

likleri, yoksa bölge liman ve deniz işleri mü
dürlüğü, liman başkanlığı tarafından yok edi
lirler. 

Devlet teşkillerine ait araç bulunmadığı ve
ya bulunnup ta ödevi yapamıyacak durumda 
olduğu takdirde, mahallin en büyük mülkiye 
amirince özel kişilere ait deniz veya kara taşıt 
araçlarından işe elverişli ve uygun görülecek
lerle bunlara lüzumlu şahıslardan hizmet, kabul 
edenlerin ücretleri ve kira bedelleri mahallî ra
yice göre pazarlıkla tesbit edilerek çalıştırılırlar. 

Bu şartlarla hizmete talip çıkmadığı takdir
de mahallin en büyük mülkiye amirliğince işe 
elverişli araçlara el konarak imha ile görevli 
olanlara teslim edilir. Bu araçların kira bedel-
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leri mahallî rayice göre pazarlıkla, olmadığı tak
dirde mahallî belediyelerce, yoksa en yakın be
lediyelerce tesbit edilerek ödenir. 

Hizmet sırasındaki kazalarda hasar veya zı
yaa uğrıyacak araçlara verilecek tazminat, böl
ge liman ve deniz işleri müdürlükleri, liman 
başkanlıkları fen heyetleri (ftemi sürvey kurul
ları) ve mahallî idare kurullarınca mahallî ra
yici geçmemek üzere en kısa bir zamanda tesbit 
edilerek ödenir. 

İlgililerin bu miktarları azımsamaları halin
de mahkemeye müracaat hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kaini tehlikeli cisimlerin 
yokedilmesi amaciyle kullanılacak özel kişilere 
ait araçları mâkul bir sebep yok iken vermek
ten çekinenlere 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci maddede sayılan gemilerin süvari ve
ya kaptanlariyle üçüncü maddede yazılı kimse
ler bu kanunun şümulüne giren tehlikeli mad
deleri haber vermedikleri takdirde kendilerin
den 100 liradan f>00 liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

Bu dâvalar mahallî sulh mahkemelerince 
görülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Başıboş mayın, patlayıcı mad
de ve şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya za
rarsız bir hale getirilmesi için bu kanun gere
ğince yapılacak her türlü giderler ve verilecek 
ücret, yolluk ve tazminat Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Mayın, patlayıcı madde veya 
şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya zararsız bir 
hale getirilmesi görevinde infilâk veya sair her
hangi bir kaza sebebiyle malûl kalan sivil ve 
askerlere ve ölenlerin kanuni mirasçılarına bir 
defaya mahsus olmak üzere 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu hükümleri dairesinde taz
minat verilir. Bu gibilerin kanunlarla belirtilen 
diğer hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde | 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDU M. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler Et-. 
miyenler Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci görüşülmesi de bitmiştir. 
Tümünü yüksek oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

.9. — Genel Muhasebe Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Bayındırlık, Maliye re Bütçe Komisyon
ları raporları (1/244) [1] 

BAŞKAN — İki müzakereye tâbidir efen
dim ; birinci görüşülmesine başlıyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Açık oya konulan kanun tasarıları için oy 

vernıiyen var mı efendim"? 
Oy toplama işi bitmiştir. 
AHMET EYMİR (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar. Yüksek Huzurunuza gelen 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun tâdi
line dair olan tasarı eksik hükmü ihtiva ettiğin
den ötürü üyesi bulunduğum Bütçe Komisyo
nundu bendeniz muhalefet şerhi vermiş oldu
ğum için nazar noktamı Yüksek Huzurunuza 
arzetıueye lüzum, hattâ mecburiyet duydum. 

Tasan elinizde bulunan kanunun metnine 
ve hükmüne «Posta münakalâtı» cümlesinin yeri
ne, her çeşit taşıma işleriyle hükmünün konul
ması ve 5127 sayılı Kanun gereğince yaptıra
cak etüd ve proje işleri için, cümlesinin eklen- | 
nıesi isteği ile İcra Vekilleri Heyetince tasar
lanmış Yüksek Meclis Başkanlığına sunulmuş 
ve Başkanlıkça Bayındırlık ve Maliye Komis
yonlarına havale buyrulmuştu. Her iki komis
yon birbirinin kararını teyid eder mahiyette ta
sarıyı oy birliğiyle kabul etmiştir. Bendeniz 
de komisyonunuzda bu konunun raportörü bu- j 
lımuyorum. Yüksek Heyetinizce malum oldu ki, 
tasarı posta nakliyatına maksur ve münhasır j 
bir hükmü Münakalât ve Millî Savunma Bakan- i 
lıklarının taşıta ait ödev ve hizmetlerini bir ara
da mütalâa ederek bir hüküm şümulüne almak 

[1] 127 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır. 

1948 Ö : İ 
ve 5127 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlı
ğına verilen vazifeyi de bu arada temin etmek 
gibi iki şıkkı ihtiva ediyordu. Cereyanı müza
kere sonunda komisyonunuz her çeşit taşıma 
işleriyle hükmünün başına taahhüde bağlanmış 
kelimelerini ilâve etti. Ve 5127 sayılı Kanun 
gereğince yaptırılacak olan proje ve etüd işle
rini tasarıdan çıkardık. 

Sayın arkadaşlar, gerçi maddenin metninde, 
ve son salırmda Bakanlar, yüklemlere girebilir. 
hükmünün mevcut ve bu hükümden taahhüde 
bağlanmış mânasını tazammun ettiğine göre 
"taahhüde bağlanmış,, cümlesi ifade takriri ma
hiyetinde ise de bunu bir müzakere konusu ola
rak arzetmiyorum. Ancak 5127 sayılı Kanun 
gereğince yaptırılacak işlerin tasarıdan çıkarıl
ması üzerine de dilimin döndüğü kadar duraca
ğım. Bu tasarının heyeti umurniyesinin gerek
çesi şöyledir. Bütçe yılının kış ortasına alınmış 
olması hasebiyle taahhüde bağlanacak işlere ye
ter derecede tâli]) ve takip bulunmadığı emsali 
ile sabit okluğundan Hazineyi zarardan vikaye
yi istihdaf ediyor. İşlerin kolaylıkla temin 
amacını güdüyor ve 5127 sayılı Kanunla Bayın
dırlık Bakanlığına verilen ve inşa işlerinin 
anahtar mesabesinde olan bir ameliye il" 
senesi içinde yapılması ve gelecek senede geniş 
bir faaliyet sahası kazanılmasını amaç güdüyor 

Komisyonumuzda hâkim olan fikir ve müta
lâa bunun yani bu 5127 sayılı Kanunun ve bu 
Kanunla Bayındırlık Bakanlığına verilmiş olan 
ödevin daimî mahiyeti haiz hidemat cümlesinden 
olmadığı çünkü 1051 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 50 nci madesindeki hidemat, da
imî hidemat cümlesindendir. Halbuki 5127 sa
yılı Kanunun muvakkat mahiyeti haiz bir k t-
nuıı olmadığına göre daimî hidemattan madut 
olduğu sekten azadedir. 

Hâkim olan noktai nazarın, ar/ettiğim gi
bi birisi bu. 

Diğeri; Muhasebei Umumiye Kanunu ile Ba
kanların yetkilerinin genişletilmesi Bütçe muva
zenesini, Bütçe murakabesini ihlâl edeceği ve ih
tiyar edilecek büyük masrafların bir emri vâki 
halinde gelecek sene bütçesine intikal edeceği 
ve karşımıza çıkacağı merkezindedir. 

Muhterem arkadaşlar; kanunun esas madde
sinde ve hükmünde Bakanlığa inşaat için verilen 
tahsisatın yarı kertesinde bir ödeneğin gelecek sc 
ne bütçesine sirayetini kabul eden bir hüküm 
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'mevcut olduğuna göre 5127 sayılı Kanunun Mu-
hasebei Umumiye Kanunundan önce meriyer 
mevkiinde bulunsa; idi, sonradan tedvin edilmiş 
bulun m asaydı bunu aslında kabul eden kanun 
vâzıınm fer'in i -de kabul edeceği evvelâ bittarik 
şüphesizdi. İnşaat ve tamirat gibi ekseri haller
de milyonları aşan ve Devlet bütçesinin bünyesi 
üzerinde müessir olan tahsisatın gelecek seneye 
sirayeti salâhiyetini kabul eden bir hüküm mev
cut olduğuna göre, bunun yanında artık kale 
ve kaleme almmıyaeak kadar küçük rakamlar 
il'ade eden etüd ve proje işleri tahsisatının gele
cek sene bütçesine, geçmesini tecviz etmemeyi 
bendeniz bütçe hassasiyetine taalluk eden bir mü
talâa olarak kabul etmiyorum. 

Hele kanunun vâzıı bakanlara verilen bu yet
kiyi Bakanlar Kurulu kararına iktiran ettirme
sini şart koymuştur, ki, bu Bütçe muvazenesi 
ve gelecek yıl bütçesinin bu parayı tediyeye ta
kati olup olmadığı bakımından hemen bir ikinci 
süzgeçten geçirilmektedir. Hal böyle olduğuna 
göre artık bütçe muvazenesi gibi bir endişe orta
da kalınıyor. Bu hakikatler ortada iken etüd 
ve proje işleri için Bayındırlık Bakanlığına yet
ki vermemeyi kendisinden büyük hizmetler bek
lediğimiz bu Bakanlığa hareket ve teşebbüs im
kânları vermemekle müsavi mütalâa edilmese 
bile, bu enaz onu teşvik etmemekle müsavi mü
talâa edilebilir. 

Bütün bu mâruzâtımı şu cümlelerle tamam
lamak ve hulâsa etmek istiyorum: 

İnşaat asd, etüd ve proje işleri feridir. 
Fer'in asla tebaiyeti ise külli kaidelerden biri
dir. Saydığım bu sebeplerden ötürü bir de tek
lif önergesi sunuyorum, İttihaz buyuracağın 12 
karar sevgili yurdun mümkün olduğu kadar tez 
zamanda büyük hamlelerle bezenmesini temin 
edecek kararlardan birisi olacaktır ve bu, muh
terem arkadaşlar, çok büyük bir önem taşımak
tadır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar; Ahmet Eymir arkadaşımızın kanaat
lerine maalesef iştirak edemiyorum. Yalnız ka
naatlerine iştirak etmemek değil, bu tasarının 
aslını da mahzurlu bulmuyorum. Yüksek ma
lûmunuz olduğu üzere, değiştirilmesi istenen, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci madde
si, bakanların, bütçe ile verilen ödeneklerden 
fazla sarfiyat ve taahhütlerde bulunmalarını ya-
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sak etmiştir. Ancak mahiyet ve hususiyetleri 
icabı olarak Millî Savunmaya ait bazı işlerle, 
okul ve hastane yiyecek ihtiyaçları ve posta 
nakline mütaallik bazı hususları bu yasağın dı
şında bırakmıştır. Bunlar için bütçelerindeki 
tahsisatın nısfını geçmemek şartiyle ve Ba
kanlar Kurulu karariyle sarfiyat ve taahhüdat-
ta bulunmaları caiz kılmıştır. Şimdi bu tasarı 
ile bu istisnalar arasına bir de Devlet taşıt işle
rinin ve Ahmet Eymir arkadaşımızın arzularına 
göre 5127 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
proje ve etüdlerin de ithali istenilmektedir. 

Arkadaşlar; çok defa Hükümetin Meclise ait 
yetkileri almak arzusunu izhar ettiği malûmdur 
ve zaman zaman birçok yetkiler de koparmış 
bulunmaktadır. Ve bu tevali etmektedir ve çok 
defa bütçe çerçevesini aşarak fazla sarfiyat yap
makta, taahhütlere girişmekte, mezuniyetsiz yapı
lan bu sarfiyat için de sene sonlarında ek öde
neklerle Yüksek Meclis huzuruna çıkmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, bu gibi vaziyetler 
bütçenin samimiyetini, ciddiyetini ve karekteri-
11i bozmaktadır. Bendeniz tasarının gerekçesini 
okudum, bu gerekçede eleniyor ki, kışın iklim 
şartları dolayısıyle nakliyat yaptırmak güç ve 
masraflı oluyor, Hazineye daha pahalıya mal 
oluyor, bu itibarla yazın yaptırılması daha 
faydalıdır, bu sebeple Hükümete bir yetki tanın
ması icabeder. 

Ben Hükümete tanınması ieabeden bu yet
kinin sebebini maalesef kavrıyamadım ve tasarı
da gösterilen mucip sebepten de birşey anlıyama-
dım. Kışın iklim şartları dolayısiyle yapılması 
güç olan nakliyat olabilir. Fakat yazın, iklim 
şartlarının elverdiği zamanda yaptırmak suretiy
le meseleyi halletmek gayet basit ve mümkündür. 
Binaenaleyh, Meclise ait yetkilerin Hükümete 
parça, parça verilmesini mahzurlu telâkki ediyo
rum ve bu itibarla tasarının reddini yüksek tas
vibinize arzediyorunı. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Sayın arkadaş
lar; benden evvel söz almış bulunan bir arkada
şım da işaret buyurdular, Genel Muhasebe Ka
nununun bugün yürürlükte olan 50 nci madde
si ; Bakanlar Kurulunun bütçe ile verilen ödenek
lerden fazla bir taahhüde girişmiyeeeklerini ve 
sarfiyat yapamayacaklarını ve hususi gelirlerle 
de İm ödenekleri artıramıyacaklarmı âmirdir. 
Ancak yine bu maddede, devamlı hizmetlerden 
addedilen harb kuvvetlerinin yiyecek, giyecek, 
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silâhlanma, donatun işleri ile yapı işlerini, has
tane, okul ve cezaevlerinin yiyecek işlerini, 
onarma ve yapı işlerini gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girebilmesi için, içinde bulunduğu 
sene bütçesi ile verilen tahsisatın yarısı kadar
da ha taahhüde girmesine yetki veriyor. 

Bahis konusu olan tasarı ile Hükümet diyor 
ki; kaçınılması mümkün olmıyan sebepler al
lında Devletin taşıma işleri ile 5127 sayılı Ka
nunun derpiş ettiği işlerin etüd ve proje işlerini 
de salâhiyet veriniz ki ben yapabileyim. 

Tasarı Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına veriliyor. Bayındırlık ve Maliye Ko
misyonları alâkadarlardan geniş izahat alıyor 
ve Hükümetin ileri sürdüğü noktai nazarı uy
gun buluyor, tasarıyı olduğu gibi kabul ediyor. 

Bütçe Komisyonumuz taşıma işlerinin yet
kisini kabul etmekle beraber 5127 sayılı Kanu
nun bu maddede yer almasını uygun görmüyor, 
bunu süresiz işlerden addediyor. 

Halbuki arkadaşlar, bahis konusu olan proje 
ve etüd işleri alelade ve meselâ bir okulun, bir 
karakolun veya bu gibi herhangi bir tesisin vü
cut bulması için. lâzımgelen etüd projeler de
ğildir. Geçen sene Eylül ayında Büyük Mec
lisçe Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununa ek 
kanun olarak kabul edilen 5127 sayılı Kanunun 
ikinci maddesi şöyle diyor : 

«Büyük liman ve büyük su işleriyle birinci 
maddede yazılı yapılar» ki bunlar anıt mahiye
tindeki yapılardır. «Ait tesisatın etüd ve proje
leri ve bunların denetlenmesini tanınmış yerli ve
ya yabancı firmalardan birisine pazarlıkla yap
tırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir.» 

Bayındırlık Bakanlığı bu yetkisine dayana
rak, dünyaca tanınmış birçok firmalara başvu
ruyor. Samsun limanının etüd ve projelerini 
ne gibi şartlar altında yapacaklarını soruyor ve 
teklifler istiyor. Bir düzüne kadar firmadan 
teklif gelmiş bulunmaktadır. 

Bu firmaların hepsi de, hemen hemen hepsi 
en az bu etüd ve projelerin hazırlanması için 
bir buçuk iki sene müddet istemektedirler. Yarm 
İstanbul, İzmir gibi daha büyük limanları yap
maya kalktığımız zamanda bu etüdlerin, proje
lerin ve istikşafların hazırlanması için daha çok 
zaman ihtiyaç hâsıl olacaktır. Milyonlar sarfını 
istilzam eden bir mühim tesisin vücuda getiril
mesi, hele bu işler su ve hava şartlarına, bu iki 

tabiî kuvvetin tesiri altında yapılacağına göre 
bunu bir senede yapmaya imkân var mıdır? Li
manlarımızı ister kendimiz yapalım, ister ecnebi 
firmalara yaptıralım mutlaka bu etüdleri, pro
jeleri yaptırmak mecburiyetindeyiz. Bu projeler, 
etüdler bir yılda hazırlanmadığına göre 
bir milletin hayatı boyunca bu işleri ya-

pamıyacak mıyız? Benim kanaatime göre etüd 
ve proje işleri süresiz işlerden değildir. Aksine 
olarak hele 5127 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak bu şeylere salâhiyet verilmiştir. Bunları yap
mamız Milletin hayatiyle tevemdir. Onun hayatı 
boyuncadır, yani daimidir. 

Limanlarımız, su işlerimiz, barajlarımız, ma
denlerimiz, ve büyük elektrik santrallerimiz mu
hakkak ki ciddî ve esaslı tetkiklere, ölçme v s biç
melere ihtiyaç gösteren işlerdendir. Bu etüdleri 
esaslı olarak yıllarca yapmadığımız içindir ki, 
birçok su işlerimiz de baraj işlerimizde az zarar
lara mı duçar olduk. Bu itibarla 5127 sayılı 
Kanun gereğince yaptırılacak plân ve proje işle
rinin de Muhasebei Umumiye Kanununun 50 
nci maddesi hükmüne tâbi tutulması hususuna 
yüksek heyetinizin ve sayın Bütçe Komisyonu
nuzun iltihak buyurmasını hassaten rica edece
ğim. Yüksek Heyetinizin her sahada olduğu gibi 
bu sahada da ileri ve modern Türkiye'nin yara
tılmasında ki büyük azim ve imanına inanıyo
rum. Bu maksadı temin etmek için de bir önerge 
takdim ediyorum. Önergeme müspet oylarınızla 
katılmanızı hassaten rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERÎŞ (Ankara) — Muhasebei Umumiye 
Kanunun 50 nci maddesi, arkadaşımın da 
izah ettiği gibi bütçeye konan tahsisattan fazla 
tahsisat sarfedilmemesini istihdaf eder. Fakat 
maddenin son hükümleri devamlı işlerden müte
akip seneye intikal edecek kısımlarının tamam
lanmasını temin eder. Bu esbabı mucibe ile Hü
kümetin teklifi komisyonumuzda incelenirken şu 
nokta üzerinde durulmuştur. Bir defa bilâkaydü-
şart taşıma işlerinin bütçede mevzu tahsisatın 
yarısı kadar taahhüde girişilmesini komisyon mu
vafık görmemişti. Fakat taahhüde bağlanmak 
suretiyle taşıma işleri bütçede mevzu tahsisatın 
yarısına kadar taahhüde girişilmesini komisyo
numuz muvafık bulmuştur. Taahhüt işlerine ge
lince 50 nci maddede esasen hüküm vardır. Bu hü
küm mütaakıp sene için taahhütlerin kolaylıkla 
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intacı içindir. Yeni ilâve edilmek istenen fıkra 
ile etüd ve proje işlerinin de buna katılması is
tenilmekte idi. 

Bütee Komisyonunun bu işi esaslı olarak 
tetkik ettiği zaman, devamlı bir iş telâkki et
mediği içindir ki, bu kaydı çıkarmış idi. Fakat 
arkadaşlarımızın tebarüz ettirdikleri 1948 büt
çesiyle tasavvur edilen bu işin 1949 da devamı 
gözönünde bulundurulacak olursa, ona göre 
taahhüdün mütaakip seneye de geçeceği müta
lâa edilebilir. 

Bir arkadaşım bunun esbabı mucibesini an
lamadıklarını ifade buyurdular. Demin izah et
tiğim gibi maddedeki bu elastikiyet bütçe kay
dından dışarıya çıkmak için değildir. İşlerin 
mütaakip sene zarfında bitirilmesi ânında bu 
işlerin tamamının halledilmesi ve bitirilmesi 
için bir kolaylıktan ibaretttir. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Üç önerge vardır: Birisi tasarının reddini 

istiyor, İkincisi de, maddelerde proje ve etüd 
işlerinin eklenmesini istiyor, önergeleri oku
tuyorum. 

Yüksek Meclis Başkanlığına 
Şifahen arz ve izah eylediğim sebeplerden 

ötürü (5127 sayılı Kanun gereğince yaptırıla
cak etüd ve proje işleri için) hükmünün kanu
na eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
A. Bymir 

Yüksek Başkanlığa 
17 . V . 1948 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasa
rı um reddini arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
N. Özsan 

Yüksek Başkanlığa 
17 . V . 1948 

Sözle belirtmeye çalıştığım sebeplerle Bütçe 
Komisyonu tasarısının birinci maddesindeki 
(taahhüde bağlanacak her çeşit taşıma) sözle
rinden sonra (ve 5127 sayılı Kanun gereğince 
yaptırılacak etüd ve proje) sözlerinin eklenme
sini arz ve teklif eylerim. 

Samsun Milletvekili 
N. Fırat 

BAŞKAN — Önergolerin ikisi, maddeler 
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müzakere edileceği zaman nazarı itibara alına
cak olan önergelerdir.. Birisi de tasarının red
dine aittir. Şimdi önergeleri tekrar okutuyo
rum. 

(Muğla Milletvekili Nuri özsan'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden faz
la yüklenme ve harcamalarda bulunmıyacak-
ları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de eoğal-
tamazlar. Ancak sürekli hizmetlerden har!) kuv
vetlerinin yiyecek, giyecek, donatım, silâhlan
ma ihtiyaçlariylc bunlarla ilgili maddelerin yap
tırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiye
cek ihtiyaçları, yapı onarma ve taahhüde bağ
lanacak her çeşit taşıma işleri için yılları bütçe
lerindeki ödeneklerin yarısını geçmemek üzere 
ve Bakanlar Kurulu karariyle gelecek yıla ge
çici yüklenmelere girişilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş olan 
önergeleri tekrar okutuyorum: 
(Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in birinci 

madde hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 
(Samsun Milletvekili Naşit Fırat ' ın birinci mad

de hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERÎŞ (Ankara) — Heyeti Umumiye kabul 
ediyorsa Bütçe Encümeni de kabule amadedir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ayrıca bir 
metalipte değildir, Yüksek Kamutayın oyuna 
uyacağını bildirmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Her iki önerge de ay
nıdır, Naşit Fırat'ın önergesi bir metin halinde
dir. 

BAŞKAN — İler ikisi de aynı şeyi istiyorlar, 
maddeye bu kayıtların ilâvesini teklif etmekte-
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(lirler. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Benim teklifi
me mademki, iştirak ediyorlar, o halde metni 
koyalım. 

BAŞKAN —- Kamutay da kabul etti, madde
yi o şekilde düzeltiyoruz. Maddenin düzeltilmiş 
şeklini okutuyorum: 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilerek yeni şek
liyle okuyoruz: 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden faz
la yüklenme ve harcamalarda bulunamıyacak
ları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğal
tanı azlar. Ancak sürekli hizmetlerden harb kuv
vetlerinin yiyecek, giyecek, donatım, silâhlan
ma ihtiyaç]ariyle bunlarla ilgili mcaddelerin yap
tırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiye-
ceka ihtiyaçları, yapı onarma ve taahhüde bağ
lanacak her çeşit taşıma ve 5127 sayılı Kanun ge
reğince yaptırılacak etüd ve proje işleri için 
yılları bütçelerindeki ödeneklerin yarısını geç
memek üzere ve Bakanlar Kurulu karariyle gele
cek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni şekilde oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmiştir. 
rüsülmesi bitti. 

Bu kanun yayımı gününde yü-

Kabul edenler... Etmiyenler... 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanun tasarısının birinci gö-

10. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri 
inşa eltirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/346) [1] 

1] 133 sayılı l)asmayazı tutanağın sonundadır 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

REFtK AHMET SEVENUlL (Tokad) — 
Komisyon namına söz istiyorum. Başlığa ait bazı 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 

Efendim; kanun tasarısının başlığında bir küçük 
tashih ricasında bulunacağım, Komisyon namına 
arzediyorum. 

3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların köy 
okulu, öğretmen evi, köy sağlık memurları ve 
ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerin 
değiştirilmesi (ve 5012 sayılı Kanunun kaldırıl
ması) hakkında Kanun olması lâzımdır. Binaen
aleyh buraya «değiştirilmesi» kelimesinden sonra 
«ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması» kelimeleri-
rin ilâvesi iktiza eder, unutulmuştur, bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyenleri sıra ile okuya
cağım : 

İhsan Yalçın, Ahmet Remzi Yüregir, Kemal 
Zeytinoğlu, Mustafa Tarakçıoğlu, ihsan Olgun, 
Hulusi Oral, Emin Soysal. 

Şimdi söz İhsan Yalçın'mdır. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım ; bugün müzakeresine başladığımız bu 
kanun, benini anlayışıma göre; köy okullarının 
inşaatı için Devlet bütçesinden kâfi miktarda 
tahsisat ayrılması, mümkün olmıyacağından bu 
yükün, Devlet bütçesinin vereceği paranın kar
şılığı olan, bu yükün bir kısmının köylülere, 
yani o köyde sakin olan halka tahmilini, bir 
kısmının da maalesef ötedenberi her işte oldu
ğu gibi orman bölgelerinde sakin ve geçimi öte
denberi bu işle iştigal eden halkın sırtına yük
lenmiş bulunmaktadır. 

Ben diğerlerini nazarı itibare almadan, yal
nız orman bölgesindeki halkm bu yüzden geçi
minden nelerin alındığını tebarüz ettireceğim. 
Ve hükümetin bu boşluğu ne ile dolduracağını 
öğrendikten sonra kanunun maddeleri hakkın
da ayrıca maruzatta bulunacağım. 

Şimdi arkadaşlar, ormanların istihsalâtı-
nın. mühim bir kısmı tahsislerle şuraya buraya 
verilir, meselâ; izmit'teki kâğıt fabrikasına or
man bölgelerinden kereste tahsis edilir, Sümer-
bank inşaatına orman bölgelerinden kereste 
tahsis edilir; Eti Bank inşaatına orman böl
gesinden kereste tahsis edilir; resmî binalar in-
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saat ma ornıan bölgelerinden kereste tahsis edilir, 
kendi bölgeleri içerisindeki köy okullarına yine 
oradan kereste tahsis edilir. Askerî Fabrikalar için 
kereste lâzım olur, orman bölgelerinden kereste 
tahsis edilir. Bu tahsislerin mânası şudur; Orman 
içersinde yaşıyan köylüler bu keresteyi tomruk 
olarak hazırlarlar, yaparlar gözlerinin önün
den tahsis edilen daireler alır, götürür, onlar 
yalnız seyirci kalırlar. 

Şimdi ne oluyor bu tahsisler yolu ile bura
da yaşıyan ve arazisi olmıyan ve ötedenberi ge
çimi sade buna münhasır olan halkın bu keres
teleri imal etmek, nakletmek, satmak ve bu 
yüzden geçinmesi suretiyle elde ettikleri ka
zancı tamamen bunların elinden alıyoruz, istif 
mahallinden alıp şuraya buraya tahsis ediyo
ruz. Bunlar ne yapacaklar, memleketin ormanı 
olmıyan herhangi bir mmtakasında bir mektep 
inşaatı için her vatandaş kendi, mükellefiyeti 
dâhilinde fedakârlık yapabilir. Fakat 18 mil
yon nüfusun ihtiyacı olan mekteplerin inşası 
için orman bölgesinde yaşıyan fakir halkın ge
çiminden alıp sarf etmeye ve köylüye hiç men
faat temin etmeden kereste tahsis etmeye bi
zim ne hakkımız vardır? Burada oturan insan
lar kudret helvası ile mi yaşayacaklardır1? Ben 
bir yerde bir'liste gördüm; ormanı olan bir 
kazaya 6 000 metremikâp kereste tahsis edil
miş olduğu halde bunun yalnız 700 metremikâ-
bı mahalline bırakılmış üst tarafı tamamen baş
ka yerlere götürülmüştür. 

Ben, mektep yapılması için kereste verilme
sine muarız olan arkadaşınız değilim. Fakat bu 
keresteler mahallinde halk tarafından, köylü 
tarafından işlenmeli hazırlanmalı ve Hükümet 
bunları parasiyle satmalarak parasını vererek 
Konya'da şurada burada yaptıracağı mektep
lere vermelidir. Buradaki insanlar da kendileri
ne biraz ekmek parası temin etmelidir. Bu tah -
sisler böyle yapılmakla ne olacaktır. Şimdi ben, 
tahsislerin miktarını .mütemadiyen böyle ka
nunlarla tezyit ederken Hükümetten şunu öğ
renmek istiyorum, ondan sonra maddeler hak
kında da konuşacağım. Orman bölgelerinde ya
şıyan insanların geçimlerini temin etmeleri için 
ne düşünüyorlar? Bunları kudret helvasiyle mi 
besliyeceğiz. Bunlar hakkında ne yapacağız ev
velâ bunu öğrenmek istiyorum. 

AHMET REMZt YÜREĞÎR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz bu Geçici Ko-
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misyonda üyeyim. Bu kanım tasarısının konuşul
ması sırasında da evvelemirde umumu üzerinde 
muhalif olduğumu arzettim, aynı zamanda mad
deler üzerinde yine muhalefetimi bildirdim. Bi
naenaleyh şimdi bu kanunun umumi durumu 
üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Bu kanun, hepinizin malûmu olduğu üzere, 
bir zamanlar Maarif Bakanlarının söz götürmez 
durumu ile meydana gelmiş, onu takiben maarif 
müdürleri ve gezici öğretmenlerin âdeta saltanat 
sürereesine köylü üzerinde yaptığı tazyik ve teh
ditlerle halkı Hükümet ve Parti aleyhine pek 
haklı olarak yönetlemiş olan bir kanundur. Bina
enaleyh bu suretle bu kanunun önemini belirt
tikten sonra diğer hususlara geçiyorum. 

O kanun şimdi bu kanunla değiştirilmek yolu 
tutulmuştur. Halbuki komisyonda da arzettiğim 
üzere bu kanun âdeta bir yama halinde bir ka
nundur. Tam maksadı temin edecek bir vaziyette 
değildir. Çünkü o, adaletsiz olarak tatbik edilen 
kanunun köylüyü, tam istenilen şekilde, rahatlık 
içinde bırakacak surette tatmin etmiyecektir. 

Bu kanun 1800 köyde okul inşa ettirecekmiş. 
Hükümet bu işe 10 milyon lira tahsis etmiştir. 
Hesap, kitap, bu 10 milyonun ancak dört milyo
nu bu iş için harcanacaktır. Dört milyon lirası 
Orman İdaresine, bir mityon lirası Devlet De
miryolları idaresine, şu kadarı da vergiye gidi
yor, geriye mektep inşası için dört milyon lira 
kalıyor. Halbuki kanun, 10 milyon lira sarf edile
rek 1800 köyde okul inşa edilecektir diyor. 

Bu kanun yine köylü üzerinde tazyik icra ede
cek vaziyettedir. Kâmil bir şekilde yardım sağ-
lıyan bir kanun değildir. Halbuki Yüksek Mecli
sinizin kabul ettiği bir kanunla, Devletin bu 
işte âzami ve kâmil yardım etmesini kabul etmiş
tir. Köylü evvelce 20 gün çalışırken şimdi bu 
kanunla 30 güne çıkarıyoruz, köylünün hizmeti
ne zammediyoruz. Yine köylü çalışacak, yine işin
den gücünden kalarak koşacak ve 20 gün yerine 
de 30 gün çalıştırılacak. 

Sayın arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanlığın
dan aldığımız hesaba göre memlekette 36 bin 
köyden 22 bin köyde okul yoktur, köylü cahil 
bir durumdadır, okutulamamaktadır. Köylünün 
% 85 i cahildir, şehirlinin ise % 85 i okumuş
tur. Şu hale göre aradaki fark azimdir. Binaen
aleyh bu şekildeki yardımla, Hükümet verdiğini 
geri almakla bu okulların inşası temin edilemez. 
Bu itibarla bendeniz bu kanunun yeter olmadığı-
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nı, kifayet eder derecede bulunmadığını tekrar 
arzetmiş bulunuyorum, icabederse maddeler hak

kında da ayrıca mâruzâtta bulunacağım. 
BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 

5. — YOKLAMA 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ekseri
yet yoktur. 

BAŞKAN — Çoğunlukta şüphe hâsıl oldu, 
yoklama yapacağız. Olan arkadaşlar, lütfen yük
sek sesle «burada» desinler. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır, görüşmeye de

vam ediyoruz. 
Söz Kemal Zeytinoğlu 'nundur. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —Muh

terem' arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin 8 
nci Döneminde getirilen kanun ve kanun tadille
ri ile eskidenberi köylüye büyük bir yük, bü
yük bir külfet olan köy okulları, köy öğretmen, 
köy sağlık memuru ve köy ebesi evleri inşaatını 
yavaş, yavaş tahfif etmiş ve nihayet bugün mü
zakeresine bağladığımız kanun tasarısı ile biraz 
daha ümitvar hale gelmiştir. Fakat bendenizin 
kanaatıma göre, getirilen bu kanun da tam tat
min edici değildir. Çünkü yine köylüye otuz 
günlük bedeni mükellefiyet yüklemek 
suretiyle Kanunu gayri Ti dil buluyorum. 
çünkü bedenî mükellefiyetle bu ödevini yapa-
mıyan vatandaşların bedeli nakdî ile telâfi el-
meleri bu kanunda kabul olunuyor. Bedeli 
nakdîyi; kabul ettikten sonra böyle bir kalkın
ma dâvasının lüzumlu külfetini bütün yurda, 
şehir, köy denıiyerek, bütün memlekete teşmili 
icabettiği kanaatindeyim. Yalnız köylüye de
ğil.... Bundan başka köy okulları ve yine köy
lerde yapılan sağlık memurları, köy ebesi ve 
köy öğretmeni evlerinin inşaatında gördüğüm 
bazı noksanları da arzetmek istiyorum. 

Hakikaten şimdiye kadar köylü bu inşaatı 
tama men kendi emeği, kendi malzemesi, kendi 
ustalığı ve hattâ kendi mühendisliği ile mey
dana getirmiştir. Onlara Millî Eğitim Bakan
lığınca lesbit edilmiş bir plân tipi verilmiştir, 
fakat bu plânlar hiçbir zaman köyün vüsatına, 
bünyesine ve nüfusuna göre tanzim edilmemiş, 
bütün yurda şâmil tek bir ti]) plân, küçük, bü
yük denilmiyerek tatbik edilmek istenilmiş, 
tatbik makamları mevzuun pratik tarafını dü
şünememişlerdir. Bu tipi, bu plânı aynen ta
hakkuk ettirmek için köylüyü cebretmişlerdir. 

Köylü bidayette bu inşaatı başarmak üzere işe 
başlamış, fakat 30 haneli bir köye birkaç yüz 
haneli bir köyün ancak doldurabileceği bir mek
tep plânım tatbik etmesi emredilince, gayet 
tabiîdir ki, haklı olarak böyle bir mantıksızlık 
karşısında, reaksiyon göstermiştir. Tip plân
lar üzerindeki hatalardan baksa kontrollar ya
ni inşaatın devamı esnasında teknik kontrolle
re de ehemmiyet verilmemiştir. Diyebilirim ki, 
yurdun birçok yerlerinde, birçok köylerde maili 
inhidam denilebilecek derecede fena vaziyette 
inşa edilmiş köy okulları veya diğer öğretmen 
evleri ve saire gibi inşaat; mevcuttur. Şu hal
de yeni yapılacak inşaatta bu hususun nazarı 
dikkate alınması bilhassa lâzımdır. 

Bundan başka bazı hususlarda tenvir ctlil-
mekliğinıi Sayın Hükümetten rica ediyorum. 

Bu köy okul, öğretmen, sağlık memuru ve 
köy ebesi evlerinin inşası için takip edilecek ha
zırlanmış bir program mevcut mudur? Bu 
program kaç senede tahakkuk edecektir? Ya
pılacak programa ^övv. Hükümetin yapacağı 
masrafla, köylüye mükellefiyet suretiyle tah
mil edilen iş miktarının bugünkü rayice göre 
kurıışlu olarak tutarı nedir? Bu iki sualimin 
cevaplandırılmasını da ayrıca rica ediyorum. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇİ OĞLU (Trab
zon) — Yüksek Huzurunuza sunulan köy ilk
okulu yapımı tasarısı bundan evvel olan 380'}, 
4274, 445!) sayılı kanunları tadil eden köylü 
lehine bir tasarıdır. Yukarda sayılarını sırala
dığım kanunlar köylerde köy okulları, işlik de
nilen çalışma yerlerini, öğretmen, ebe ve sağ
lık memurunun evlerini doğrudan doğruya köy
lüye yaptırıyor, bu teklif olunan kanun Devlet 
bütçesinden yardım yapmak suretiyle köylünün 
yükünü azaltmış gibi görünüyor. Fransızlar 
da 1871 yılı kanunu ile köylüye böyle bir yar
dım yapmışlardı. 

Arkadaşlarım; yardım, zannedildiği gibi 
köylünün yükünü çok kaldıracak derecede de
ğildir. Meselâ geçici komisyondan aldığını ma
lûmata göre 1800 köy okulu varmış, bunların 
tamamlanmalarına yardım yapılacakmış; bu
nun için 10 milyon ayrılmış. Demek ki, beher 
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köy okuluna 5500 lira kadar bir yardım yapmış 
oluyoruz. Halbuki yine bize verilen malûmata 
ve gerekçedeki izahata göre her köy okulu için 
40 küsur metre küp kereste kullanıyor. Bu ke
restelerin metre kübü 200 liradan alınmakta 
olduğuna göre bedeli 8 000 liradu*. 300 lira
dan olursa 12 000 lira eder. Ben kerestenin be
dava olmasını değil, para ile alınacak olduğuna 
göre hesap ediyorum, yapılacak yardım ancak 
beş bin olduğuna göre her binanın yalnız ke
reste bedeli 8 000 - 12 000 lira olduğundan de
mek ki, bunun üst tarafının temini köylüye 
kalıyor. Kanuna göre okulların yapım karşılığı 
hususi muhasebeden ve bir de köylünün zati 
çalışmasından elde edilecek. Halbuki hususi 
muhasebelerin Vaziyeti bizce malûmdur, bun
lar memurlarının maaşlarını bile veremiyorlar, 
bu konuya yardım edecek halde değildirler. 
Yardım kalıyor. 18 ile 50 yaş arasında bu
lunan, hasta ve sakat olmıyan her köylü va
tandaşın her yıl 30 gün çalışması meselesine 
gelelim: 

Şimdi arkadaşlarım; bu köylü yılda 30 gün 
çalışır mı, çalışmaz mı, bunu ayrıca mevzuu 
bahsedeceğim. Şimdi burada mühim bir mese
leye temas etnik istrim : 

Malûmya, ilk tahsil mecburi ve bundan do
layı da parasızdır. Şimdiye kadar Köy Kanunu 
ve yukarda söylediğimiz kanunlarla köylüye 
kendi köyündeki ilk okulun binasını yaptırıyor
duk. Halbuki şehirlerde ve kasabalarda doğru
dan doğruya özel idareden verilen paralarla 
bu mektepler yaptırıyor ve böylece içtimai bir-
adaletsizliğe sebep oluyordu. Şimdi bu kanun 
halk arasındaki dedikoduya ve ikiliği daha 
ziyade ileriye götürecektir. Arzedeyim: Kanu
nun birinci maddesinin B fıkrası diyor ki; 
köylü mükellefiyeti Köy Kanununa tevfikan 
icra edilecektir. Köy Kanunu, belediyesi olan 
köylerde tatbik edilmez. Bugün Türkiye'de be
lediyesi olan 138 köy vardır. Bu 138 köyün 
ilkokulunda bu kanun tatbik edilmiyecektir. 
Çünkü müeyyide, Köy Kanunudur. İdareci ar
kadaşlarım pekâlâ takdir ederler, bugün mem
leketimizde nüfusları 150 den aşağı olan 5222 
köy vardır, nüfusları 150 kişiden aşağı olan 
köylerde de halka mükellefiyet yükletilemez. 
Böylece, bu kanun kabul edildiği takdirde bir 
kısım köylülerimiz 30 gün çalışmak gibi ağır 
bir mükellefiyet altında kalacak, yanında be-
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lediyesi olan veyahut nüfusu 150 den aşağı olan 
köylerin halkına mükellefiyet yüklennıiyecek-
tir. Bu vaziyette şehirlerin ve köylerin bir kıs
mı arasındaki ilkokul binası yapma babından 
mevcut olan adaletsizliği daha çok derinleşti
recektir. İlkokul Türkiye'de kül olarak ele alı
nır. 

Şehirde, ilçede, bueakta,köyde bir bütün 
olarak düşünülmelidir. Dünyanın her yerinde 
bugün kanunları elimizde olan memleketlerde, 
evet komünler, köyler ilkokul inşaatına yardım 
ederler. Ama şehirlerde de, kasabalarda da hal
ka köyde olduğu gibi inşaat işlerinde mükelle
fiyet yükletirler. Bir kısım halkı 30 gün çalı
şacaksın demekle iş bitmez. Bu halk, bu ada
letsizliğe zaten itiraz edip durmakta iken, bu 
kanun ayni adaletsizliği katmerli bir şekilde 
devam ettiriyor. 

Bundan başka arkadaşlar, köylünün 30 gün 
çalışmasının bir mânası vardır. Vakıa Türk 
köylüsü fedakârdır, lâkin imece müessesesi bu 
kadar suiistimal edildikten sonra bu müesseseye 
dayanmak biraz hayale kapılmak olur. İmece 
başkadır, mükellefiyet başkadır. İmece Türk 
köylüsünün karakterine, ananesine girmiş bir 
vasıftır. İmecede köylü ruhunun rızası ve ka
bulü angarya vardır, mükellefiyette ise cebir 
vardır, tazyik vardır. 

Sizinle konuşan arkadaşınız imecenin yüz
lerce köyde tatbiki ile birçok binaların yüksel
diğini gören bahtiyarlardandır. Ama yapılmak 
istenen de imece değildir, angaryadır, mükelle
fiyettir. 

Köy Kanununun 13 neti maddesinde köylü
ye yükletilen 37 türlü mecburi iş vardır. Köylü 
yalnız okul binasını yapmaz. Bundan başka 37 
tane de başka türlü iş vardır. 

Yine 14 ncü maddesinde de 31 türlü mecburi 
olmıyan iş vardır. Köylü bu işleri yapmakla 
mükelleftir. 

Tasavvur edin Şark vilâyetlerini, bunların 
yaz mevsimi pek kısadır. Dört, beş ay yaz. Bu
nun 30 gününü yalnız okul inşaatına, ötede bir 
bataklık kurutmak, yol yapmak, ebenin evini yap
mak, hocanın evini yapmak gibi daha bin türlü 
işi vardır. Ne bileyim, köyün imarına ait işler köy
lüye nefes alacak vakit bırakmaz. Bu bakımdan 
zannedildiği gibi; bu kanun köylerde tatbik ka
biliyetine malik değildir; kabiliyeti tatbikiyesi 
olmıyan bir tasarıdır. 
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Vakıa köyden, köylüden salmayı kaldırdık, 

ama daha önceki kanunlarla, 3803 numaralı Ka
nunla ve ondan sonraki kanunlarla mükellefiyet 
günü 20 gün iken onu 30 a çıkarıyoruz. 

Arkadaşlarım; Köy Kanununu tadil eden di
ğer kanunla esasen salmanın miktarı 20 lirayı 
aşamaz, deniyor. Peki ben senden 20 lira almı
yorum ama, 10 gün de fazla çalıştırıyorum. Peki 
ne kazandık, ben 20 gün çalışıyordum, 10 gün de 
zammettin, ikişer liradan bu on gün için 20 lira 
eder. Zaten salma 20 lirayı geçemezdi, ne kârımız 
oldu? 

Görülüyor ki, arkadaşlar Kanun tasarısı köy
lülere müsavi mükellefiyet yüklemediği ve yükle
diği mükellefiyet de nihayet ağır olduğu için 
bu kanun tatbik kabiliyetinden mahrumdur. Tür
kiye'de okul inşaatı kül olarak ele alınmalı ve 
vatandaşlara müsavi şartlar altında ve her köyün 
kabiliyetine göre, bir mükellefiyet nispetine gi
dilmelidir. Yoksa şurada belediye teşkilâtı var 
bu kanun tatbik edilemez, öteki köyün nüfusu 
azdır, tatbik edilmesin, şehir ve kasabalarda hu
susi bütçeden yapılır. Bu gibi işler kanunun tat
bik edilmemesi için yegâne sebeplerdir, işin yü
rümemesi için âmillerdir. Bu noktai nazarı Ge
çici Komisyonda ileri sürdüm. Geçici Komisyon
da ben de bulundum, fakat anlatamadım, ^im
di benim teklifim; bu eksikleri tamamlamak üze
re tekrar Geçici Komisyona havale edilmesinde 
fayda görüyorum. Çünkü köylümüz usanmıştır, 
bu köy inşaatı işinde bedbinleşmiştir. Hattâ arzet-
tiğim gibi şehirli ve köylü arasındaki içtimai 
adaletsizliğe sebep olan eski vaziyetlerden ötürü, 
şehirli ve kasabalılarımızın da köylüler gibi ken
dilerine okul inşaatında yardım etmelerini arzu 
etmektedirler. Böylece memleketin ekonomik 
ve sosyal durumu ölçülerek, biçilerek kanun tek
lif edilmelidir. 

Şurada numaraları sayılan kanunların hepsi 
nihayet on yıl içinde Yüksek Huzurunuza gel
miş kanunlardır. On yıl içinde okul inşaatı için 
dört beş tane kanun var. Derme çatma-
tedbirleri ihtiva eden bu kanunlar köy hal
kının yüksek ruhuna reaksiyon yapmışlardır. Bu 
itibarla bu kanun tasarısının ikmali için Geçici 
Komisyona iadesini teklif ediyorum. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; burada konuşan arkadaşlar, kanunun 
bugünkü umu mi ihtiyacı karşılamadığı üzerinde, 
sözlerini topladılar. Evet arkadaşlar, hakikaten 
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bugünkü köy okullarının inşaatı için kanun tasa
rısı, lâzımgelen unsurları ihtiva etmiyor. Ben de 
buna inanıyorum. Fakat arkadaşlar, bir realite 
karşısındayız. Biliyorsunuz ki, köy okullarını inşa 
etmek için geçen yıllarda memleket köylüsü se
ferber edildi, memleketin millî enerjisi harcandı, 
köylünün emeği imece suretiyle, salma ve şu, bu 
suretlerle bu dâvaya katıldı. Şimdi Anadolu'nun 
ve bütün memleketin herhangi bir bucağında, 
köyünde dolaşırsak yarım kalmış, çökmeye mü
heyya birçok okul binaları görüyoruz. 

Arkadaşlar; bu kanunu kabul buyurnıadığmız 
takdirde 3 - 4 yıldanberi devanı eden ve harca
nan bu enerji ile meydana getirilen ve takat 
yarını kalan bu binaları ne yapacağız? 

I AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Kanun kâmil olmalı. 

İHSAN YALÇİN (Devamla) — Evet kâmil 
olmasını herkes istiyor ama bunu nereden bula
cak, -bu kemal biraz da biliyorsunuz ki, madde 
işidir. 

I MEHMED UĞUR (Sivas) — Yenişehirde 
yapılan mektebi hiç görmüyorsun o da yarım 

I kalmıştır. 
j İHSAN OLGUN (Devamla) — Şimdi mem

leketin dört bucağında, temeli atılmış, üstü ka
panmamış, yanın kalmış duvar halinde birçok 
okullar var. 

Bu okulları bu halde mi bırakacağız? Bu 
okulları bu halde bıraktığımız takdirde şimdiye 
kadar okullara harcanan para, emek ne olacak 
bir defa da bunu düşüıımekliğimiz lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar; Hükümetin atmış olduğu 
bir adım vardır. Sarfedilmiş bir para ve emek 
vardır. Köylüyü sizi mektebe, hocaya kavuştu
racağız diye de vadettik, bunu yapamazsak, bu 
kanunu kabul etmezsek durumumuz daha fena 
olacaktır. Çünkü natamam kalan binaları, mil
let huzurunda atılmış olan adımı da düşünmek 
ve bu bakımdan da mütalâa etmek lâzımdır. Evet 
bu işlere fazlasiyle yardım edilsin. Arkadaşlar 
Geçici Komisyonda enine boyuna konuşuldu. 
Ancak 10 milyon lira Umumi Muvazeneden alı
nabiliyor. Fazla veremiyor. Diğer taraftan 
Devletçe yapılması mümkün olan yardımların 
kâffesi de sağlanıyor. Meselâ orman işlerinde 
oldukça kolaylıklar yapılıyor. Münakalede as
gari tarife kabul ediliyor. Sonra çimento vesair 

I inşaat malzemesi için Millî Eğitim Bakanlığı de-
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polar yapmak ve aynı zamanda gayet asgari bir 
tarife ile inşaat mahallerine lüzumlu eşyayı nak
letmek gibi kolaylıkları gösteriyor ve nihayet 
arkadaşlar şunu da düşünmek 1 azimdir : 

İnşaat mevsimi gelmiştir, 1 800 okula me
zun verecek vaziyette enstitüler çalışmaktadır
lar. önümüzdeki senelerde on senelik programa 
nazaran ikmal mecburiyetinde olduğumuz inşa
at vardır. İğinde bulunduğumuz demokrasi ha
yatı, bilgi hayatı ve ilerleme hayatı bunu ica-
bettirmektedir. Bu sebeple memleketin şu ve 
bu şekilde enerjisi sarfedilerek başlanmış olan 
okulları natamam bir vaziyette mi bırakalım, 
yoksa bunları biran evvel ikmal mi edelim? Vic
dani kanaatimce, mademki Devlet de on mil
yon lira ayırmıştır, kolaylıklar sağlamak için 
her türlü tedbirleri almıştır, binaenaleyh başka 
türlü yapılacak birşey yoktur; memleketin 
Millî enerjisini, millî varlığını ve millî kültürü
nü koruyabilmek için yurdun dört bucağına ser
pilmiş olan, memleketin köylüsüne ışık verecek 
olan müesseselerin biran evvel ikmali taraftarı
yım. Bu kanunu kabul etmediğimiz takdirde 
inşaat mevsimi geçecek, bu okullardan henüz 
tamamlanmamış olanlar tamamiyle yıkılacak 
ve köylünün harcadığı emek, para, yerle yeksan 
olacak, hiçbir netice, hiçbir verim alamıya-
cağız. Bu, daha kötüdür arkadaşlar. Kanuna 
ilâve edilecek kısımlar varsa bunlar ilâve edil
sin, kanun biran evvel kabul edilsin, inşaat 
mevsimi boşa gitmesin. Noksan kalan bu 1 800 
okul bu suretle yapılacak memleketin irfanına 
hizmet edilmiş olsun. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlara söz ver
meye devam edeceğim. Yalnız, Millî Eğitim Ba
kanı, bir noktanın aydınlatılmasını istiyor. 
Sözü kendisine veriyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar; 
izin verirseniz birkaç noktayı aydınlatmak is
tiyorum. Taki benden sonra konuşacak arka
daşlarım aydınlanmış bir zemin üzerinde se
lâmetle konuşmak imkânına sahip olsunlar. 

Muhterem hatiplerden birisi, yetiştirilecek 
1 800 okuldan bahsettiler. Yetişecek okul sayısı 
1 800 değildir. Bugün 700 - 800 okulun inşası he
men tamamlanmıştır. Bu kadar okulun da inhası
na devam edilmektedir. Bu 700-800 okulun in-
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şaatı ikmal edilecektir. Onun için bu tasarı 
kanuniyet iktisabettiği takdirde, kabul buyura
cağınız meblâğ önümüzdeki ders yılı başında 
yetişmesi iktiza eden mekteplerin tam ve kâmil 
olarak yetişmesini sağlıyacaktır. 

Hakikaten yeniden inşa edilecek okul sayısı 
1800 olsaydı,- bu takdirde verilecek olan para bu 
sayı için az gelirdi. 

Muhterem arkadaşımızdan bundan sonra ko
nuşacak olanlardan bazıları belki yine aynı nok
taya temas buyururlar, belediyesi olan köyle, be

lediyesi olmıyan köylerin vaziyeti üzerinde du
rurlar mülâhazasiyle, müsaade buyurursanız bu 
noktayı da şimdi aydınlatayım : 

Türkiye'de belediyesi olan köy sayısı 130 ka
dardır. ve bunlar umumiyetle büyük köyler ol
duğu için aşağı yukarı hepsinde mektep yapılmış
tır. Onun için belediyesi olan köyler bir mektep 
yapma mevzuu kalmamıştır. Kanunlarımız da be
lediyesi olan köyleri kasaba saymaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bugün huzurunuza gel
miş olan tasan ile köylü vatandaşlarımızın mü-
kelefiyetleri, zahmetleri asgari hadlere indiril
miş oluyor. Bu güne kadar tatbik edilmiş olan 
mevzuata göre köy okulları üç senede yapılı
yor ve her sene inşaat mevsiminde mükellefler 20 
gün çalışıyordu ve yine bu mevzuata göre erkek 
vatandaşlarla birlikte kadın vatandaşlar da bir 
çalışma mükellefiyetine tâbi bulunuyorlardı, 
geçen sene kabul buyurduğunuz bir kanunla bu 
da tamamiyle kaldırılmış bulunuyor. 

30 günlük mükellefiyet üzerinde durulurken 
şu cihetler de hesap edilmiştir. Hakikaten köy
lümüzün inşa mevsiminde işleri o halde bulunur 
ki, köylü vatandaşların mükellefiyetlerini 
eda için 30 gün ayrılmasına imkân olmaz. Bu, 
doğrudur. İstihsal zamanlarında belki ancak on 
gün, on beş gün ayrılabilir. Çünkü ekim ve ha
sat işleri ile meşgul olurlar. Tasarı hazırlanır
ken, ve Komisyonda müzakere edilirken bu ci
hetler düşünülmüş ve istihsal mevsiminde on, on' 
beş gün çalışan vatandaşların geriye ka
lan mükellefiyetlerini artık hasadın ve eki
min mevzuubahis olmadığı, müsait mevsimlerde, 
meselâ taşını, ağacını taşıyarak yerine getirebile
cekleri hesaplanmıştır. Âzami had olarak da 
30 gün alınmıştır. Yüksek takdiriniz eğer bu 
günlerin de bugün görüşülmekte bulunan kanun
da olduğu gibi kalması şeklinde tecelli ederse ka
nun o şekilde çıkar. 
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Muhterem arkadaşlarımızdan köy okullarının 

tipleri üzerinde duranlar oldu. Bu ciheti do 
aydınlatmak isterim ki, zaten bir bucuk seneden-
beri bu tipler değişmiş ve köyün ihtiyacına göre 
ayarlanmıştır. l-°> tane tip meydana gelmiştir. 
Mazideki tecrübelerimizden almış bulunduğumuz 
dersler vardır. Bunlara göre köy okullarının şi
kâyeti mucip olacak şekilde yapılması tehlikesi 
kalmamıştır. 

Sonra hazırlanmış bir programımız vardır. 
Program, nüfusu 150 den yukarı olan köyleri
mizde hiç olnıazsr: önümüzdeki 10 yıl içinde mek
teplerimizin inşasını tamamlamak esası üzerine 
hazırlanmıştır. Buna göre her sene .12 milyon 
lira kadar bir parayı bu iş için ayırabilirsek 
derpiş ettiğimiz müddet içerisinde mekteplerimi
zi yapmak müyesser olacaktır. 

Devletin malî taksiti ve istitaatı müsait olur, 
gelecek sene ve daha sonraki yıllarda 12' mil
yon lira. verilirse bu günkü para şartlarına ve 
kıymetine nazaran bu programı tahakkuk etti
rebiliriz. 

Zeytinoğlu arkadaşım, köylü vatandaşların 
çalışma mükellefiyetlerinin tekabül edeceği kıy
metle, Devletçe verilecek paranın, nispetleri üze
rinde aydınlanmak istediler. Bu nispet l/i» dür. 
Yani köylünün çalışınasiyle, taşını taşıması, 
toprağını kazmasiyle tahassül edecek kıymet 
aşağı yukarı, köy okulunun öğretmenin de ba
şını sokacağı bir yerle birlikte lâzınıgelen nak
dî kıymetinin üçte birini tutmaktadır-

Belki yine bundan sonraki hatipler içeri
sinde, İhsan Yalçın arkadaşım gibi .orman 
mmtakasındaki köylülerin geçimi üzerinde du
racak arkadaşlar bulunabilir. Bu itibarla hu 
nokta üzerinde de kısaca maruzatta bulunayım; 

Sayın arkadaşlar, ormanalrımız köylünün 
malı değldir. Umumiyetle Devlet malıdır ve 
Devlet bu malını satmaktadır. Kimi yerde tom
ruk olarak kimi yerde de, kereste olarak sa
tıyor- Şimdi ormanın bir müşterisi de biz olu
yoruz. Her sene programımıza göre düşün
düğümüz sayıda mektep yapabilmek için or
manlarımızdan yetmiş bin metre kül) tomruk 
almamız icabediyor. Umumiyetle ormanlarımız
dan istihsal edilen tomruk 500 bin metre kübdür. 
Yani orman idaresinin yeni bir müşterisi ola
rak biz de ortaya çıkmış oluyoruz. Bu suretle 
ormanın istihsal hacmi genişlemiş olmaktadır. 
Orman işletmeleri köylü vatandaşları kendi 
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sahasında çalıştırıyor, onlara iş veriyor. Kati-
yat, taşıma ve istif için orman içerisinde ve ci
varındaki kyülü vatandaşlarımız çalışmakta ve 
bu suretle iş bulmaktadır. Bu suretle ormon 
teşkilâtının devamlı müşterileri haline gelme
mizle orman istihsalinin hacmi genişlemekte ve 
orman içinde ve civarında bulunan köylü va
tandaşlara iş sahası genişlemektedir. Yalçın ar
kadaşım diğer mühim bir noktaya temas buyur
dular. O da orman içinde yaşıyan köylü vatan
daşların istikbal meselesi. Bu büyük bir memle
ket davasıdır. Hükümetin ve Büyük Meclisin 
ehemmiyetle üzerinde duracağı bir konudur. 
Bizim ormanlarımızın bugün sathının % 5 ne 
indiğini söylüyorlar. Bir toprağın üzrinde ya-
şıyanları geçindirecek bir vatan olması için as
gari mesahai sathiyesinin % 30 unun orman
lık olması icabettiğiıü ifade ediyorlar. Orman
ları koruma ve genişletme yolunda ittihaz edi
lecek tedbirlerden zannediyorum ki, bir tane
si de orman işletmeleri ile orman istihsali ile 
geçinmesi mümkün olmıyan vatandaşlara yur
dun başka sahalarında yerleşme imkânları sağ
lamak olacaktır. Bu gibi ana tedbirler üzerinde 
elbette Büyük Meclis ve Hükümetlerimiz ehem

miyetle ve hassasiyetle üzerinde duracaklardır. Fa
kat bu tasarının mahiyet ve hedefinin müteva
zı kadrosu içerisinde bu meseleyi tezekkür ve 
halletmeye pek imkân olmadığını tahmin edi
yorum. Bu hususu da yüksek takdirinize bıra
kıyorum. 

Müzakerenin kolaylaşmasına yardım eder 
fikriyle huzurunuza çıkmışken aydınlatmak is
tediğim noktalar bunlardır. 

HULUSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, yüksek huzurunnza gelen tasarı, doğrudan 
doğruya köyleri ve bugünkü şerait altında el uza-
tarak kaldırmak istediğimiz halkın ekseriyetini 
ve onların iktisadi durumlarını, zirai durumla
rını çok yakından ilgilendiren ve nihayet bu 
köylerin en birinci derdi olan Millî Eğitim ala
nında yetişmelerini sağlamak dileğini tahakkuk 
ettirmek için, oraya Devlet ve özel idareler tara
fından da yapılacak yardımların mahiyetini ve 
şimdiye kadar takip edilegelmekte olan köy okul
ları binalariyla Köy Enstitüleri Kanununun tadi
lini tazammun eden bir tasarıdır. 

Tasarı üç noktadan tetkika şayandır. 
Bendeniz komisyona devam ettiğim zamanda 

tasarının iadesini istiyenlerden birisi idim. Çünki 
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tasarı bir prensip kararını ve ona dayanan me-
vaddı ihtiva eder değil, mevcut kanunlardan 
bazılarını tadil etmek suretiyle şimdiye kadar 
mevcut olan ikiliği idame ettirmekte bulunan bir 
yardım tasarısıdır. 

İkilik şudur: Bu tasan sosyal adaleti sağlı-
yanııyan, memleket halkını köylü ve şehirli diye 
ikiye ayıran ve kasaba ve şehirleri özel idare
ler ve imkân olan yerlerde Umumi Muvazeneden 
yapılan yardımlarla kollıyan, diğer taraftan 
ise köyleri kendi derdi olan işlerle ve bu meyan-
da okul ve buna benzer işlerle başbaşa ve ken
di kendilerine bırakan bir tasarıdır. Şu halde bi
zim bugün aradığımız tek bir şey varsa o da, 
bütün milletin kanunlar nazarında aynı hak ve 
vecibeleri görmesi için kanun nazarında ve Dev
letin idare bünyesinde işlerin müsavi şartlarla 
yürütülmesi dâvsıdır. Gönül çok arzu ederdi ki, 
huzurunuza gelmiş olan tasarı ile bu ikilik izale 
edilsin ve arzu ettiğimiz şekilde mesele kabili 
hal olsun. Fakat ne var ki, tasarının bugün için 
kabulünü tazammun ettiren, bir de başka bir 
mevzu vardır ki, o da buraya konulan 6 milyon 
ödeneğin inşa halinde okullara müstacelen ve
rilmesidir. Biri kemmiyet, biri keyfiyete taal
lûk eder. Bunların beraber gelmemesi icabederdi. 
Biz bu dâva üzerinde durarak, ilkokulların kim
ler tarafından, ne şekilde yapılmasını karara 
bağlıyarak, onun üzerinde tevakkuf etmemiz lâ-
zımgelirdi, o olmadı. Arkadaşlar, tasarı bu ci
hetten noksandır. Tasarı bu noktalını kabulünü 
bize bırakmıştır. Köy okullarını yapmak mecbu
riyeti ve mükellefiyeti kimindir? Köy Kanu
nunun 13 ncü maddesinin, zannederim 15 nci 
fıkrası olacak, bunu tarif etmiştir. Mecburiyet 
köyündür. Bu, huzurunuzdaki tasarının ikinci 
maddesinde ise inşa edilen okulların, öğ
retmen evlerinin, sağlık memurlarının ev
lerini, ebelerin evlerini köyün şahsiyeti 
mâneviyesine tescil ederek Köy Kanununun 
hükmüne bağlaması ve binaenaleyh yine 
köylerin kendi okullarını yapmak ödevinde 
bulunduklarını teyit etmiştir. Buna karşı ya
pılan yardım, nihayet köylerin müşkül durum
larını hafifletmek kastiyle özel idarelerden ve 
Umumu Bütçeden yardım davasıdır. 

Birinci maddede, aşağıdaki şekillerde yapı
lacak olan yardımlarla bu binaların valilikler
ce yapılacağını tasrih etmektedir. Fakat vali
likler şüphesiz ki, bunu artık köy namına ya- | 
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pacak demektir. Yardım kelimesi konulunca a-
şağıdaki iki fıkrada; A ve B fıkralarında bir 
de mecburiyet tahmil edilmektedir. Evet Umu
mi muvazene ve özel İdare bu mecburiyeti 
üzerine almalıdır. Çünkü Köy Enstitüleri Ka
nununun, 4274 sayılı Kanunun 23 ncü madde
sindeki para koyma mükellefiyet ve mecburi
yeti kaldırılmakla, köy okullarına yapılacak 
yardımı artık Devlet bünyesinden özel İdare
ye maletınek zaruridir ve bu da o fıkralarda 
yukarda yazılı iken aşağıda mecburiyet haline 
konmak suretiyle tasarının mevzuu; köy mü 
yapmaya mecburdur, Devlet mi yapmaya mec
burdur, Özel İdare mi yapmaya mecburdur key
fiyeti tereddüt hâsıl edecek kadar terditli, kal
maktadır. Fakat hakikaten kanun ikiliği ida
me ettirmekte, köyün yapması mecburiyeti ve 
nihayet onun şahsiyetine tescilini köylülerin 
üzerine bırakmıştır. 

Bendeniz tasarıyı bu noktadan iade edelim 
demiştim, fakat bugün âcil tedbirler ve zaru
retler dolay isiyle huzurunuza gelmiş olan bu 
tasarının bu cepheden iadesine artık taraftar 
değilim. Asıl kemiyet kısım vardır, altı milyon 
lira bir para. İnşaat mevsimine yetişmek mec
buriyeti bir kıymet ifade ettiği içindir, ileride 
bu prensipi, köy, şehir, kasaba dâvasını orta
dan kaldıracak bir prensiple, ilkokulların bi
nalarının yapılması hususunun bir rejime bağ
lanması hususunda alâkalı Millî Eğitim Bakan
lığını bugün temsil eden, ve çok saydığım, za
tın bunun üzerinde hassasiyetle durarak bunu 
temin edip, milleti kanun muvacehesinde mü
savi ve muvazi tutarak tesisatı yapma yoluna 
gitmesini temenni etmekten daha ileri gitmeye
ceğim. 

ikinci mevzu arkadaşlar; tomruk davası
dır. Sayın Bakan izah ettiler. 

Arkadaşlar, ben bir maarifçi değilim. Fa
kat bendeniz Geçici Komisyonda köylerin ve 
köylülerin şahsiyetini doğrudan doğruya alâ
kalandıran asgari geçim haddi denilen yarayı 
kazauamıyacak, zait' içinde, el atamadığımızı. 
kendilerine ne tarım ve iktisat alanında ve ne 
de okul inşaatında, yetiştirme hususunda lâyık 
olduğu mevkii vererek, ellerinden, kollarından 
tutarak kaldıramadığımız ve bu milletin kuva-
yı külliyesini teşkil eden %85 köylünün mev
cut durumuna yardım etmek için bu tomrukla
rın bedelsiz verilmesini rica ettim. 
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Buna karşı Sayın Bakan, nihayet Orman 

Genel Müdürlüğü ile beraber Sayın Tarım Ba
kanı de ormanların durumundan bize bahset
tiler. Ormanların azlığım, tahribini, bedelsiz ve
ri iemiyeceğini izah ettiler. 

Arkadaşlar, orman yetiştirmek, orman ko
rumak ve mevcut orman dâvası başkadır. Tak
dir buyurursunuz ki, orman yetiştirmek başlı 
başına bir .teşebbüs, bir tedbirdir, koruma da 
öyledir. Fakat bugün Sayın Bakanın senede 
500 bin metre küb kereste verebilen memleke
timizde biz de senede 73 000 m3 kereste müşte
risi olarak alacağız demek suretiyle bizim ken
dilerine verdiğimiz paranın ne kadarını sağ 
cebimizden alıp sol sebimize verdiğimizi ve köy
lünün on milyon lirasından nihayet yine altı 
milyon lirasının Hazineye intikal edeceğini ben
deniz arzedeceğim. 

Arkadaşlar; o hesabı vermeden evvel Orman 
Oenel Müdürlüğü katma bütçe ile idare edilir 
olduğunu biliyorum. Bu doğrudur. Kendisinin 
geliri gideri vardır. Fakat Orman Genel Mü
dürlüğü hiçbir zaman kâr ve kazanç yuvası de
ğildir. Çok iyi biliyorsunuz ki Orman Genel Mü
dürlüğünün elinde iki yol vardır: Biri işletme 
masrafı % 10 almak, ikincisi; keresteyi müzaye
deye koyarak satmak. Ohalde onun da kazanç 
yolu vardır. Köylüler senede 73 000 m3 olarak 
verilecek olan ve onların yaralarına biraz mer
hem olacak olan ve Devletin malı bulunan bu 
kerestenin % 10 işletme masrafını diğer baki
ye satılacak kereste üzerine tevzii mümkün ol
duğu gibi, satılacak kerestenin işletme masrafı
na. da ilâve edilebilir. 

Arkadaşlar; bugün halk, köylüler bizden 
maarif nuru bekliyor. Halen mevcut olan okul 
sayısı şehirler, ve kasabalarda,1 376 dır. Köyler
de 13 bin küsurudur. Şehirlerde okuma nispeti 
% 75 tir. Köylerde de % 35 tir. 

Bugün 15 16> okulu olan bu memleketin 
20 000 köyünde daha okul yapmak mecburiyeti 
vardır. Şu halde 20 000 okul yapılacaktır, yal
nız yüksek nazarlarınızı bir noktaya celbelmeyi 
kendim için faydalı bilirim, dâvamız yalnız okul 
değildir, köy enstitülerinden mezun olan Sağ
lık memurlarına, ebelere, birer barınak olduğu 
kadar aynı zamanda bu okulların işlikleri de 
vardır, onları da yapacağız. Buna müteferri 
olanları da vardır. Hesap buyurmuşlar, bun

ların 73 000 metre küb keresteye ihtiyacı var
dır. Bir metre küb kereste neye maloluyor? 
Bendeniz bunun üzerinde de tevakkuf ederek* 
hakikati oldukça ifade edebilecek bir hesap çı
kardım. Arkadaşlar bugün mamul kerestenin 
bir metre kübü 170 - 180 liradır. Hariçte 300 
liraya maloluyor. Kesme ve nakliye masrafları 
dâhil rampalarda teslim etmek üzere mahalline 
isali 170 - 180 liraya mal olmaktadır. Şuhalde 
bir okul için, müştemilât hariç, 40 metre küb 
kabul edilecek olursa verdiğimiz ve vereceğimiz 
paranın 6 bin küsur lirası buraya gidecek de
mektir. Bu da arzettiğim gibi Hazinenin sağ ce
binden sol cebine nakilden ibarettir. Bu vazi
yet karşısında 20 bin köyde yapılacak binaların 
bir de maliyetini ele alacak olursak (Syııl Mü
messil bize Komisyonda Afyon'u misal vererek 
25 bin lira dediler) 15 bin liraya kadar maledil-
(1 iğini görürüz, şuhalde biz 20 bin köydeki beher 
binamızı 10 bin liradan bile kabul edecek olur
sak, 200 milyon liranın sarfına ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; 200 milyon liralık sarfiyatın bir 
do yarı nispetinde olarak 100 milyonunu kereste
ye ayırmak suretiyle on senelik Millî Eğitim 
programını 20 sene geriye atmış olmuyor muyuz.' 
Şüphesiz ki, bu parayı yerine sarf etmemek sure
tiyle, hem de iki misli geriye atmış oluyoruz ve 
halkın beklediği tedrisat hamlesini de dolayısiylc 
geciktirmiş, oluyoruz. Onun için bu konuda has
sasiyetle duran Büyük Meclisiniz, nihayet tom
rukların bedelsiz olarak verilmesi yolunu tecviz 
ederse, programın tahakkuku için ileriye gidece
ğimiz ve aksi takdirde ne derece geride kalaca
ğımız izahtan varestedir. Maddesi gelince bu 
hususta önergemi takdim edeceğim. Kabul bııy-
rıılması yerinde olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; bir de orman işleri ve üretmesi 
bu yüzden geri kalmaz nn mütalâası vardır. De
min arzettiğim, ormanın muhafazası başkadır. 
Bizim ormanın muhafazasiyle hiç te alâkamız 
yoktur. Bize tomruk vermek suretiyle, köylüyü 
içeriye koymamak ve nihayet ormanı tahribattan 
korumak hakkındaki noktai nazar zaten tasarıda 
nazarı dikkate alınmıştır. Yalnız kerestenin ram
pada tomruk halinde bedelsiz olarak verilmesini 
Tarım Bakanlığından istiyoruz. 

Üçüncü mevzu; Devlet Demiryolları ve De
nizyollarından faydalanarak ücretsiz kereste nak
li keyfiyetidir. Bunun üzerinde de durduk. Bir 
metre mikâbı kerestenin bir kilometreye nakli üc-
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reti altı kuruş 75 santimdir. Bu hususta, çok 
Sayın Ulaştırma Bakanının bunda âzami teshilât 
ve tenzilâtı yaptığını işittik. Tarife hususunda 
Bakanın aldığı bir tedbir olabilir. Fakat tenzi
lât tedbiri gelip geçici şeylerdir, bedelsiz olmak 
lâzımdır. Bunda muvaffak olursak beşte bir ta
sarruf temin etmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; bir mevzu getirilirken he
defe varmakta en kestirme, en kolay yolu bera
ber getirilmek lâzımdır. Biz burada realiteleri 
ele alacağız ve almalıyız. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının demin burada 
izah buyurdukları gibi, 1999 ve daha aşağı nü
fuslu olan köy kendi derdi ile, kendi yağı ile 
kavrulacaktır. Bu nevi köyler, Reşit Tarakçı ar
kadaşımızın dediği gibi, 37 mecburi, 31 ihtiyari 
işlerden çamaşırhanesini misafirhanesini, köy 
odasını, köy köprülerini, su yollarını, su getir
meyi ve her türlü vecibeyi kendi hinterlandında 
müstakil bir teşekkülmüş gibi kendisi yapacak 
olan bu köylüye bütün ehemmiyeti ile üzerinde 
durarak kendisine daima müzaheret edeceğimiz 
vâdı ile el uzattığımız bir zamanda tam ve kâ
mil olarak bunlara yardım etmeyi temin etmek 
muvafık olur kanaatindeyim. 

îşte bunun içindir ki, tomrukların bedelsiz 
verilmesi ve nakliyatın bedelsiz yapılması Yük
sek kararınızla iyi netice verecektir. Bu kara
rınızla Millî Eğitim Plânı ve programının da 

.» süratle meydana getirilmesini temin etmiş bu
lunacaksınız. imeceye gelince; köylü ilkokul 
inşaatında bedenî mükellefiyetle, imece ile 30 
gün (ki bugün ikişer lira takdir edilmiştir) alt
mış lira veriyor demektir. Böyle bir yardımı 
şehirlinin de kendi okulları için gelecek tasarı
da, birleştirilen bir prensip üzerinde durul
ması, (hiçbir vakit imeceye gitsin diye aklım
dan geçmez) imece karşılığı kendi mahallelerin
de okuyacak çocuklarının okulları için onların 
inşasına yardım etmeleri prensipinin ehemmi
yetle ele alınması yerinde olur. 

Çok iyi hatırlarsınız, dört sene evvel, henüz 
çok partili devreye girmeden Sayın Devlet Be-
isi İnönü; artık ilköğretim seferberliğinde şe
hirlerin de köylüler gibi el ele vererek okul 
inşaatına yardım yaparak bu işi meydana getir
melidir, diye işaret de vermişlerdi. Bu, sosyal 
adalet, vergi adaleti, bütün hukuki adalet ve 
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nihayet camianın kendi bünyesinde mevcut olan 
hakiki adalettir. Ben Yüksek Meclisten tasarı
nın esasına geçilmekle beraber bu arzettiğim 
hususu bir prensip kararına bağlama keyfiye
tinde Millî Eğitim Bakanlığının tedbir almala
rını ve maddelerde, sırası geldiği zaman, tom
ruk, nakil ve arkadaşlarım imece üzerinde dur
dular, bunlar üzerinde de hassasiyetle durma
larını ve bilhassa nakil ve tomruğun bedelsiz 
olması keyfiyetini nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oyların sonucunu arzediyorum: 
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlü

ğünün 1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanununa 
(259) üye oy vermiştir. (251) kabul, (6) ret, 
(2) çekinser oy vardır. Muamele .tamamdır. Ka
nun (251) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdür
lüğünün 1941 akçalı yılı hesabına ait kanuna 
(261) Milletvekili oy vermiştir. (254) kabul 
(6) ret (1) çekinser vardır. Muamele tamam
dır, kanun (254) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1940 akçalı yılı Kesinhesabına ait Kanuna 
(265) Milletvekili oy vermiştir. (254) kabul, 
(9) ret, (2) çekinser vardır. Muamele tamam
dır. Kanun (254) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1941 akçalı yılı Kesinhesabına ait Ka
nuna (264) Milletvekili oy vermiştir. (255) ka
bul, (7) ret, (2) çekinser vardır, muamele ta
mamdır, kanun (255) oyla kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1942 akçalı yılı Kesinhesabına ait Kanuna 
(262) Milletvekili oy vermiştir. (251) kabul, 
(9) ret, (2) çekinser vardır, muamele tamam
dır, Kanun (251) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaş-
ması ve Modüs vivendi aktetmiş Devletler mal
larından bazıları için giriş genel tarifesindeki 
resim hadlerinde indirmeler yapılması hakkın
daki Kanuna (245) Milletvekili oy vermiştir, 
(242) kabul, (2) ret, (1) çekinser vardır, mu
amele tamamdır, kanun (242) oyla kabul edil
miştir. 

Görüşmekte olduğumuz bu köy okulları ve 
öğretmenleri hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de daha 12 arkadaş söz almış bulunmaktadır. 

— 881 — 



B : 60 17 .5.1948 O : 1 
(Daha da alacak var sesleri.) Vakit biraz geç
miştir. Tensip buyurursanız Birleşimi burada 
bırakıp, 19 Mayıs Çarşamba da resmî tatil ol

duğu için, 21 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19, 

DÜZELTÎŞ 

Bu tutanağın sonuna bağlı 127 sayılı basma yazıdaki Bütçe Komisyonu raporunu imza eden
ler arasında bulunan (tzmir S. Dikmen') in imzasının üstüne (Müstenkifim) kelimesi konacak
tır. 

Devlet Denizyolları t§ 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Bsad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 

letme Genel Müdür lüğünün 1940 a kçalı yılı Kes 
Kanuna verilen oyların sonucu 

inhesobı hakkındaki 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Oya katılmıyanlar 
Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
259 
251 
193 

6 
2 

13 

[Kabul edenler] 
Öl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çanklı 
Eminittin Çeliköz 

Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

382 — 



Atıf Tüzün 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Puad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafia Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kemal Zaim 
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Şükrü Sökmeneüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan ' 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eecvit 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü A km 
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Korgl. K^mal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Hilmi Öz'arhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfı Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halıd Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karakaş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkes 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
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Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa ) âtifoğlu 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengll 

TRABZON 
Tein el Göksel 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
İhsan Karasioğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar (I.) 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Zeki Tarhan (I,) 

ANKARA 
Falih RıfkrAtay (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

ismail Hakkı Uzuzçar-
şılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu j 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl j 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suııt Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

İsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykac 
( t . ) 
Cavit Ekin (Bakan) 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
DT. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fahri Kara kaya (1.) 
Hasan Kişioğlu (t.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (i.) 
Cevat Dursunoğlu 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbck 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Krom er 
Nuri Tarhan 

Gl. Vehbi Kocagüney 
(D 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar (I.) 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

[Çekimserler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

[Oya katılmıyanlar] 
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Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (î.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr, Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(î.) 
Recep Peker (t) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMÎR 
Dr. Hüseyin Hulki Ou-
ra (t.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azia Samih îlter 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

B : 60 17.5 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Fnıay (t.) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. F. Şerefcttin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel (î.) 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (1.) 
Atıf Esenbel 

. 1948 O : 1 
Mehmet Sadık Eti (1.) 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (1.) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(I.) 
İsmail Ertem 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
(D 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel (t.) 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 

Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Lûtfi Aksoy (1.) 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Raif Karadeniz (Baş. 
V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (Başba
kan) 
Ali Sarıalioğlu 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksov 
(t.) 
ZONGULDAAK 

İsmail Ergeneı 
Emin Erişirgil (I.) 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Sabrı Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

[A çık Milletvekillikleri] 

Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

1 
1 
1 
1 

Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

Yozgad 1 
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Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı Kesinhesap Kanununa 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Acık Milletvekillikleri 

465 
261 
254 
191 
6 

1 
13 

AFYON KARAHİSAR 
Ol. Sadık Aldoğan 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Ol. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğîu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif Özdemir 

BOLU 
Husan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Tlasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpar 

Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abrlülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp S? liri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumluı 
Münir TTftsrev Göle 
Şükn" Koçnk 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil S ;ıi d Bari as 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmau Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensiier 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdmaıı 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait KÖksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gûlcüoğlu 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç. 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

B : 60 17.5 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asma Gündüz ı 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsnıail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet' 
Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
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MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mohmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîtRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Cevdet Kerim Îneedavı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel GSkael 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger ( 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içoz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 
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[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar (î.) 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

ismail Hakkı Uzunçarşm 
BİLECİK 

Memduh Şevket Esendal 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLÜ 

Hasan Şükrü Adal 
BURDUR 

Ahmet Ali Çınar 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Cemil Öz (I.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Slmer 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

[Oya hatılmıy anlar] 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(t) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

(t) 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal Öncel 
Dr..Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya (I.) 
Hasan Kişioğlu (I.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 

Gl. Vehbi Kocagüney 
(î.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşrei Dizdar (I.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

OÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
do 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (t.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(1.) 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
il. Suphi Tanrıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
(I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (1.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azia Samih Ilter 
Tezer Taşkıran (1.) 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşcıoğlu 
Hayrullah Ürkün (I.) 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Unıay (î.) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Brel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Azi/ Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

B : 60 17.5 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti (t.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
karıt 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (I.) 
Rıdvan Nafiz Edgücr 
(1.) 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tank ut 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Di*. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

.1948 O : İ 
ORDU 

Mehmet Furtun 
RİZE 

Talisin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Oevid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel (î.) 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem izzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy (I.) 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 

TOKAD 
Recaj Güreli (1. Ü ) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 

Raü Karadeniz (Baş.V.) 
Hamdi Örhon 

Hasan Saka (Başbakan) 
Ali Sarıalioğlu 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t.) 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzurum 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

Yozgad 1 

13 



B : 60 17. 5.1948 O : 1 
Devlet Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanununa verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Ilalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura» 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
İbrahim Raruf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neştt Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
265 
254 
187 

9 
2 

13 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Akan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören ı 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünem 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekia 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ JLJ X I £ 1 ACİJLIA 

Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hyıl-ûoî Orn.1 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

vyt94iıaıı v/vc«ı» 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Oktanı 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Dr. îbrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdtilhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafia Dumlu 
Münir Htisrev Göle 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
^ükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 
Baki Tümttirk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korprl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
îsınail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

B : 60 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Memduh tspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoglu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevtiktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

17. 5.1948 O : 1 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim İnoedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalİp öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Um* 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ata| 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin SaMr Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ajan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZÖAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 
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B : 60 17 . 5 .1948 O : 1 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

BURDUR 
Ahmet AH Çınar 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırserer 

ESKÎŞEHİR 
Abidiıı Potuoğlu 

ÎÇEL 
Halil Atalay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

Kâmil Gündeş 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar (î.) 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (I.) 
Hıf f ı Oğuz Bekata 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
tsmail H. Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Şeref Uluğ (1.) 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
(t) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (Bakan) 
thsan Ham id Tigrel. 
Şeref Vluğ (i.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya (î.) 
Hasam Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sagıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Koca güney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar (t.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞ ANE 
Şükrü Sökmensüer 
(t.) 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 

Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demireili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 

(t) 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Ba
kan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
(î.) 

Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Ali Yücel (I.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Zihni Orhon 

Tezer Taşkının (î.) 
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KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. FuadUmay (I.) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu (î.) 
Dr. F . Şerefenin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 60 17 .5 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
(t.) 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (1.) 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
(i.) 

Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (I.) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

(t) 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

[Açık Millet 

Erzurum 1 
Giresun 1 
istanbul 1 
Kastamonu 1 

.1948 0 : 1 
MARDİN 1 

Dr. Aziz Uras 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDB 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
d.) 
Dr. Saim AH Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel (I.) 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Dr. Sadi Konuk 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem izzet Benice | 

^vekillikleri 1 

Malatya 1 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad 1 | 

SÖfOB 
Lûtfi Aksoy (I.) 
Suphi Batur 
Enyer Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 

TRABZUN 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyibogiu 
Raif Karadeniz 
(Başkan vekili) 
Hamdi Orhotı 
Ali Sanalfeghı 

TAN 
ibrahim Arya» 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(î.) 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Oı*on 

Yoıgad 1 

13 



B : 60 17. 5 .1948 O : 1 
Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı Kesinhesap Kanununa 

verilen oyların sonucu. 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Redde ienler 
Çekinserler 

Acık Milletvekillikleri 

465 
264 
255 
188 
7 
2 
13 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

AĞRİ 
MuştaK AJttau 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabey oğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 

edenler] 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Al tuğ 
Nafitf Dumhı 
Münir ITüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Ytizatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
o*l u 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Duruk mı 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 
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.1948 O : 1 
İSPARTA 

Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran .' 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

B : 60 17 . 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Erten 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
ITalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 

Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza. Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 
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B : 60 17.5 .1948 O : 1 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

[Reddedenler] 
ihsan Karasioğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

KAYSERÎ 
Kâmil Gündeş 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

MUĞLA 
Asını Gürsu 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar (1.) 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Oemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 

ismail Hakkı Uzunçarşıh 
BİLECİK 

Memduh Şevket Esendal 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

Behçet Gökçen 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik 
Renda (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 
Sühayp Karafakıoğlu 
(t) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç (I.) 
Cavit Ekin (Bakan) 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

£LAZId 
Fahri Karakaya (I.) 
Hasan Kişioğlu (I.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 

Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar (t.) 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer (I.) 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Ve\k\ Ranıazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (I.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(D 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Dr. Hüseyin Hulki Cura 
(I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
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İîayrullah Ürkün (I.) 
KIRKLARELİ 

Dr. FuadUmay (î.) 
KIRŞEHİR 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu (t.) 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fiilin dökmen 

Hıılki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel (î.) 
Halis Ulusan 

B : 60 17.5 
KÜTAHYA 

Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A.Ulv iBeydağı ( l ) 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti (1.) 
Ma hmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artımkal 
(t) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(i.) 
Şevket Raşit llatipoğlu 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kamil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tank ut 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MU6LA 
Necati Erdem 

.1948 O : 1 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Si r m en 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel (î.) 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülck (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Alı Münif Yegena 

SltRD 
Elem İzzet Benice 

SINOB 
Lûtfi Aksoy (t.) 
Suphi Batur 
Enver Kök 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
İlamdı Orbon 
Ali Sarıalioğlu 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksov 
a.) 

İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil (t.) 
Ahmet flürel 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Sabıi Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

lAçık Milletvekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

1 
1 
1 
1 

Krzurıım 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu' 

1 
1 
1 
l 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

Yozgad 

l:î 



B : 60 17.5.1948 6 : İ 
ludut ve Sahiller Sağlık 

AFYON KARAHÎSAR 
01. Sadık Aldoğân 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura» 
AH Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
îbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

Genel Müdürlüğünün 1 
oyların i 

942 akçalı yılı Kesinhess 
jonucu 

ip Kanununa verilen 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 4Ö5 

Oy verenler : 262 
Kabul edenler : 251 

Oya katılmıyanlar : 190 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 2 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Sun er 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naiın Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene Hgaz 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktenı 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksov, 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zainı-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraeaoğlıı 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abduilah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 
Baki Tünvtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Sel er 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

B : 60 17.5 
KOCAELİ 

Fuad Balkan 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğhı 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

. 1948 O : 1 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyor 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
i Lüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblaıı 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Inceda-

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

Abidin Yurdakul 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Temci Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
İlasau Saka 
Mustafa R. Tarakcıoğ-
lu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Omun Ağan 
At al ay Akan 
Vasfı Gerger 
Razj Soyeı* 
Esat Tekeli 
Suııt Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAT 
Celal Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şiııasj Devrin 
Naim Kromer 
Nıırj Tarhan 
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B : 60 17 .5.1948 O : 1 

BURDUR 
Ahraet AH Çmar 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

[Reddedenler] 

ihsan Karasioğlu 
ESKİŞEHİR 

Abulin Potuoğlu 
Kemal Zcytinoğlu 

IÇEI, 
Halil. Atalay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Kâmil Gündeş 
MUĞLA 

Asım Gürsu 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHtSAR 
Kemal özcobari 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

[Oya katılmayanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar (İ.) 
Hazini Bozea 
lla.san Dinçer 
Şahin Lâçin 
Abmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Ata" 
(t.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kap] an 
Tayfur Sökmen 
Nurııllah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı UzUnçarsılı 

BİLECİK 
Mcnıduh Şevket Bsendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURSA 
Atıf Akgüç. 
Muhittin Baba Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Alulülhalik Renda 
U*.) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet; Kker (t.) 
Su hey i* Karafakıoğlu 
(D ' 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin ((Bakan) 
İhsan Hâmid Tigrel 
Sere t! lHuğ (1.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
(D 
Hasan Kişioğlu 
(î.) 

ERZİNCAN 
Re]n;et Kemal Çağlat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Rai E Dine (T.) 
Ccvat Dursunoğlu 

01. Vehbi Kocagüncy 
(t.) 
Şükrü Koc.ak (Hakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakki Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Araeven 
Eşref Dizdar (î.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞAN1 
Şükrü Sökmensüer 
(t) 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (T.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
(t.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çaralıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar Öz
den (I.) 
Recep Pekcr (I) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıever 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adabın (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
(î.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâm raiı Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Tczer Taşkının (î.) 
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KASTAMONU 
Tahsin Coskan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSBEt 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRIKLARELI 
Dr. Fuad Umay (î.) 

KIRKŞEHİR 
tsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOOABLÎ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu ' ( I . ; 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 

Ankara 1 
Aydm 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 60 17.S 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
(î.) 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (î.) 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti (t.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANtSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (1.) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(î.) 
V o O D T ( İ 7 Û V 
1 «IŞell V//İCJ 

MARAŞ 
Dr. Kâini] îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

[Açık Millet 
Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 

\. 1948 0 : 1 
MARDİN 

Dr. Aziz Uras 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel (1.) 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SltRD 
Etem İzzet Benice 

SİNOB 
Lütfi Aksoy (1.) 
Suphi Batur 

vekillikleri] 
Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad 1 

Enver Kok 
Yûsuf Kemal Tetıgir-
şcnk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkanvekili) 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
( ! • ) 

İhsan Olgun 
ZONGULDAK 

İsmail lîrgener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdar-
oğhi ( t ) 
Sabrı Koçer 
Orhan Scyfi Orhon 

Yozgad 1 
— 
13 



B : 60 17.5 .1948 O : 1 
Türkiye ile Ticaret vo Seyrisefain Andlaşması ve Modüs viveııdi akdetmiş Devletler inallarından 
bazıları için Giriş Genel Tarifesindeki resim hadlerinde indirmeler yapılması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
îbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
61. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 242 
Oya katılmıyanlar : 207 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Acık Milletvekillikleri • 13 

[Kabul 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
<Vbdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Aı-if özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celal Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. î . Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafia Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Ytzatlı 
Dr. Galip Kenan Zairn-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

— 402 — 



B : 60 17.0.1948 6 : İ 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğluj 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 

Ali Dikmen 
KONTA 

Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Sadi İrmak 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalığil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçi 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan-
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Nuri Tarhan 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
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B : 60 JL7.fr.İM* 
[Çekinserler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

6 :1 

[Oya kattlmıy anlarJ 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar (î.) 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed vezirağlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur-
baskanı) 
IMümtas ökmen 

ANTALYA 
IRasih Kaplan 
"Tayfur Sökmen 
JMurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
«Orgl. İzzeddin Çalışlar 
:Süreyya »örgeevren 
'Gl. Kâzım <özalp 

Üsmail Hakkı ÜR&nçarşılı 
BİLEOlK 

IReşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğln (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
İhsan Yalcın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
( * • ) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet .Eker (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

(İ-) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
lleşad Aydınlı 
Abidin Ege 
D.«. Behçet li'x (Bakan) 

DİYARBAKIR 
l1'azıl Ahmed Aykaç 
((!•) 
Cavit Ekin (Bakan) 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (1.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIÖ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya (1.) 
1 i asan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Raii Dinç (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(D 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşrei Dizdar (1.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmenser (1.) 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazı noğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbc1 

Fuad Hulusi Bemirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 

Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Siliyrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Orgl. Cenüi Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yaleın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket A dalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 

Ekrem Oran 
Haydar Küstü Öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (J.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Tezeı- Taşkıran (1.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Aygın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Urkün ((1.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay (1.) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksa] (1.) 
Cenap Aksu 

-m 
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Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONTA, 
Mitat Şakır Âltan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çuraralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel (î.) 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Orgl. Asını Gündüz (1.) 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 60 17.5 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı (1.) 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti (I.) 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (î.) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(I.) 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NtĞDE 
Rıfat Gürsoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 

Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul l 
Kastamonu 1 

>. 1948 O : 1 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmeiı 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

Stt&D 
Etem izzet Benice 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy (I.) 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 

Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad l 

Necmettin Sadak (Baı 
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahıned Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 

Raiü Karadeniz (Baş.V) 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Bcrksoy 
(i.) 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil (I.) 
Ahmet Gftrel 
Ali Rıza Incealemdaroğln 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

I Orhan Seyfi Orhon 

Yozgad 1 

13 

[Acık Milletvekillikleri] 

-..+.. >•-<< ....... 



mi 
ıvfyyı 

T. B. M. M, Bum$vi 



S. Sayısı: [ 26 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

( 3 / 1 9 7 , 1 / 3 3 0 ) 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/197) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 10.11.1948 
Sayı: 274948,379 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Bakanı 
fl. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanununun hükümlerine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından Sayıştaya gönderilen Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı 
Kesinhesabınm Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve 
bağlı cetvellerde yazılı meşruhat gözönünde tutulmak üzere Kesinhesapta gösterilen rakamların ka
bule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis 
Sayıştay Başkanı 

S. Oran 

D. : 4 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
A. K. Arıçay 

1). : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
M. A. Apak 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
F. Beşkardeş 

D. : 2 Başkanı 
Â. Özgem 

Üye 
M. 1. Er enli 

Üye 
.1. A. Hemen 

Üye 
A. T. I)engel 

Savcı 
E. Arkım 

10 . I I .1948 

D. : 3 Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
İV. Başak 

Üye 
A. R. Ögcl 

Üye 
F. Işık 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/330) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 25 . J . 1944 
T e t kik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 28, 6/252 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı hesabı katîsi hakkında Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Jieyetiuce 20 . 1 . 1944 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
arzederiiiL. 

Başvekil 
s; v » " * Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

1. — Mülhak bütçe ile idare olunan Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1942 malî 
yılı on iki aylık hesabı katisini alâkadar eden cetvellerle kanun lâyihası bu takrirle birlikte sunul
muştur. 

Varidat. : 
2. — (Fazla tahsilata ait izahat) 
A) 1942 malî yılı içinde "Rüsumu Sıhhiye Kanununa muhalif hareket eden vapur kaptanların

dan ikinci faslın birinci nakdî ceza maddesindeki muhamıuenata nazaran (;>90) fazla tahsilat yapıl
mıştır. 

B) 1942 malî yılı içinde sarf edilen itlâfifar ameliyesine ait malzemenin diğer senelere numa
ran fazla fiyatla mubayaasından dolayı 1.926 senesi Beynelmilel Sıhhiye Mukavelenamesinin 18 
nei maddesine tevfikan yapılan masraflar aynen nakil vasıtaları sahip veya acentelerinden tahsil 
edilmesinden dolayı 2 nei bulaşık maddesi muhanımenatına nazaran 1 764 lira o2 kuruş fazla-
siyle tahsil edilmiştir. 

O) Mezkûr sene zarfında Ziraat Bankasındaki hesabı cariden tevdiat faizleri muhammenata 
nazaran 744 lira 67 kuruş fazla bir temettü elde edilmiştir. 

D) 1942 malî yılı içinde ambarlarda mevcut ve satılması zaruri eşyalardan muhammenata 
göre 52.'! lira *->5 kuruş fazlasiyle satış yapılmıştır. 

E) Bazı memurlara fazla verilip senesi içinde tahsil edilememesinden dolayı ancak 1942 malî 
yılında tahsil edilerek muhtelif hasılata irat edilen mebaliğ farkı olup 4 ncü maddedeki muham
menata. nazaran 6o6 lira 99 kuruş fazla tahsilat vukubulmuştur. 

'•). - - Noksan tahsilat : 
A) Gerek boğazlardan transit olarak geçen ve gerekse sularımızda ticarete girişmek üzere 

gelen gemilerin harb vaziyeti dolayısiyle seferlerinin azalmasından dolayı 1 nei tonilâta rüsumu 
maddesine mevzu mııhamnıenattan 52 814 lira 47 kuruş noksan tahsilat yapılmıştır. 

B) Bütçe Kanununun. S nei maddesine tevfikan kabotaj hakkını haiz 50 safi tonilâtoya kadar (50) 
dâhil olan yelkenli ve motorlu gemilere (1) lira mukabilinde verilen çeşitli patenta rüsumuna ait 
1 nei faslın 2 nei maddesine mevzu muhammenattan 971 lira noksan tahsilat yapılmıştı!-. 

4. — Varidatın toplandığı mahaller : 
Varidatın tahsil olunduğu mahaller : Varidatın nerelerde ne nispette toplandığını gösteren 

dereci1 itibariyle hazırlanmış olan bir kıta ••etvel ilişiktir. 
En çok hareket ve muvasalât yerleri : Hopa, Rize, İnebolu, Zonguldak, Ereğli, Boğazlar, Ban

dırma. tzmit, Ayvalık, izmir, Mersin ve İskenderun olup diğer yerler daha ziyade sıhhi ve gemile
rin tâbi oldukları malî murakabe ile uğraşmaktadırlar. 

5. — Masraf bütçesiyle alman tahsisattan vııkubulan tasarrufat : 
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1942 malî yılı masraf bütçesiyle alman tahsisat nıeyanmda Umum Müdürlüğün deruhde etti

ği daimî teşebbüsat için sarfettiği mebaliğin ve bu tahsisat ile diğer masraflardan yapılan tasarru-
fatın müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe ile Yapılan . Vukubulaıı 
alınan tahsisat tediyat tasarufat îenıal 

I>. Li ra K. Lira K. Lira K. Lira K. 

1 
2 

4 
5 

G 
. 7 
8 
9 
10 

Diğer fasıl
lardan 

174 799 
124 771 
5 112 
13 050 
16 000 

333 732 

5 000 
20 100 
10 000 
4 000 
3 000 

42 100 

-
155 306 

149 918 
107 494 
3 008 
12 615 
14 793 

287 830 

4 194 
14 742 
9937 
2 006 
2 907 

33 788 

131 710 

94 
52 
05 
90 
46 

37 

18 
94 
98 
16 
09 

35 

09 

24 
17 
2 

1 

45 

5 

1 

8 

23 

880 
276 
103 
343 
206 

901 

805 
357 
62 
993 
92 

311 

595 

06 
48 
95 
10 
-54 

13 

82 
06 
02 
84 ' 
91 

65 

91 

45 901 

8 311 

54 212 

23 595 

13 

65 

78 

41 

Umumi tasarufat 77 808 19 
Yukardaki mukayeseli cetvelden de anlaşılacağı üzere memurin ve müstahdemine ait tahsisat

tan 45 901 lira 13 ktifıtş ve Umum Müdürlüğün deruhde ettiği tesebhüsata ait daimî tahsisattan 
8 311 lira 65 kuruş ve diğer müteferrik işlere ait tahsisatan da 23 595 lira 41 kuruş ki '«emaı/ 
77 808 lira 19 kuruş ta-sarruf yapılmıştır. 

1942 malî yılı bilançosu 
Lira H. 

3 579 81 Depozito suretiyle emanet parası 
5 266 87 Bütçe amaneti 

28 827 76 İhtiyat akçası 

61 674 44 

Verecekli Hesaplar 
1 674 44 Ziraat Bankasındaki 64/4152 numaralı hesapta. 

60 000 Ziraat Bankasındaki 64/4155 numaralı hesapta. 

61 674 44 

Hudut ve Sahiler Sıhat Ö n e l Müdürlüğünün 1942 malî yılı Hesabı Katisine ait izahat yukar
da gösterildiği arzolunur. 

Hesap İşleri Müdürü Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
imza okunamadı. Dr. If. Alata§ 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 12 . V . 1948 

Esas No. 1/330, 3/197 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1942 akçalı yılı 'Kesinhesabı hakkında Başba
kanlığın 25 . 1. 1944 gün ve 71 - 28 / (51252 sayılı 
yazısiyle teklif olunan kanun tasarısı Sayış-
tayıu Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayış
tay I. Daire Başkanı Faik Eke ve Hudut ve Sa 
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü Muhasebe Mü
dür vekili Kâiminin Arat hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. —• Ödenekler: 
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve son

radan ilâveten alman ödenek miktarı kesinhe
sapta (531 138) lira olduğu halde Uygunluk 
Bildiriminde (493) lira (53) kuruş noksaniyle 
(530 644) lira (47) kuruş bulunduğu görülmüş
tür. ' 

Yapılan incelemede: 
Bu farktan (434) lira (10) kuruşu 4. (teka

üt, dul ve yetim maaşı) A'e geri kalan (59) lira 
(43) kuruşu da 23. (binaların vergileri ve mü
tenevvi masraflar) bölümlerinde olduğu ve bu 
bölümler Muhasebei Umumiye Kanununun 48 
nei maddesinde tadat olunan tertipler arasında 
olup bu tertiplerden herbirine bütçe ile konulan 
ödenek yetmediği takdirde ilâveten harcanan 
.miktarın ödeneğe ilâvesi gerekirken dairesince 
önce tahminî olarak harcanmasına mezuniyet 
alman paralardan harcanmıyan kısmınmda öde
neğe ilâve ve kesinhesaba ithal edilmiş olma
sından ileri geldiği anlaşıldığından Uygunluk 

Bildiriminde gösterilen (530 644) lira (47) ku
ruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olarak 
(453 329) lira (81) kuruş olduğu görülmüştür. 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gi

derlere göre genel müdürlüğün ödenek bakiyesi 
(77 314) lira (66) kuruş olup yokedilmcsi gerek
tiği anlaşılmıştır. 

4. Gelirler: 
Tahkikat ve tahsilat - Kesinhesapta ve Uygun

luk Bildiriminde birbirine uygun olarak.(440 973) 
lira (86) kuruştur. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
gider, gelir ve ödenek miktarlarına &öre değişik 
olarak düzenlenen kanun tasarısı Kamutayın yük
sek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Sözcü • Kâtip 

Sivas Niğde Yozgad 
A. Yurdakul F. E cer K. Erbek 
Bursa Çankırı Kastamonu 

Z. Budunr A. I. Zeyneloğlu Z. Orbay 
Manisa Muğla Niğde 

/. Ertem A. Çakır Ş. Süer 
Siird Sivas Tokad 

#. CeW(4uğ Ş. Uma M. Lâtif oğlu 
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'• SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1912 malî yüı hesabı- kati kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahille!- Umum Mü
dürlüğünün 1942 malî yılı umumi masarifatı 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(453 329) lira (8I)kurüştur. 

MADDE 2. —• Mezkûr Umum Müdürlüğün 
aynı yıl umumi varidatı bağlı (B) işaretli vet-
yelde gösterildiği üzerş. (440 973) lira (86) ku
ruştur. • , 

MADDE 3. — Muhassasattan 1941 malî yılı 
içinde sarfolunınıyan ve bağlı (A) işaretli cet
velde ayrı bir sütunda gösterilen (77 808) lira 
(İt)) kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. —. Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. —• Bu kanunun icrasına Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili memurdur. 

Başvekil Ad. Vekili 
* Ş.' Saraçoğlu A. E. Türel 

M. M. Vekili Dahiliye Vekili Haricîye Vekili 
A. R. Ariunkal Hilmi Uran N. Menemencioğlu 

Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
' F. Ağralı ' Yücel S&n Vay 

İktisat Vekili Sıhhat ve 1. Mü. Vekili 
! Fuad Sirmen : 

Gümrük ve İn. Vekili 
Suad II. Ürgüblü 
Münakalât Vekili 

A. F. Cebesoy 

Dr. II. Alataş 
Ziraat Vekili 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Vekili 

C. S. Siren 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1942 
akçalı yık Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE I'—.-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı genel gideri ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(453 329) lira (81) kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen geneL müdürlüğün 
genel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği gibi (440 973) lira (86) kuruştur, 

MADDE 3 — ödenekten 1942 akçalı yllî için
de harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı biV sütun-
nunda gösterilen {77 314) lli-a (66) kuruş yok 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğü girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 
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A - CETVELİ 

F. 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 

J2 
13 
14 

15 
16 
M 
18 
•;9 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

Ödeneğin çeşidi 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul ve yetim maaşı 
Gece pratika ücreti 
Demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Milletlerarası kongre ve teşekküllere iştirak 
masrafları 
Resmî telefon masrafı 
Posta ve telgraf üereti 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak tedavi, 
yol ve saire masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Muhtelif masraflar 
Nakil vasıtaları 
Reddiyat 
O ecen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükmedilmiş borçlar 
Pasif koruma masrafı 
Binaların vergileri ve mütenevvi masrafları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa 
karşılığı 
Parasız verilecek giyim eşyası 

ödenekler 
Lira K. 

F. M. Çiçek aşısı masrafı 

174 799 
124 771 
5 112 
12 615 
m ooo 
5 000 
20 100 
10 000 
4 000 
3 000 

7 001 
2 400 
811 

1 000 
26 600 
36 100 
,25 000 

500 
2 500 

18 
400 

1 000 
10 040 

1 876 
5 000 
35 000 

90 

57 

Giderler 
Lira K. 

149 918 
107 494 
3 008 
12 615 
14 793 
4 194 
14 742 
9 937 
2 006 
2 907 

6 -108 
2 303 
811 

13 
22 208 
30 471 
21 007 

238 
2 058 

17 
395 

94 
52 
05 
90 
46 
18 
94 
98 
16 
09 

42 
30 

12 
52 
S9 

39 
50 
11 

10 040 57 

1 876 
5 000 
28 862 07 

Tokedileri 
ödenekler 
Lira K. 

24 880 06 
17 276 48 
2 103 95 

1 206 54 
805 82 

5 357 06 
62 02 

1 993 84 
92 91 

592 58 
96 70 

986 88 
4 391 48 
5 628 41 
3 993 
262 
441 61 
— 50 
4 89 

1 000 

6 137 93 

Toplam 530 644 47 453 329 81 77 314 66 
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M. Gelirin çeşidi 

Âdi varidat 
1 Tonilâto rüsumu 
2 Ciltli patenta 

Fevkalâde varidat 
1 Para cezası hasılatı 
2 Bulaşık rüsumu 
3 Tevdiat faizleri 
4 Satılacak emval bedeli 
5 Muhtelif hasılat 

Maliyeden yardım 

Bütçesinde y azli 
olan mulıammenat 

Lira 

174 000 
5 000 

1 000 
6 000 
2 000 

200 
2 500 

300 000 

K. 
Tahsilat 
Lira 

121 185 
4 029 

1 390 
7 764 
2 744 

723 
3 136 

300 000 

Toplam 490 700 440 973 
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S. Sayısı: (27 
Genel Muhasebe Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1 /244) 

T. C. 
Ba§bakanhk 

Muamelât Genel 3Iüdürlüğü 26. VIII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/906,6/2430 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1050 sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 5ü nci maddesinin değiştirilmesine dair Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . VIII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1. — Mulıasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesiyle gelecek bütçe yılına geçici sözleşme 
yapılmasına izni verilen hizmetler arasında taşıt işleri yoktur. Bütçe yılı (Aralık ayı) sonunda 
taşıt sözleşmelerinin sona ermesinden dolayı yeni yıl taşıt ihtiyaçlarının eksiltmeye konulması veya 
ivedi pazarlık açılması kış mevsimine tesadüf etmektedir. Kış mevsiminde ise taşıt rayiçlerinin 
yükselmesine müessir olan sebepler şöyle özctlendirilcbilir: 

A) Soğuk, kar, tipi, karların gevşcnıesiyle yolların batak hale gelmesinden nakliyecinin ve 
hayvanının katlanmak zorunda bulundukları zahmet ve tehlikeler; 

B) Hayvanın tipide ve soğukta boğulup veya hastalanıp ölmesi veya ayağının kırılması ihtimal
lerinin nakliyeci tarafından daima dikkat nazarda tutulması; 

C) Kızakla yapılan taşıtlarda kızağın araba ve furgona nazaran daha az yük taşımasından 
kilo başına isabet eden taşıt bedelinin husule getireceği fark; 

Ç) Kış bölgesinde bilhassa Şark bölgemizde konak yerlerinde nakliyecilerin yüksek bedelle 
sert ve yumuşak yem tedarikine mecbur bulunmaları. 

2. — Yukardaki sebeplerle taşıt rayiçlerinin yaz devresine nazaran daha yüksek olacağı bu tak
dirde taşıtların daha pahalıya mal olacağı muhakkak bulunduğu gibi kış sebebiyle istekli bulunma
ması haline ikmal işleri de aksamaktadır. 

Bu mahzurların giderilmesi ve taşıt işlerinin daha ucuz bir bedelle yaptırılması için taşıt işleri
nin taşıta müsait mevsimlerde eksiltmeye konulabilmesi ve geçici sözleşmeler yapılabilmesi için 
Mulıasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi metnine taşıt işleri kelimelerinin eklenmesine lü
zum görülmekle 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesine dair aşa
ğıdaki kanun tasarısı hazırlanmıştır; 



Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. H. M. M. 
ilayındrrhk Komisyonu 

/ i t e No. 1/244 
Karar No. 2 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
50 nci maddesinin değiştirilmesine dair hazır
lanıl» Bakanlar Kurulunca karara bağlanarak 
20 . VIII . Iî)47 tarih ve G/2430 sayılı Bakan
lık tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı ve gerekçesi Başkanlıktan Komisyo
numuza havale buyrulmakla Bayındırlık Ba
kanı da hazır olduğu halde Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Malûm olduğu veçhile adı gecen madde Ba
kanların bütçe ile verilen ödeneklerinden fazla 
yüklenme ve harcanmalarda bulunmalarını ya
sak etmekte ve ancak metninde yazılı muay
yen işler için, yıllan bütçelerindeki ödenekle
rin yarısını geçmemek üzere ve Bakanlar Ku
rulu karariyle gelecek yıllara geçici taahhüt 
yetkisi vermektedir. 

Bu hükmün tasarı gerekçesinde gösterilen 
sebeplerle her çeşit taşıma işlerine ve Bayın
dırlık Bakanı tarafından Komisyonumuzda izah 
edilen sebeplerle- 5127 sayılı Kanunda yazılı 

1!) . / . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

etüd ve proje işlerine de teşmili zaruri görül
müş ve bunlardan taşıma işleri hakkında Mil
lî Savunma Bakanlığınca ve diğeri için de Ba
yındırlık Bakanlığınca yapılan değişiklik tek
liflerinin birleştirilmesi suretiyle bu tasarının 
hazırlandığı anlaşılmış ve Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Y'üksck Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Ko. 
Başkanı Bu Ko. Sözcüsü 
Trabzon Konya 

K. Erci 
Eskişehir 

K. Zeytinoğlu 
Kars 

S. Day 
Antalya 
N. Aksu 

Kars 
M. Bahadır 

Konya 
Dr. S. İrmak 

A. S. llter 
Niğde 

/. it. Soyar 
UH'a 

//. Soycr 

Kâtip 
Konya 

R. Erci 
İsparta 

K. Ay dar 
Koeaol i 

A. F. Ah a siy anık 
Niğde 

//. Meriyi 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
M<diye Komisyonu 

Esas No. t/214 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

29 .IV. 1948 

10T>() sayılı Muhasebi Umumiye Kanununun 
50 nci maddesinin değiştirilmesine dair Bayın
dırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 25 . VIII . 1947 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
tasarısı. Bayındırlık Komisyonu raporlariyle 
birlikte Komisyonumuza havale olunmakla Ma
liye Bakanlığı temsilcisi huzuriyle okunup in
celendi. 

1050 sayılı Muhasebi Umumiye Kanununun 
50 nci maddesi, Bakanların bütçe ile verilen 

ödenekten fazla taahhüt ve sarfiyata girmeleri
ni menetmiş, ancak daimî mahiyette olan bazı 
hizmetlerin görülmesinde bütçedeki ödeneğin 
yarısını aşmamak şartiyle gelecek yıla sâri ta
ahhüde girme yetkisi vermiştir. Fakat bu istis
nalar arasına ulaştırma işlerinin alınmaması ve 
bütçe yılının da kış ortasında başlaması yüzün
den, Posta ve Millî Savunmaya ait bir kısım 
taşıma işlerinin ihalesi de mecburen kış orta
sında yapılmakta ve kış nakliyatının güçlüğü 
ve pahalılığı hasebiyle bu ihalelerden Hazine 
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aleyhine bir zarar hâsıl olmaktadır. 
Halbuki Bakanlara ulaştırma işlerinde gele

cek yıla sâri taahhüt yetkisi verilmiş olsaydı bu 
gibi sözleşmelerin, her türlü nakliyatın kolay
lıkla ve ucuzca yapılabildiği yaz ortalarında 
tekemmül ettirilmesi mümkün olacak bundan 
da Hazine faydalanacaktır. 

Diğer taraftan 5127 sayılı Kanun hükümle
rine göre yaptırılacak olan etüd ve proje işle
rinin, bütçede mevcut ödeneğin yetişmemesi 
yüzünden, vaktinde sözleşmeye bağlanmaması 
ve bunun neticesi işlerin de geriye kalması ih
timalleri mevcut görüldüğünden bu gibi işlerin 
de Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesindeki istisnalar araşma alınmasında 

fayda görülmüş ve bu hususları temin eden ta
sarı, mevcudun oybirliğiyle aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Gümüşane 
/ / . F. Ataç 

Kâtip 
Malatya Afyon K. 

M. S. Eti A. Veziroğlu 

Kastamonu Sinob 
Tl. Çelen L. Ak soy 

Sözcü 
Samsun 
R. Isıtan' 

Elazığ 
F.Karakaya 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/244 
Karar No. 71 

11 .V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
26 . VITI . 1947 tarih ve 71/906 - 1/2430 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun tasarısı Bayındırlık ve Maliye Komisyon
ları raporlaıiylc birlikte komisyonumuza veril
mekle Maliye Bakanlığının temsilcisi hazır oldu
ğu halde okunup görüşüldü. 

Tasarı, halen yürürlükte olan Genel Muhase
be Kanununun 50 nci maddesinde yalnız (Posta 
nakliyatı) ve (Yapı işleri) için kabul edilen, 
yılı bütçesindeki ödeneğin yarısını geçmemek üze
re gelecek yıla geçici yüklenmeye girişme yetki
sinin Devletin bütün taşıma işleriyle 5127 sayılı 
Kanım gereğince yaptırılacak etüd ve proje iş
lerine de teşmilini t.emin maksadiyle hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Bayındırlık ve Maliye Komisyonlarınca ay
niyle kabul edilen tasarının komisyonumuzda 
görüşülmesi sırasında Devletin bütün taşıma işle
rinin bu mevzua alınmasının doğru olmıyacağı, 
bilhassa büyük ölçüde taşıma işleri yapan bir 
kısım Devlet dairelerinin bu yetkiye dayanarak 
yapacaklar yüklenmelerin gelecek yıl bütçelerini 

evvelden düşünülmesi mümkün olmıyan mühim 
külfetlere sokması gibi neticeler doğurabileceği 
düşünülerek komisyonumuz bu yetkinin yalnız ta
ahhüde bağlanacak mahdut taşıma işlerine inhi
sarını ve 5127 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
etüd ve proje işlerinin devamlı işlerden olmama
ları hasebiyle gelecek yıla geçici yüklenme yet
kisine lüzum olmadığı kanaatine varmış ve bu 
kaydın tasarıdan çıkarılmasını çoğunlukla uygun 
görmüştür. 

Tasarı bu esaslar dairesinde tanzim edilerek 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 
F. Bük 

Başkan Y. 
Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
İV. C. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 
Eskişehir 

Muhalifim 
A. Oğuz 
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İzmir Kırşehir 

8. Dikmen §. Torgut 
Konya 

8. Çumrah 

Kocaeli 
Dr. F. §. Bürge 
Urla 

E. Tekeli 

Etüd ve proje işlerinin tasarıya konulması ve 
«taahhüde bağlanmış» cümlesinin tekrir olaca

ğından çıkarılması reyindeyim, 
Amasya 

JS. Eymir 
•mm*, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

J050 .sayth Mulıasebei Umumiye Kanununun 30 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDK l. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar Kurulu bütçe ile verilen ödenekler
den fazla, yüklenme ve harcamalarda bulunanııya-
cakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerde ço
ğaltanı azlar. Ancak sürekli hizmetlerden harb 
kuvvetlerinin yiyecek, giyecek, donatım, silâh
lanma, ihtiyaçları ile bunlarla ilgili maddelerin 
yaptırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yi
yecek ihtiyaçları, yapı, onarma ve her çeşit 
taşıma işleriyle 5127 sayılı Kanun gereğince yap
tırılacak etüd ve proje işleri için yılları bütçe
lerindeki ödeneklerin yarısını geçmemek üzere 
ve 'Bakanlar Kurulu karariyle gelecek yıllara 
ueeie.i yüklenmelere girişilmesi caizdir. 

MADDK 2. 
vürülüğe girer 

Bu kanun yayımı gününde 

MA DDK '.). 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
İL 'I*eker Başlı. Yardımcısı 

M. ölçmen 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 

M. A. Renda 
Adalet Bakam 

8. Devrin 
İçişleri Bakanı 
8. Sökmensiler 

Ma 1 iye Bakan ı 
//. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

('. K. t ne e d ayı 
Sağlık ve Sos. Y. B. 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
/ / . 8aka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat 8. 8irer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
(iümrük ve Tekel B. 

T. Volkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Mulıasebei Umumiye Kanununun 50 ne i madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDK 1. — 2G.V.1!)27 tarihli ve 1050 
sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden faz
la yüklenme ve harcamalarda bulııııamıyacak-
ları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğal-
tamazlar. Ancak sürekli hizmetlerden harb kuv
vetlerinin yiyecek, giyecek, donatını, silâhlan
ma ihtiyaçlariyle bunlarla ilgili maddelerin yap
tırma. işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiye
cek ihtiyaçları, yapı, onarma ve taahhüde bağ
lanacak her çeşit taşıma işleri için yılları bütçe
lerindeki ödeneklerin yarısını geçmemek üzere 
ve Bakanlar Kurulu karariyle gelecek yıla ge
çici yüklenmelere girişilmesi caizdir. 

M A DDK 2. Hükümetin 2 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MA DDK l{. - Hükümetin -i ncü maddesi, ay
niyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 128 
Devlet Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(3/194, 1/328) 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1940 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi (3/194) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 10.11.1948 

Sayı: 274957,388 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Limanlar Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
. . . . . . . 8. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri uyarınca Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya 
gönderilen Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı Kesinhesabı ve Bilançosu, 
Sayıştayea incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde ya
zılı meşruhat gözönünde tutulmak üzere kesinhesapta ve bilanço ile kâr ve zarar hesaplarında 
gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

10 . I I . 1948 

Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkam D. : 2. Başkanı D. : 3. Başkanı D. : 4. Başkanı 
S. Oran F. Eke Â. özgen Y. Z. Aslan R. Bakuy 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye 
M. Menemencioğlu M. 1. Erenli N. Başak F. özbudun M. A. Apak A. Â. Hemen 

Üye Üye Üye Üye Üye Üye 
.4.. R. öğel AK. Artçay F. Aktulga A. T. Dengel F. Işık F. Beşkardeş 

Savcı 
E. Arkun 
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Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
(1/328) 

T. C. ' . - . » > • . . . 
Başvekâlet "• 1 . III . 1943 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/661 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 . I . 1943 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı hesa
bı katisi hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibe ve merbutu cetvellerle birlikte sunulmuş
tu?. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî yıîı hesabı katî kanunu mucip 
sebepler: 

1. Kanun lâyihasının birinci maddesinde işaret olunduğu üzere Devlet Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı zarfındaki sarfiyatı (4 386 615) lira (01) kuruştur. Bu pa
ranın: 

11 lirası kadroya dâhil memur ve müstahdem ücretlerine;.. 
» İşlerin kesafeti dolayısiyle çalıştırılan muvakkat müstahdemler ücretine; 
» Ecnebi mütehassıs ücretine; 
» Harcırahlara; 
» Mütekaidin aylıklarına; 
» Memurin için tekaüt sandığına verilen aidata; 
» Mualecat ve tedavi masraflarına; 
» Müstahdemin elbise bedellerine; 
» İş kanunu mucibince amele tedavisine ve yardımlarına; 
» Amele kaza teavün sandığına; ; 
» Kazazedelere yardım masrafına; 
» Fazla mesai, iaşe masraf 1'in ve iskele acentalarının aidatına; 
» Posta, telgraf, ilân, mahkeme .temsil ve müteferrika gibi idare masrafla

rına ; '<• . 
» İşletme müstehlek mevad ve malzeme masraflarına; 
» Tahmil ve tahliye masraflarına ; 
» Sabit tesisat ve vesait masraflarına; 
» Muhtelif masraflarına; 
y> Hazineye ödenen mebali ğe; 
» Tecdit sermayesine; 
» Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenmiştir. 

İşbu tediyat meyanmda yarım milyona baliğ olan ve Hazineye ödenen taksitler idare masraf
larından madut olmayıp kanuni mükellefiyettendir. 

2. 1940 malî yılı varidat tahsilatı; varidat bütçesiyle muhammen (4 684 000) liraya muka
bil tahakkuk etmiş olan (4 405 632) lira (34) kuruştan 1940 malî yılı zarfında (3 884 885) lira 
(83) kuruşu ve 1939 yılından ıııüdevver bakayadan (291724) lira (50) kuruş ki, ceman (4176 610) 
lira (33) kuruş tahsil olunarak haliye ve sabıkadan (638 242) lira (22) kuruş 1941 malî yılına 
bakaya olarak devrolunmuştur. 

( S. Sayısı : 128 ) 

1 508 464, 
33 673, 
6 000, 
25 441, 
6 701, 
42 817, 
2 253, 
4 093, 
1 106, 
1 447, 

39, 
40 978. 
42 270, 

260 056, 
872 056, 
609 599, 
131 170, 
500 149. 
150 000, 
48 296, 

11 
22 

19 
13 
56 
81 
86 
32 
94 
71 
38 
22 

48 
26 
09 
24 
49 



— 3 — 
Borçlular hesabı meyanmda devrolunan işbu bakayanın (374 000) 4İrası Millî Müdafa Vekâle

ti hesabına yapılan nakliyattan mütevellit olaıak mezkûr Vekâletten ve (131 000) lirası diğer 
resmî dairelerden (41 000) lirası iskele müruriye resmi olarak keza Millî Müdafaa Vekâletinden 
ve (30 000) lirası Mayıs 1941 rıhtım ı-esmi tahsilatı olarak (fümrük idaresinden (48 000) lirası 
Devlet Denizyolları hesabına mütekabilen yapılan işlerden ve (14 000) lirası da ticari müesse-
sat ve kiracılar hesabından devrolunmak suretiyle tahsili âti seneye intikal etmiştir. 

Varidat tahakkukatı muhammenata nazaran (478 367) liralık noksan tahakkuk etmiştir k i ; 
farkın %10 a bile baliğ olmadığı ve fevkalâde ahval dolayısiyle bu farkın tabiî bulunduğu der-
kâıdıı*. 

3. 1940 masraf tahsisatından (759 386) lira tasarruf edilerek iptal olunmuştur ki , masraf 
tahsisatının takriben % 18 i nispetinde olduğu arzolunuı*. 

Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Ems No. 1/328, 3/194 
Karar No. 20 

12. V. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Limanları işletme Genel Müdürlüğü
nün 1940 akçalı yılı Kesinhesabı hakkında Baş
bakanlığın 1 . I I I . 1943 gün ve 6/661 sayılı ya 
zısiyle teklif olunan kanun tasarısı Sayıştaym 
Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay I. 
Daire Başkanı Faik Eke ve Denizyolları Genel 
Muhasebe Müdür muavini Aptııllah Artış ve 
Şehir hatları işletmesi sorumlu saymanı 'Faik 
Serçek hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

1. — Ödenekler: 
1940 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve son

radan ilâveten alınan ödenek miktarı kesinhe-
sapta (5 027 940) lira olduğu halde Uygunluk 
Bildiriminde (18 061) lira (01) kuruş fazlasiyle 
(5 046 001) lira (01) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Yapılan incelemede; 
Bu farktan (3 733) lira (43) kuruşun (tâli 

ücretler) adı altındaki 5. bölümün (iskele acen-
taları aidatı) ve geri kalan (14 327) lira (58) 
kuruşu da (müteferrik masraflar) adı altındaki 
10. bölümün ( geçen ve eski yıllar borçları 
reddiyet), (irat getiren emlâkin vergi, resim ve 
mukataaları ) tertiplerine taallûk ettiği ve bu 
tertiplere bütçe ile konulan ödeneğe karşılık ya
pılan harcama fazlasının Mülhak Bütçe Kanunu

nun 6 ncı maddesi gereğince ödeneğe ilâveten 
gösterilmesi icabettiği halde idarece bu işlemin 
yapılmamış olmasından ileri geldiği anlaşılmış 
ve Uygunluk Bildiriminde gösterilen (5 046 001) 
lira (01) kuruş ödenek olarak kabul edilmiştir 

2. (liderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde 

gösterilen giderlerin birbirine uygun olarak 
(4 286 615) lira (01) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Madde 3. — Ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere 

ve giderlere göre ödenek bakiyesi (759 386) lira 
olup yokedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Madde 4. — Gelirler: 
Tahakkukat - Kesinhesapta ve Uygunluk Bil

diriminde birbirine uygun olarak (4 814 852) 
lira (55) kuruştur. 

Tahsilat — Kesinhesapta ve Uygunluk Bil
diriminde birbirine uygun olarak (4 176 610) 
lira (33) kuruş bulunduğu görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edilen 
giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına göre 
değişik olarak ve idarenin bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabının tasdiki hakkında bir madde ek
lenmek suretiyle düzenlenmiş bulunan kanun ta-
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sarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere sunuldu. 
Sayıştay Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Sivas Niğde 

A. Yurdakul F. E cer 

arzedilmek 

Kâtip 
Yozgad 

K. Erbek 

Bursa 
Z. Budunç 
Manisa 

/. Ertem 
Siird 

8. Çeliktuğ 

Çankırı 
A. t. Zeyneloğlu 

Muğla 
A. Çakır 
Sivas 
Ş. Uma 

Kastamonu 
Z. Orbay 

Niğde 
§j. Süer 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 
malî yılı hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı masarifi 
ilişik (A) cetvelinde yazılı olduğu üzere 
(4 286 615) lira (01) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Umum Müdürlü
ğün aynı yıl tahsilatı ilişik (D) cetvelinde gös
terildiği üzere (4 176 610) lira (33) kuruştur. 

"" MADDE 3. — Muhassasatm 1940 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve ilişik (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (759 386) lira ba
kiyesi iptal edilmiştir. 

MADDE 4. — Umum Müdürlüğün ilişik (C) 
cetvelinde gösterilen 1940 malî yılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunu icraya Münakalât 
Vekili mezundur. 

19 . 1 . 1943 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. Artunkal 
Hariciye Vekili 

İV. Menemencioğlu 
Maarif Vekili 

Yücel 

iktisat Vekili 
8. Bay 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
R. Karadeniz 

Münakalât Vekili 
F. Engin 

Adliye Vekili 
/ / . Menemencioğlu 

Dahiliye Vekili 
R. Peker 

Maliye Vekili 
F. Ağralı 

Nafıa Vekili 
A. F. Cebesoy 
Sıhhat içtimai 

Muavenet Vekili 
Dr. H. Alataş 

Ziraat Vekili 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Vekili 
Dr. B. Uz 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T I R I Ş I 

Devlet Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün 
1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı genel gider
leri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(4 286 615) lira (01) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (4 176 610) 
lira (33) kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten 1940 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (759 386) lira yok edil
miştir. 

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1940 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 
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A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Ücret ve yevmiyeler 
Ecnebi mütehassıs ücret ve masrafları 
Harcırahlar 
Muhtelif ücret ve yardımlar 
Tâli ücretler 
tdare masrafları 
işletme müstehlek mevad ve malzemesi 
Tahmil tahliye masrafları 
Sabit tesisat ve sair masrafları 
Müteferrik masraflar 
Hazineye ödenecek borçlar 
Tecdit sermayesi 
1715 numaralı Kanunun 8 nci maddesi mu
cibince 0. Merkez Bankası hissesi 

ödenekler 
Lira K. 

1 729 
10 
27 
66 
42 
46 

267 
885 
650 
135 
987 
150 

972 
000 
000 
600 
733 
172 
000 
000 
900 
327 
000 
000 

48 296 

43 

58 

Yokedilen 
Giderler ödenek 
Lira K. Lira K. 

542 
6 
25 
58 
40 
42 
260 
872 
609 
131 
500 
150 

137 33 
000 
441 19 
460 33 
978 38 
270 22 
056 48 
056 26 
599 09 
170 24 
149 49 
000 

48 296 

187 834 
4 000 
1 558 
8 139 
1 755 
3 901 
6 943 
12 943 
41 300 
4 157 

486 850 

67 
00 
81 
67 
05 
78 
52 
74 
91 
34 
51 

Toplam 5 046 001 01 4 286 615 01 759 386 00 

B - CETVELÎ 

M. Gelirin çeşidi 

Ticari eşya tahmil, tahliye ve aktarma 
hasılatı 
Kömür tahmil ve tahliye ve aktarma ha
sılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye hamaliye, palamar, yolcu 
salonları, hamaliye ve sair hasılat 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
İskeleler hasılatı 
Tuz tahmil ve tahliye ve nakil hasılatı 
Posta nakliye hasılatı 
Müteferrik hasılat 

Bütçede yazılı 
olan muhammenat 

Lira K. 

1 744 400 

231 000 
800 000 

800 000 
70 000 
800 000 
170 000 
120 000 
45 000 
3 600 

100 000 

Tahsilat 
Lira 

1 092 996 

378 004 
676 085 

598 165 
74 963 
351 902 
71 069 
202 259 
r>8 748 
3 600 

668 815 

K. 

62 

38 
48 

10 
45 
61 
72 
22 
12 

63 

Toplam 4 884 000 4 176 610 33 
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Aktif : 
Sabit kıymetler : 

Arsalar 
Binalar 
Sabit tesisat : Rıhtımlar, fenerler, radyo Carlar, 
sis düdükleri, projektörler 
Müteharrik tesisat 
Deniz vasıtaları 
Kara vasıtaları 
Makina ve al ât 
Demirbaş eşya ve mefruşat 
Derdesti ikmal inşaat ve, siparişler 
İnşaat ve tesisat 

Mevcut nakit : 
Kasa 
Banka 

(i 19 730 
4 008 296 

2 703 378 
379 736 

i 953 377 
12 654 

111 395 
384 612 
8:19 582 
329 848 

42 696 
846 029 

35 
26 

66 
04 
07 
86 
07 
04 
20 
71 

34 
23 

Esham ve tahvilât ve karşılıkları: 
Muvakkat hesapla r: 
Muhtelif borçlular : 
Atelyeler ve inşaat : 

Nâzım hesaplar : 

Muhtelif ücret ve yardımlar "*•• 
İdare masrafları 
İşletme masrafları <*vV'-t" 
Muhtelif masraflar 
Hazineye ödenen taksit ve aidat 
Tecdit sermayesi 
1715 sayılı Kanım mucibince T. ('umhuriyet Merkez Bankası hissesi 
Kâr 

1940 Akçah 

11 342 611 26 

888 725 57 

Stoklar : '% ... 257 228 58 
Cari hesaplar: 12 132 47 

Fener memurlukları C. 11. 3 775 32 
İskele acentahın (\ II. 6 189 54 
Şubeler ve Umum Müdürlük C. II. 2 167 61 

91 132 
59 433 

0 1 150 543 
154 703 

13 956 510 
421 746 

14 378 257 

50 
67 
48 
31 

84 
3,9 

23 

Kâr 
1 673 01.7 

42 270 
1 741 711 

131 170 
500 149 
150 000 
48 296 

119 017 

23 
2'} 

83 
24 
49 

33 
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yılı bilançosu 

Pasif 
Asli sermaye: 
İhtiyat ve karşılıklar 

İhtiyat sermaye 
Tecdit sermayesi 
Sigorta sermayesi 
Muhtelif karşılıklar 

Cari hesaplar : 
Fener memurlukları C. H. 
İskeleler acentaları C. H. 

Muvakkat hesaplar : 
Muhtelif borçlular: 
Bütçe emanatı : 
Müdevver kâr : 
Kâr 

«• 

— 7 
ir 

207 229 
1 112 955 
220 815 
396 354 

6 
291 

96 
24 
59 
02 

61 

9 007 442 
1 937 354 

297 

20 
81 

61 
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434 481 
1 322 240 

627 769 
507 907 
119 017 

13 956 610 

05 
82 
67 
35 
33 

84 

Nâzım hesaplar : 421 746 39 

14 378 257 23 

zarar hesabı 
Umumi varidat 4 405 632 34 

4 405 632 34 





S. Sayısı: 129 
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra

poru (3/190, 1/338) 

Devlet Denizyolları tşletme Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/190) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 10 .II. 19-18 
Sayı: 274946,377 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı Kesinhesabına-ait Uygunluk Bildiri
minin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Uygunluk bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri uyarınca Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya 
gönderilen Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı Kesinhesabı ve Bilanço
su Sayıştayea incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cet
vellerde yazılı meşruhat gözönünde tutulmak üzere Kesinhesapta ve bilanço ile kâr ve zarar he
saplarında gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

10 . If . 1948 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

D. : 4 Başkanı 
R. Bahuy 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
A. K. Arıçay 

Üye 
F. Beşkardeş 

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
M. A. Apak 

Üye 
F. Aktulga 

Savcı 
E. Arkun 

D. : 2 Başkanı 
Â. özgen 

Üye 
M. I. Er enli 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
A. T. Dengel 

D. : 'i Başkanı 
Y. Z. Askın 

Üye 
N. Başak 

Üye 
A. R. ögel 

Üye 
F. Işık 
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Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/338) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 28 I. Teşrin 19-12 
Sayı : 6/3983 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve icra 'Vekilleri Heyetince 22 . X . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Denizyolları İsletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı he
sabı katî Kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
S. Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı katî hesap projesi esbabı mucibe 
lâyihası 

Madde 1 : Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı masrafları bilan
çoya bağlı masraf katî hesap cetvelinde de görüleceği veçhile (9 405 549,01) liradan ibaret olup 
bu masrafın fasıl ve maddelere ne suretle inkısam eylemekte olduğu cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2 :lTmum Müdürlüğün mezkûr yıla ait gelirleri varidat katî hesap cetvelinde de ;\">^iv-
ı ildiği veçhile (8 783 144,91) lira olarak tahakkuk etmiş ve bu mebaliğden (8 2G4 448,72) lira-
rası senesi içinde tahsil olunarak bakiye (518 696,19) lirası da bilançonun aktif kısmında görülen 
cari ve borçlu hesaplar meyan ma alınmıştır. 

Madde 3 : Senesi zarfında sarfedilmcyip usulen iptali lâzımgelen tahsisat bakiyelerinin bu su
retle imhası için teklif olunmuştur. 

Madde 4 : 3633 sayılı Teşkilât Kanununun 28 nci maddesi mucibince kâr ve zarar hesabının 
bir sene evvelden müdevver miktar dâhil olmak üzere bakiyei matlûp devretmesi halinde bu baki
yenin ihtiyat sermayesine nakli ieabetmekte olup bu suretle tahakuk eden matlûp bakiyesinin Ka
nunun 29 ncu maddesi mucibince masarifi fevkalâde ve kâr ve zarar hesabında melhuz açığın ka
patılması maksadiyle ihtiyat sermayeye alınması için teklif edilmiştir. 

Madde 5: 3633 numaralı Teşkilât Kanunu mucibince idare hesabı katisi varidat ve masraf c >t-
velleriyle kâr- ve zarar ve bilanço tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekküp et
mekte ve bu kanuni lâzimeye nazaran tanzim olunan bilançonun katiyet kesbetmesi için tasdi
ki gayesini istihdaf eylemektedir. 

Madde (i, 7 : Kanunun meriyet ve ahkâmının ne suretle yürütüleceğini tesbit eylemektedir. 
1 . V I . 1940 da başlayıp 3 1 . V . 1941 de biten 1940 malî yılı katî hesap ve bilânçolariyle müf

redat mizanlarını ilişik olarak tetkik ve tasvip nazarınıza arzediyorum. 
3633 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 25 nci. maddesi mucibince katî hesap ve bilançoların müta-

akıp malî yılın 9 ncu ayının başına kadar ihzar ve bir nüshasının Divanımuhasebata diğerinin 
Büyük Millet Meclisine takdimi meşrut bulunduğuna nazaran katî hesaplarımızın en geç Şubat 
1942 bidayetinnde tamamlanmış olması gerektiği halde kanunun bu emri yerine getirilememiş ve 
Van şubemizden beklenen hesap vaziyetleri ancak Mayıs ayı içinde elimize geçmiş bulunduğundan 
bilançonun tanzimi Mayısta mürnükün olabilmiştir. 

Bilançoya malî ve işletme hesaplarımızın umumi neticelerini gösteren her türlü yardımcı mi
zan ve cetveller bağlanmış olup bunların yardımiyle 1940 malî yılına ait muamelâtın heyeti un »il
miyesi hakkında bir fikir edinmek kabil bulunmaktadır. Umumi şekilde ve kısa olarak malî se
nenin neticeleri şu manzarayı arzetmektedir: 

1. — 1940 malî yılı bütçesi (8,392,713) liralık bir tahsisat mezuniyetini ihtiva ediyordu. 1939 
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yılında ısdar olunan kanun ve kararnamelerle gemi taksitlerinin tedij'esi iyin ihraç olunan bo
nolardan mezkûr yıl içinde sarfolunamıyan (1.532,459 . (54) lira ile Sosyeteşilep hisse senetlerinin 
mubayaası için (268,399.36) liralık tahsisat 1940 yılı bütçesine ilâve edilmiş ve ayrıca 7 nci faslın 
2 ııci maddesi için (275,000) liralık munzam tahsisat, alınmış olduğundan bütçe yekûnu (10,468,572; 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu tahsisattan senesi içinde (9.405,549.01) lira istimal olunmuş ve bakiye (1,097,434.87) 
lirası kullanılamıyarak iptal edilmiştir. İstimal olunan tahsisat için de, başta (1,532,459.64) liralık bono 
karşılığı, (77,817) liralık Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi olmak üzere (1,705,919.80) lirasının 
bütçe emanatı hesabına tahakkuk ettirilerek masraf yazılmış olduğunu da işaret etmek isterim. 

2. —-Buna mukabil 1940 malî yılı bütçemizin B cetveli 3873 sayılı Kanun mucibince yine 
(8,392,713) liralık bir gelir teminini ihtiva eyb-mekte idi. 

Senesi içinde gelir kaynaklarını tezyit edici herhangi bir inkişaf olmamak itibariyle bu tah
minlerde bir değişiklik olmamış ancak Sosyeteşilep hisse senetlerinin mubayaasına mukabil ihraç 
olunan, bonolardan elde edilen (268,400) liralık gelirle bu tablo (8,661113) liraya yükselmiştir. 
Buna mukabil elde olunan gelirlerle bir bueı.K milyon lirası fevkalâde menabiden olmak üzere 
(8,783,144.91) lira tutmuştur. Heyeti umu m iye-.d itibariyle esas işletme gelirleri muhammenatıu 
aşağısında kalmış ve işletme neticelerine ait tabloda izah olunacağı veçhile, hatlarımız mühim 
surette zarar etmişlerdir. 

3. Bilançoya bağlı 3 No.lı tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile ana hizmetlerimizden, 
uzak seferler, yakın seferler, kılavuzluk gemi kurtarma, İzmir Körfez ve Van İşletmelerinden 
(1 309 053,59) lira zarar tahassül etmiş ve Şilepçilik, Fabrika ve Havuzlar ve Istiııye Doklarından 
(183 444,11) ve mütenevvi hasılattan da (1 669 498,04) lira temin olunarak varidat ve masraf te-
fazulü lehte (543 888,56) lira arzetmiştir. 

Mütenevvi hasılat maddesindeki büyük artışın gemi hesaplarının kapatılmış olması itibariyle ala
caklı hesapta karşılıksız olarak kalmış bulunan (1 266 000) liralık krupp tazminatının irada alın
masından ve yine Hazine ile yapılan anlaşmada 10 milyonluk krediye mahsuben Hazinece yapılması 
gereken tediyelerin yapılamamış olması itibariyle İs Bankası nezdinde açtırılan borçlu hesaba mülga 
idareler zamanında ödenen (212 000) lira kadar faizin Hazine zimmetiyle takas ve mahsubunun 
gerekmesi dolayısiyle bu meblâğın da mütenevvi hasılata alınmasından ileri gelmektedir. 

Malî neticelerde mühim tesirler icra etmiş olması bakımından bilançonun tetkik ve mütalâasın
da bu noktanın unutulmaması ve müessesemizin esas faaliyetinde görülen aksaklıkların aynen ve 
1939 yılında olduğu gibi devam etmiş bulunduğunu şuracıkta kayıt ve işaret etmek isterim. 

4. İşletme neticeleri: 
A) Uzak hat 

Trabzon 
Mersin 
İzmir 
Ayvalık 
Bartın 
Bandırma 
Karabiga 
Mudanya 
İzmit 
İmroz 
Zuhurat 

hattı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

seferlerinin malî yıl 

: 1 

4 

Varidat 

992 710 
234 008 
782 050 
277 558 
237 526 
318 881 
82 308 

276 171 
20 053 
63 729 

463 442 

678 443 

sonund 

83 
83 
84 
52 
15 
74 
41 
39 
85 
89 
97 

42 

a arzettiği vaziyet 
Masraf 

2 235 005 
249 021 
794 681 
268 086 
247 210 
332 779 
113 267 
275 718 
45 850 
83 974 

588 642 

5 234 237 

23 
79 
19 
95 
24 
64 
52 
74 
31 
21 
12 

94 

şöyledir 
Zarar 

312 
15 
12 

9 
13 
30 

25 
20 

125 

555 

294 
012 
630 

684 
897 
959 

796 
244 
199 

794 

40 
96 
35 

09 
90 
11 

46 
32 
15 

52 
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B - Yakın seferler : 
C - Kılavuzluk : 
D - Gemi kurtarma : 
F - îzmir Körfez : 
F - Van gölü : 
G - Fabrikalar : 
H - Şilepçilik : 
î - Diğer gelirler : 

Varidat 

1 252 228 
59 103 

178 585 
208 574 

56 617 

10 
40 
81 
96 
07 
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Masraf 

1 690 535 
180 962 
267 224 
219 999 
149 646 

37 
50 
66 
09 
79 

Zarar 

438 307 
121 859 
88 638 
11 424 
9-3 029 

27 
10 
85 
13 
72 

Kâr 

136 245 
47 198 

1 669 498 

69 
42 
04 

Görüldüğü gibi Umum Müdürlüğün esas faaliyetini teşkil eden uzak seferler malî yıl içinde küçük 
bir kâr temin olunan Ayvalık ve Mudanya hatları hmaricinde bütün hatlarda zarar etmiş ve bu zarar 
(555 794) lira gibi ehemmiyetli bir yekûna baliğ olmuştur. Zararı tevlit eden âmiller başlıca ikidir. 

1. — Gelir kaynaklarının kifayetsizliği; 
2. — Başta büyük tamir masrafları olmak üzere masraf unsurlarının eskiye nazaran artmış bu

lunması. 
1939 malî yılı bilançosunun tasdika arzı sırasında gelir kaynaklarımızın darlığı ve kifayetsiz

liği üzerinde durmuş ve gerek gemilerimizin yaşlılığı dolayısiyle tamir ihtiyaçlarının çoğalması ge
rekse umumi masraflarda müşahede olunan tezayüt ve alelıtlak malzeme fiyatlarının yükselişi gibi 
sebeplerle masrafların kısaltılmasına imkân olmadığı nazara alınarak Devlet hizmetinin başabaş bir 
duruma getirilmesi için tarifelerin tadiline şiddetle ihtiyaç olduğunu tebarüz ettirmiştim. 

1941 malî yılma girerken tarifelerimizde ilk değişiklik yapılmış ve malî vaziyette hissolunur 
bir salâh vüoude getirilmiş olduğundan artık bu mevzu üzerinde durmaya lüzum kalmamış olmakla 
beraber tamir masraflarımızın üzerinde durulması lâzımgelen en ehemmiyetli masraf unsurları me-
yanına girmiş olduğunu ve bu itibarla işletme neticelerinin müspet veya menfi oluşunda kömür ve 
sair müstehlek masraflarla birlikte tamir masraflarının bilinci derecede tesir icra eylediğini kayıt 
ve işaret etmek isterim. Mülga idareler zamanında dört yüz bin liralık bir hudut dâhilinde kalan 
tamirler Denizbank zamanında büyük bir inkişaf göstererek milyonu aşmış ve 1939, 1940 yıllarında 
bir miktar daha inkişaf kaydederek daima milyonun üstünde seyretmiye başlamıştır. Netekim 1940 
yılında yalnız uzak hat gemilerimiz için yapılan büyük tamir masrafları (1 104 478,70) liradan 
ibarettir ki, bu hat gemilerinin (6 476 15")) lira kıymetinde olduğu gözönündc tutulursa gemi kad
rosunun c/o 17 nispetinde yenileştirildiği mânasını ifade eder. Bu masraf yeni ve eski gemi kıy
metlerine göre mukayese edildiği takdirde ise eski gemi kıymetlerinin % 40 ı ve yeni gemilerde ise 
kıymetin c/c 0,4 ü nispetinde olduğu görülür. Bundan şu neticeyi çıkarabiliriz ki, elimizdeki eski ge
mi kodrosunıı faaliyette tutabilmek için 1940 malî yılı. içinde bu gemilerin mukayyet kıymetinin % 
40 ı kadar bir masraf ihtiyarı icabetin istir. Demek ki, her iki buçuk senelik devrelerde gemi kıyme
tine tekabül eden miktarda tamir yapılmakta ve buna rağmen tamir ihtiyaçları azalacak yerde se
neden seneye artmaktadır. 

Tamir masraflarının bu kadar büyük bir hacim almasının teknik sebeplerini izah bana düşmez. 
Fakat iki senelik tecrübenin ifade ettiği hakikat şudur ki, Umum Müdürlüğün tamir masrafları hiçbir 
zaman bir buçuk milyon liranın altına düşmiyecek ve malzeme buhranı devam ettiği takdirde ise 
bunun üstünde bir masraf haddi İra e edecektir. 

Uzak seferler hizmetinin beher gros ton mile göre masraf nispetlerinin artışını da şu surette gös
termek mümkündür. 
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>eneler 

193G 
1937 
11)38 
1939 

1940 

Kat'olunan Gros 
ton mile 

1 683 G40 000 
1 541 292 000 
1 575 600 000 
1 530 003 000 

1 303 453 000 

Masra f 

3 718 000 
3 843 000 
4 209 000 
4 094 000 

5 234 000 

Beher Gros tona isabet 
eden masraf nispeti 

2 208 
2 493 
2 671 
2 80G 

2 544 
4 015 

vasati 

({•örülüyor ki; dört senelik umumi vasatiye göre 1940 yılının beher gros tona isabet eden mas
raf artısı %58 dir. Hu artış tedrici olarak her sene bir miktar çoğalmış ve sefer masraflarında 
%30 gemi masraflarında %56 ve umumi masraflarda %100 olmuştur. 

Sefer masraflarında başta kömür ve tahmil ve tahliye, ve gemi masraflarında ücret ve amor
tismanlar istihlâk malzemesi ve umumi masraflarda da tamir ve Umum Müdürlük ve İşletme 
Müdürlüğü masraflarının mühim surette tezayüdü rol oynamaktadır. 

Mühim, artışlar gemi ve umumi, masraflarda olmakla beraber kömür istihlâkinde de katedi-
len ton mile nazaran geçen sonelerdekinden farklı ve aleyhte neticeler alınmıştır. 1936 yılından 
başlıyarak beher ton mile 69 kilo kömür istihlâk edilirken 1939 yılında bu nispet 79 kiloya yük
selmiş ve 1940 malî yılında da 85 kiloya çıkmıştır. Kömür maliyetinin bir taraftan ton mile na
zaran istihlâki yükselirken diğer taraftan maliyeti de çoğalmakta ve 1939 da 10 lira olan nis
pet 1940 sonlarında 13 liraya çıkmış bulunmaktadır. Kömür istihlâkinde temin olunacak tasar
ruf sefer maliyetlerinde oldukça müspet tesirler icra edecek kadar önemli olduğundan Umum Mü
dürlüğün bilhassa bu mevzuu ele alarak kömür istihlâkini tahdit edici tedbirleri araştırması fay
dalı olacaktır. Ahvali hazıra her bakımdan kömür istihlâkinin tahdidine mâni olmaktadır. 
Gündüz seferleri dolayısiyle gemilerin kömür istihlâki çoğalmıştır. Normal zamanlarda 10 gün
de yapılan seferler 17 güne çıkmıştır. Kömür kalitesi de düşmüştür. Havzadaki buhran dolayı
siyle iyi lâve Marin bulmak mümkün değildir. Kısmen tüvenan dahî yakılmaktadır. Gemi ka
zanlarının iyi vaziyette olmaması kazan borularının yenilenememesi gibi üçüncü bir âmil de bu 
artışı çoğaltmaktadır. 

Umumi, masraftaki arlı.ş da doğrudan doğruya Umum Müdürlük hizmet ve masraflarının ço
ğalmakta oluşu ile ilgilidir. 1941 yılında bu nispetlerin bir miktar daha yükseldiğini gömlekli
ğimizin zaruri ve mukadder olduğunu söylemekle uzak seferler hizmetine ait mâruzâtımı bitirmiş 
oluyorum. 

Yakın seferler işletmesinin 1940 malî yılında zarar kaydetmiş olması doğrudan doğruya yeni
den araba vapuru haline getirilen Halep ve Bağdat vapurlarının tamir masraflarının bu seneye 
girmiş olmasından ve arada Kadıköy vapurunun da büyük tamir görmesinden ileri gelmekte
dir. 

Filhakika bu işletmenin 508 bin liralık büyük tamir masrafları içersinde 315 bin lirası yukar
da ismini saydığım üç geminin tamirine ve mütebaki 193 bin lira da diğer gemilere ait bulun
maktadır. 

Yakın seferler hizmetinin gelir ve masrafları o suretle tevazün ettirilmiştir ki, gemilerden 
herhangi birisi büyük tamir görmemek kaydiyle bu işletme 50 bin lira kadar bir kâr temin eder. 
Bir veya birkaç büyük tamirin bir araya toplandığı senelerde ise zarar gayrikabili içtinap bir 
vakıadır. 

Halbuki şehir hattı gemilerimizde artık eskimiş bir durumdadır. Yeni hizmete giren iki ge
minin haricindeki en yeni gemiler 24 seneliktir.Bunların gerek işletme ve gerekse tamir masrafları 
bundan sonra daima tevali edecek ve binaenaleyh yakın seferler hizmetlerimiz büyük bir ih
timamla daima zararla kapatılacaktır. 
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Tatbik ettiğkuk şehir hattı tarifelerimiz halihazır şartlar altında pahalı, sayılamaz. Bu işletme

yi bekliyen istikbal'bundan sonrası için daha müsait olmıyacaktır. Fazla olarak bu işletme kıs
mında tasarruf temininiııe yarıyacak mühmel sahalarda fazla değildir. Bu itibarla Umum Müdürlü
ğün bu işletme için düşüncesi, masraflara yetecek bir tarife ve trafik olmalı ve bunun tahakkuku 
için. icabeden tedbirleri almağa başlamalıdır. Araba vapurlarımıza bir işletme sahası temin edilerek 
bu iki gemiyi ataletten kurtarmak da bu meyanda düşünülmesi lâzımgclen ehemmiyetli bir mev-
zudu.\ 

Kılavuzluk servisinde esasen fazla bir inkişaf beklenmiyordu. Bu servisin ana gelirini bilhas
sa. limanımıza işliyeu ecnebi gemileri temin etmekte idi. Bu seyrüsefer halen tamamen durmuş ol
duğundan kılavuzluk gelirlerinin de bu sebeple eksilmesi tabiîdir. 

1.941. 37ilma girerken bu vaziyet nazara alınarak kılavuzlukta tarife değişiklikleri yapılmış oldu
ğundan fevkalâde vaziyetlerin devamı müddetince bu faaliyet şubesinin biraz daha müsait gelir 
Temin edecek duruma gelmesi temin edilmiştir. 

demi kurlarına hizmetlerimiz bu sene yine zararla kapatılmıştır. Şirket halinde çalışırken mü
sait neticeler almış olan bu işletmenin .1940 yılındaki kaza aded'uin mahdut oluşu dolayısile az ol
muş ve masraflarını dahi kapatamanııştır. Malî yıl içindi! kurtarma, gemilerinden Hora esaslı tamir 
görmüş, Alemdar ve Kilyos gemilerine de mühim tamirler yapılmışa.. 256 bin liralık masrafın 75 bin 
lirasını tamir BU bin lirasını gemi ve mütebakisini istasyon ve umumî masraflar teşkil etınekte-
div. 

İzmir körfez işletmesinin, elde ettiği neticenin menfi oluşu bu işletmeye ait tarifelerin kifayet
sizliğinden ileri »-çimektedir. İfaddizatinde bu işetmenin. 1940 yılı. faaliyetinde fevkalâde mahiyet
te hiçbir masrafı yoktur. 

Van İşletmesine gelince: Geçen sene olduğu gibi işletme faaliyeti bu sene de menfi durumunu 
muhafaza etmiş ve netice 9o bin liralık bir zarar arzetmiştir. Bu işletmenin daha yak m bir alâkaya 
mazhar olması icabetmekte ve işletme faaliyetinin düzenine girmesi için esaslı tedbirler alınması lâ
zım gelmektedir. 

.Fabrikalarımızın üçüncü şahıslar hesabına yaptığı işlerden elde edileu temettü \\'-'ti, 245) Lira
dan ibaret kalmıştır, ilerek havuzlar ve gerekse îstiuye Dok Fabrikalarımız daha ziyade idare ge
milerinin tamirde meşgul olduklarından kâr temin eden üçüncü şahıslar işleri pek malıdut miktarda 
yapılabilmişti;-. Başta Millî Müdafaa işleri varsada bu hizmetlerden idaremiz pek az fayda temin 
edebilmektedir, bu mevzuda halen daha fazla tafdle değer bir cihet yoktur. 

Şilepçilik unvanı altında yer alan hasılat, kiralanan armatör gemilerinin idare hesabına işle
tilmesinden temin edilmiştir. Esas şilepçilik servisi 1941 yılında açılmıştır. Mütenevvi hasılat kıs
mındaki. (1, GG9, 498) Liralık gelire gelince: Yukarda bilmünasebe arzetmiş olduğum gibi Avrupa 
harbinin başlaması dolay isiyle Almanya'ya sipariş edilen gemilerin memlekete getirilmesine imkân 
Kalmamış ve mütaalıhit firmalarla hesapların kesilr.ıesi zaruret haline girmiştir. Malûm olduğu veçhile 
mülga Denizbank zamanında Kurup Fabrikasiyle olan gemi sipariş mukavelesi bozulmuş ve bu yüzden 
mütaalıhit firmadan 1 2Kî 000 lira kıymetinde bir tazminat tahsil edilmişti. Maliye Vekâleti ile 
bu hususta yapılan şifahi görüşmelerde bu tazminatın Umum Müdürlüğün bütçe açıklarına mu
kabil Umum Müdürlüğe bırakılması ve yine 1.0 milyonluk krediye mahsuben Hazinec- ödenmesi 
iktiza eden yıllık taksitlerin tediye edilememesi dolayısiyle İş Bankası nezdinde açtırılan borçlu 
cari hesaba mülga idarelerce ödenen faizlerden terekküp eden 212 bin lira kadar bir meblâğın da 
Hazine zimmetine terettüp edeceğinin Maliye Vekâletince kabul edilmesi üzerine avans ve istik
razlar hesabımızın buna göre tasfiyesi gerekmiş ve ilk olarak tazminat hesabı kapatılarak müte
nevvi hasılata nakledilmiştir. Eski seneler zarfında ödenen faizler de idare hesapları nıeyauında 
görünmemekte olması itibariyle bir taraftan Hazine hesabı zimmetine diğer taraftan mi'huevvi 
hasılata kay d olunmuş ve bu suretle 1478 küsur bin liralık bir meblâğ varidat hesaplarım;;::; in
tikal eylemiş bulunmaktadır. 

Geçen sene o2(i bin lira zarar kaydetmiş olan İşletmelerimizde bu sene de (1. 309 058,59) lira
lık bir zarar tahaddüs etmiş bulunuyordu. Yukarda nrzolunan iki kalem fevkalâde gelire fabrika 
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ve şilep gelirleri de ilâve edilince 1940 malî yılı neticelen (543.888) liralık lehle bir netice ar-
zetrniş ve bu meblâğdan geçen senenin zararı indirildikten sonra dahi (210 896) liralık bir kâr
la malî yıl hesabı kapatılmıştır. 

1940 malî yılının bu suretle müsait bir netice ile kapatılmış olması, gemi tasfiye işlerinin bu 
seneye raslamasından ileri gelmekte olup haddizatmde hakiki işletme neticelerimiz işletilmekte 
olan Devlet sermayesi için korkunç telâkki olunacak kadar ağır ve zararlı bulunmaktadır. Bu en
dişe verici durumun 1941 yılında alman ıslah tedbirleri ile kısmen önlenmiş olduğunu ve fevkalâ
de bir hal zuhur etmediği takdirde başabaş bir durumla çalışmak imkânının elde edilebileceğini 
ummaktayım. 

5. — Bilanço: 
İşletme neticeleri hakkındaki mâruzâtım burada bitmektedir. Bilançomuzun umumi mânası 

hakkında kısaca şu tafsilâtı vermek münasip olur: 
A) 1939 yılında (9 430 640) lira olan Umum Müdürlük sermayesi bu sene (14 490 400) lira

ya yükselmiştir. Arada (5 059 760) liralık fark derdesti ikmal hesapta duran yeni gemilerin sa
bit kıymetlere nakledilmesinden ileri gelmekte bu suretle sermaye hesaplarımız biraz daha vuzuh 
kesbetmiş bulunmaktadır. 

Pasif kısımdaki diğer hesaplar içinde tafsile muhtaç görüneni avans ve istikrazlar ve alacak
lı hesaplar gruplarından ibarettir. 

(îeçen sene Hazine kredisi ile karışık bir vaziyette tutulmuş olan avans ve istikrazlar hesabı 
1940 malî yılında tasfiye edilmiş ve bu hesap hakiki durumuna getirilmiştir. 

Umum Müdürlük, Mülga Denizbank idaresinden biri İş Bankası istikrazı, diğeri Tekaüt San
dığı mevduatı hesabı ve üçüncüsü Hazine kredisi hesabı olmak üzere üç esaslı borcu devir almıştı. Bun
lardan gemi inşaat işleri ile ilgili olan Hazine hesabı tasfiye edilmiş ve alacak ve borçlar, ala
caklı ve borçlu hesaplara nakledilmiş olduğundan avans ve istikrazlar hesabı yukarda arzolunan 
iki kaleme inhisar etmiş ve malî yılı içinde gerek iş Bankası ve gerekse Tekaüt Sandığı ile an
laşmalar yapılarak müdevver borçların tediyesi plânlaştırılmıştır. î ş Bankası ile yapılan hesap
laşmada mukavelesi mucibince istikraz hesabının 740 küsur bin liraya baliğ olduğu görülmüş ve 
% 8 nispetindeki faiz haddinin eski şerait dâhilinde muhafazası halinde borcun ödenmesi mümkün 
olmıyacağı görülerek evvelemirde yeni bir mukavele yapılmasına çalışılmış ve pek uzun süren mü
zakerelerden sonra faiz nispetinin % 4 e indirilmesi ve aylık muayyen taksitlerle borcun 36 ayda 
itfası esası üzerinde mutabık kalınmıştır. Peşin ödenmesi gereken 200 bin lira bir kalemde tediye 
olunmuş ve aylık taksitlerin tediyesi de vâdelerinde yapılmıştır. Faiz anlaşması idaremizin teşkil 
tarihi olan 1 Temmuz 1939 tarihine irca edildiğinden bu suretle 47 bin liralık bir faiz risturn'u 
temin olunmuş velhâsıl 1934 yılmdanberi devam edegclen bu ilişikli hesabın itfası yoluna girilmiş
tir. 31 Mayıs 1943 de bu istikraz hesabı tamamen kapatılmış olacaktır. 

Tekaüt Sandığı mevduatı hesabına gelince: Mülga Denizbank zamanında tahaddüs eden bu 
borcun da bir tediye tarzına bağlanması derpiş olunmuş, idare gelirinin müsait olmaması itibariyle 
toplu bir tediye yapılamadığından haftada 2500 liralık taksitlerle senede 60 - 65 bin liralık bir 
ödeme yapılması derpiş olunmuştur. 

1940 malî yılında bu esas tatbik olunmuş ve filhakika mezkûr yıl içinde (63 750) lira öden
miştir. Mütaakıp yıllarda bu haftalık tediyatı artırmak imkânı araştırılacaktır. 

( S. Sayısı : 129 ) 



— 8 — 
Aalacaklı hesap grupuna gelince: Bilançoya nazaran: 

Muhtelif alacaklılar 4 626 839 82 
Bütçe emanatı 1 772 054 48 
Alacaklı muvakkat hesaplar 330 833 54 liradan ibarettir 

Muhtelif alacaklılar grupu'şu kısımlardan mürekkeptir: 
İcra ve emanetler 47 151 96 
Teminattan alacaklılar 20 872 80 
Alacaklı resmî daireler 178 997 74 
Alacaklı şirket ve müesseseler 14 391 53 
Sair müteferrik alacaklılar 3 935 215 99 liradan ibarettir. 

.•, ,^S'vHfe-. 4 1 9 6 6 3 0 0 2 

Bu kısımlar içinde en büyük rakam yukarda bir münasebetle bahsettiğim gemi hesapları dolayı-
siyle Maliye Vekâletinin alacağı olarak tahakkuk eden (3 046 732,58 lira ve ihtilâfın halline kadar 
bu hesapta bırakılan yine Maliye Vekâleti alacağı olarak (335 394,83) liralık gemi tesellüm masraf
ları ile (446 693,98) liralık Denizbank alacaklıları başta gelmektedir. 

Ayrıca bayiler hesabından (286 607,14) iaşeden (25 645,79) ve vergi hesaplarından da 
(111 457,87) lira devredilmekte olup Hazine alacaklarının tenzilinden sonra hakikî alacak hesa
bımız (1 244 715) liradan ibaret bulunmakta ve mühim bir kısmı sırası geldikçe ve müracaat vuku-
buldukça ödenmektedir. 

Bilançomuzun aktif kısmında yer alan kıymetler arasında tahlile muhtaç görüneni muhtelif 
borçlular hesabıdır. Diğer aktif kıymetler sermaye hareketiyle müteradif olarak artan gemi kıy
metlerinden stok ve nakit mevcutlarından terekküp eylemektedir. 

1939 bilançosunda muhtelif borçlular hesabımız (1 604 068 64) liralık bir bakiye devretmekle 
idi. Bu sene aynı hesap (1 859 347 90) lira olarak ve takriben 255 bin liralık bir tezayüt arz-
etmektedir. 

Bu hesabın grup üzerinden inkisamı şöyle görünmektedir: 

Maaş harcırah avansları 
tş ve masraf avansları 
Askerî nakliyat 
Borçlu resmî daireler 
Borçlu şirket ve müesseseler 
Depozitolar 
Müteferrik borç]ular 
Tarife hasılat hesabı 
Şubeler borçluları (Van) 
Şubeler borçluları (izmir) 
Muvakkat, hesaplar 

20 
61 

282 
21 

152 
2 

489 
166 

9 
1 

652 

691, 
072, 
221 
jıj-' > 172, 
514, 
560, 
730, 
143, 
409, 
i »22 
309, 

1 859 347, 

6:5 
45 
32 
62 
11 
27 
<->r 

59 
62 
17 
57 

90 

Bu grupta başlıca tezayüt tarife hasılat ve muvakkat hesap gruplarında olmuştur. Bilan
çoya bağlı cetvelde görüldüğü veçhile Tarife Hasılat Carisi (166 143) lira olarak 1939 dakine na
zaran bir misli kadar bir fazlalık arzeylemiş ve gemi tesellüm masraflarında idare alacağı olarak 
görünen (335 394,83) lira da ihtilâfın halline kadar bu hesapta yer almış bulunmaktadır. Bu he
sabın göze çarpan diğer büyük rakamları şunlardır. 
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Hesaba nakledilecek borçlular 
Tatlar masrafları 
Bunker hesabı 

Denizbanktan borçlu acentalar 

Muhtelif servisler » 

79 210, 
57 654, 
50 625, 

(21 480, 
(36 678, 
22 239, 

89 
21 
35 
86 
88 
42 

Umum Müdürlüğün muvakkat hesabı isminden de anlaşılacağı veçhile gelip geçici kıymet ha
reketlerinin diğer bir hesaba nakli icabeden kıymetlerin o işin ikmal veya tasfiyesine kadar mu
vakkaten kaydına mahsustur. 

Yukarda işaret ettiğim rakamların hemen hemen hepsi tasfiye edilebildiği takdirde bu hesap
tan çıkacak ve işin mahiyetine göre ya bütçeden, ya Denizbank borçlarından veya bu hesaba te
kabül eden diğer kıymet karşılıklarından mahsup edilmek suretiyle kapanmış olacaktır. 

1939 yılında Denizbanktan intikal eden borçlu hesaplar üzerinde devir bilançosunun tanzimi 
sırasında 1939 malî yılı da kapanmış olduğundan hemen hemen hiçbir mesai yapılamamış ve tet
kik, olunamamıştır. 1940 i yılı içinde, bir kısım. borç lular taj^ip .o^un^muş ve muvakkat hesaba . gjren 
kıymetlerin de taallûkuna göre diğer hesaplara nakli temin edilebilmiştir. Halçn es^i acentalar 
hesabının tasfiyesi ön plânda bulunmakta ve bunun temini için, çalışılmaktadır. 

Umumiyet itibariyle borçlu hesaplarımız hakikaten çok itinaya ve ciddî bir takip hamlesine 
muhtaç bulunmakta ve borçların bir kısmının tahsil edilmemesi endişesi daimî surette mevcut, bu
lunmaktadır. : . . 
* Bdlânço,.hakkındaki maruzatım bunada bitmektedir. 

Teşkilât kanı^Mamuzun 23 nçü maddesi Umum Müdürlük katî hesabının işletme hşşabı, kâr ye 
zarar hesabı ve bilanço, sermaye hesabı müfredatı olarak üç grupta ihzarını âmir bulunmaktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 102 ve 103 ncü maddelerine uygun olacak ta#z£m oluşan 
işletme hesabımıza aynı zamanda işletme neticelerini gösteren mukayeseli tablo da bağlanmıştır. 

Kâr ve zarar hesabı ve bilanço da mûtat şekilleriyle tanzim edilmiştir. Ancak sermaye hesabı 
müfredatı adını taşıyan bir tablonun tanzimi mümkün olamamıştır. 

Teşkilât kanunumuzun 24 ncü maddesi mucibince hazırlanmış olan Hesap Talimatnamesinin 
14 ncü maddesi idarenin asli sermayesini şu suretle tarif etmektedir: 

«Asli sermaye Mülga denizbanktan Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğüne sermaye 
tesisi için verilen menkul ve gayrimenkul kıymetlerden teşekkül eder. Hükümetçe bilâhara ser
maye olarak verilecek tahsisat ve her nevi kıym etlerle safi kârdan idarenin inkişafına veya bu 
maksatla idarece yapılmış istikrazların itfasına hasr ve tahsis edilen mebaliğ asli sermayeye ilâve 
olunur.» 

Umum Müdürlüğün sermayesine esas olan ilk hareket Mülga Denizbank bilançosu ile idare
mize devrolunân ve bilançonun aktif ve pasif kıymetlerinin tefazulunu teşkil eden rakamla başla
maktadır. 

Bunun başlıca-sebebi Denizbank Tasfiye bilançosunun bir likidasyon bilançosu vasfını haiz ol
maması yani üçüncü şahıslara ait paraların da sabit kıymetlere tahvil edilmiş olması itibariyle 
idare sabit tesisat kıymetlerinin muhassas sermayeden fazla zuhur etmiş bulunmasıdır. 

Nitekim Tasfiye bilançosu tetkik edilince g'irülür ki (9,161,985.22) liralık asli sermaye mu
kabilinde (21,125,049.62) liralık sabit tesisat devredilmiştir. Her iki kıymet arasındaki fark ihti
yat, tecdit ve sigorta sermayeleriyle, Hazine kredileri, istikrazlar, alacaklı hesap ve ticari mev
duat hesaplarından karşılanabilmekte ve binnetice sermaye müfredat hesabı kendiliğinden müfre-r 
datsız bir hesap haline gelmektedir. 

Defterikebir hesabı olarak sermaye hesabımızın senesi içinde gösterdiği tahavvüller esasen 
kalem kalem bu hesabın zimmet veya matlubuna ve bilmukabele aktif hesap gruplarında ilgili 
hesaplara kaydolunmaktadır. Bu şekilde bir müfredatın bilançoya raptı kanunun maksadına mü-
nafi olduğu kadar hesap bakımından da bir mâna ifade etmiyeceği için bunun yerine sabit kıy-
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metler müfredat mizanları bağlanmış ve bu mizanlar hem sabit kıymetlerin hem de karşılığı olan 
sermaye hesabının müfredat listesi yerine kaim olmuş bulunmaktadır. 

Bilançoya ayrıca Katî hesap Kanun projesi de iliştirilmiştir. Birlikte tetkikiyle tasdiki husu
sunu Yüksek rey ve tensibinize arzeylerim. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No İ/338, 3/190 
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12 . V . 1948 
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Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Bi
rinci Daire Başkanı Faik Eke ve Devlet Deniz
yolları Genel Muhasebe Müdür Muavini Apdul-
lah Artış ve Şehir Hatları İşletmesi Sorumlu Say-

Yapıl&n incelemede: 

Fazlası Noksanı 

manı Faik Serçek hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1942 yılı bütçesiyle konulan ve sonradan ilâ

veten alınan ödenek toplamı Kesinhesapta 
10 468 572 lira olduğu halde Uygunluk Bildiri
minde 18 262 lira 52 kuruş fazlasiyle 10 486 834 
lira 52 kuruş bulunduğu görülmüştür. 

16 149 36 

34 411 88 

16 149 36 34 411 88 
16 149 36 

4009 sayılı Kanun gereğince (Sosyeteşilep Türk Anonim Şirketi hisse 
senetleri kayıyesinin mubayaa bedeli) adiyle açılmış olan özel bölüme 
harcanan miktarı teşkil eden 252 250 liranın ayni zamanda ödenek kay
dedilmesi gerekirken bakiye mubayaa bedelinin tamamı olan 268 399 
lira 36 kuruşun ödenek ve farkeden 16 149 lira 36 kuruşun da imha 
edilecek ödenek olarak gösterilmesinden. 
Beşinci bölümün 4 ncü (eski yıllar borçları ve reddiyat) maddesine 
bütçe ile konulan 5 000 lira ödeneğe karşılık 39 411 lira 88 kuruş har
candığına göre farkeden paranın Mülhak Bütçe Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince ödeneğe ilâveten gösterilmesi gerekirken idarece 
bu işlemin yapılmamış olmasından ileri gelmekte olduğu; 

Toplam. 

18 262 52 

( S. Sayısı : 129 ) 
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anlaşılmış ve Uygunluk Bildiriminde gösterilen 
10 486 834 lira 52 kuruş ödenek olarak kabul edil
miştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olduğu görül
müştür. 

3. ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 1 081 285 lira 51 
kuruş olup yokedilmesi gerekmiş ve bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiştir. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat — Uygunluk Bildiriminde 

10 315 604 lira 55 kuruş gösterildiği halde Kesin
hesapta 8 783 144 lira 91 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildiriminde 9 796 908 
lira 36 kuruş gösterildiği halde Kesinhesapta 
8 264 448 lira 72 kuruştur. 

Tahakkukat ve tahsilatta görülen 1 532 459 
lira 64 kuruş farkın sebebi : 

1939 yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesi
ne dayanılarak çıkarılan ve gelir ve gider büt
çelerinde (gemi borç ve bono taksitleri ve bo
no ihracından dolayı tahaddüs eden masraf kar
şılığı) adiyle açılan bölümlere irat ve ödenek kay
dedilmiş bulunan 5 800 000 liradan 4 267 540 

lira 36 kuruşu 1939 yılında harcanmış ve geri 
kalan 1 532 459 lira 64 kuruşu da 1940 yılı Büt
çe Kanununun 13 ncü maddesinin son fıkrası 
gereğince aynı hizmetin ifasına tahsis ve 1942 
yılına ödenek olarak devredilmiş ve 1942 de 
ödenek gösterilmiş olduğu halde 1939 da gelir
den çıkarılmıyan bu paranın 1940 yılında da 
gelir gösterilmediği anlaşılmış ve uygunluk 
Bildiriminin esas ittihazı uygun görülerek bağ
lı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına 
göre değişik olarak ve idarenin Bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabının tasdiki hakkında bir 
madde eklenilmek suretiyle düzenlenmiş bulu
nan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibi
ne arzedilmek üzere sunuldu. 
Sayıştay Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Sivas Niğde Yozgad 

A. Yurdakul F. E cer K. Erbek 
Bursa Çankırı Kastamonu 

Z. Budunç A. 1. Zeyneloğlu Z. Orbay 
Muğla Niğde Siird 

A. Çak%r Ş. Süer S. Çeliktuğ 
Sivas Tokad 

Ş. Uma M. Lâtif oğlu 

( Ö. Bayisi : 129 ) 



HKÜMETlN TEKLÎFÎ 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü
nün 1940 malî yılı Katı Hesabı Kanun projesi 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı 
masrafları bağlı (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere (9 405 549,01) liradır. 

MADDE 2. — Mezkûr Umum Müdürlüğün 
1940 malî yılı varidat tahsilatı merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 8 264 448,72 li
radır. 

MADDE 3. — Tahsisat bakiyesi olarak kalan 
(1 097 434,87) lira iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — (216 895,96) liradan ibaret 
kâr ve zarar hesabı matlup bakiyesinin 3633 sa
yılı Teşkilât Kanununun 28 nci maddesi mucibin
ce ihtiyat sermayeye nakli muvafık görülmüştür. 

MADDE 5, — Mezkûr Umum Müdürlüğün 
1940 malî yılı hesap neticelerini gösteren bilanço 
tasdik edilmiştir. 

12 — 
SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRlŞÎ 

Devlet Denizyolları isletme Genel Müdürlüğü
nün 1940 akçalı yılı Kesinhesap Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
Genel Müdürlüğünün 1940 akçalı yılı giderleri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(9 405 549) lira (1) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(9 796 908) lira (36) kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1940 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 081 285) lira (51) ku
ruş ödenek bakiyesi yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1940 akçalı yılı bilanço ve kâr ve zarar hesabı 
onanmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Mf. V. 
H. A. Yücel 

îk. V. 
Sırrı Day 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
Z. Engin 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Da. V. 
R. Peker 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 
S. I. M. Y. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

MADDE 5. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
tırma Bakanları yürütür. 

yayim tarihinde 

Maliye ve Ulaş-

L {5, Sayı»: 129) 



F. ödeneğim çeşidi 

— ıs— 
A - CETVELİ 

ödenekler 
Lira 

Giderler 
Lira K. 

Ücret ve yevmiyeler 
Harcırah 
Ecnebi mütehassıslar ile ecnebi memleket
lere gönderilecek memur ve talebenin üc
ret, tahsisat ve masrafları 
Tekaüt dul ve yetim maaşljauiyle memur ve 
müstahdemler ikramiye ve tazminat ve faz
la mesai ücretleri vê  tedavi ve yardım mas
rafları 
.Mütenevvi idare masrafları 
Daimî idare masrafları 
işletme masrafları 
Tecdit sermayesi ve dahilî, sigorta karşılığı 
1715 numaralı Kanunun. 8 nci maddesi mu
cibince Merkez Bankası hissesi 
Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının bilû
mum ücret ve işletme masrafları 
Gemi borç ve bono taksitleri ve bono ihra
cından dolayı tahaddüs eden masraf karşı
lığı 

H. F. Sosyete Şilep Türk Anonim Şirketi hisse 
senetleri mubayaa bedeli 

2 627 260 
16 500 

160 500 

2 074 146 39 
72 894 34 

103 771 55 

10 

11 

77 817 

Î44 400 

1 532 459 64 

252 250 

Toplam 10 486 834 52 
B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

F .M. 

işletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri hasılatı 
istanbul ve civarı hatlar ve Yalova hattı 
izmir Körfez hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Van işletmesi hasılatı 
Fabrikalar, doklar ve atelyeler hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
Şilepçilik hasılatı 
Mütenevvi hasılat 
Devlet Reisine ait deniz vasıtaları için Muvazenei 
Umumiyeden verilecek tahsisat 
Sosyete Şilep için ihraç olunan bonolar hasılatı 
Bütçe Kanununun 13 ncü madesi mucibince 

77 817 

244 400 

1 532 459 64 

252- 250 

9 405 540 01 
Bütçesinde 
yazılı olan 
muhamenat 

Lira K. 

500 000 
220 000 
259 593 
100 000 
100 000 
800 000 
450 000 
180 000 
388 720 
150 000 

244 400 

Yokedile 
ödenek 
Lira 

553 113 
3 605 

56 728 

244 701 
164 816 
196 500 

4 684 630 
275 000 

88 
143 158 
81 149 
145 938 

4 462 564 
275 000 

40 
01 
23 
45. 

101 542 
83. 667 
50 561 
232 065 

Toplam 8 392 713 

1 081 285 

Tahsilat 
Lira 

4 061 363 
1 219 231 
197 909 
198 945 
53 363 
71 232 
178 585 
62 340 
47 198 

1 677 619 

244 400 
252 250 

1 532 459 

9 796 908 
(S. Sayısı : 129) 
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AKTÎF 

Kasa 
Bankalardaki mevduat 
Esham ve tahvilât 
Senedat 

Muhtelif borçlular : 
Muhtelif borçlular 
Tarife hasılat carisi 
Borçlu muvakkat hesaplar 

İştirakler 
îstok ve derdesti imal malzeme» : 

Malzeme ambarları 
Kömür depoları 
Bunkerler 
öemi iaşe hesapları 
Derdesti imal 

Sabit kıymetler : 
Arazi ve arsalar 
Binalar !•'; 
Sabit tesisat 
Vasıtalar ve envanterleri 
Makina alât ve müt. tesisat 
Demirbaş eşya ve mefruşat 

Derdesti ikmal işler ve siparişler 
Derdesti ikmal işler 
Fabrikalar derdesti ikmal işler 
Nâzım hesaplar 

1940 yılı 

MASRAF 

Umumi idare masrafları 
işletme masrafları 
Tamir masrafları 
Amortismanlar 
Dahilî sigorta 
Müdevver zarar 
Kâr bakiyesi 

1940 senesi kârı 

Müfredat 
Lira 

1 040 894 
166 143 
652 309 

846 694 
628 969 
69 697 
84 003 
8 917 

658 188 
1 242 445 
3 490 569 
10 468 407 

597 693 
319 036 

104 178 
87 921 

Top] 

326 992 
216 895 

543 888 

K. 

74 
59 
57 

38 
06 
12 
95 
61 

65 
82 
29 
62 
08 
13 

01 
83 

lam 

60 
96 

56 

Yekûn 
Lira 

19 971 
4 716 549 

17 814 
154 

1 859 347 

762 113 

1 638 282 

16 776 340 

192 099 
435 000 

26 417 678 

K. 

05 
84 
63 

90 

12 

59 

84 
11 

08 

Kâr v€ 
Yekûn 

864 691 
4 345 718 
1 734 682 
597 599 
199 913 

543 888 

28 
73 
82 
93 
59 

56 

( S. Sayısı : 129 ) 
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bilançosu 

PASÎF 

Asli sermaye 
İhtiyat sermaye 
Tecdit sermayesi 
Sigorta sermayesi 
Çıkarılan bonolar 
Avans ve istikrazlar 
Muhtelif alacaklılar : 

Muhtelif alacaklılar 
Bütçe emanatı 
Alacaklı muvakkat hes. 

Kârüzarar : 
1940 senesi kârı 
1939 dan müdevver zarar 

Nâzım hesaplar 

yjr-

Müfredat 
Lira 

4 626 839 
1 772 054 
330 833 

543 888 
326 992 

K. 

82 
48 
54 

56 
60 

Yekûn 
Lira 

14 490 400 
191 565 

2 167 198 
684 295 
520 780 
981 809 

6 729 727 

216 895 

435 000 

K. 

82 
03 
07 
63 

62 

84 

96 

11 

Toplam 26 417 673 08 

zarar hesabı 
VARİDAT 

işletme hasılatı 
Fabrika ve doklar hasılatı 
Mütenevvi hasılat 

Yekûn 

6 480 751 
136 245 

1 669 498 

18 
69 
04 

8 286 494 91 
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S Sayısı: 130 
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesa-
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra

poru <3 /191 ,1 /334) 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil 
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/191) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 10 .II. 1.948 

Sayı: 274959,390 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiri
minin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Uygunluk Bildirimi —*™*rm-

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri gereğince Ulaştırma Bakanlığından Sayışta-
ya gönderilen Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı Kesinhesabı ve Bi
lançosu, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan Muhasip İdare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı 
cetvellerde yazılı meşruhat gözönünde tutulmak üzere Kesinhesapta ve Bilanço ile kâr ve zarar 
hesaplarında gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

10 . 11 . 1948 

Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkanı 1). : 2. Başkanı D. : 3. Başkanı I ) . : 4. Başkanı 
S. Oran F. Eke Â. Özgen V. Z. A ulan it. Bakuy 

Üye Üye üye üye Üye üye 
M. Menemeneioğlu M. 1. E mil i N. Başak F. Özbudun M. A. Apak A. Â. Hemen 

Üye Üye Üye Üye Üye üye 
A. R. Öğel A. K. Ancay F. Aktulga A. T. Denyel F. Işık F. Beşkardeş 

Savcı 
E. Arkım 
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Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 

(1/334) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 4. X . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/245,6/2609 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı Katî hesabı hakkında Münaka
lât Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . IX . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı nıucibesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
arzederim. 

Başvekil 
'i' ':' 1 ~ \ "' v * *' '* '. ' *' * ' ' » ' \ "" \ . ' $• Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1041 malî yılı Kati hesap projesi esbabı nıucibesi 

Madde 1. — Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları bilanço
ya bağlı masraf Katî hesap cetvelinde de görüleceği veçhile 8 204 441,87 liradan ibaret olup bu mas
rafın fasıl ve maddelere ne suretle inkisam eylemekte olduğu cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2. — Umum Müdürlüğün mezkûr yıla ait gelirleri varidat Katî hesap cetvelinde de gös
terildiği veçhile 11 151 163,89 lira olarak tahakkuk etmiş ve bu meblâğdan 9 932 061,47 lirası se
nesi içinde tahsil olunarak bakiye 1 219 102,42 lirası da bilançonun aktif kısmında görülen eari ve 
borçlu hesaplar meyanına alınmıştır. 

Madde 3. — Senesi zarfında sarfedilmeyip usulen iptali lâzımgelen tahsisat bakiyelerinin bu su
retle imhası için teklif olunmuştur. 

Madde 4. — 3633 numaralı Teşkilât Kanunu mucibince idare hesabı katisi varidat ve masraf 
eetvelleriyle kâr ve zarar bilanço tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekküp etmek
te ve bu kanuni lâzimeye nazaran tanzim olunan bilançonun katiyet kesbetmesi için tasdiki gayesini 
istihdaf eylemektedir. 

Madde 5. — Kanunun meriyet ve ahkâmının ne suretle yürütüleceğini tesbit eylemektedir. 

( S. Sayısı : 130 ) 



— 3 — 
Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. B. SI. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/334, 3/191 
Karar No. 19 

12 . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları tşletme Genel Müdürlüğü
nün 1941 akçalı yılı Kesinhesabı hakkında Baş
bakanlığın 4 . X . 1944 gün ve 71/245, 6/2609 sa
yılı yazısı ile teklif olunan kanun tasarısı Sayış-
taym Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayış
tay I. Daire Başkanı Faik Eke ve Denizyolları 
Genel Muhasebe Müdür muavini Aptullah Artış 
ve Şehir hatları işletmesi sorumlu saymanı Faik 
Sereek hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

1. — Ödenekler: 
1941 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve sonra

dan ilâveten alman ödenek miktarı kesinhesapta 
(9 330 978) lira olduğu halde Uygunluk Bildi
riminde (90 516) lira (12) kuruş fazlasiyle 
(9 421 494) lira (12) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Yapılan incelemede: 
Bu farktan (87 502) lira (23) kuruşun 5. 

bölümün 4. (eski yıllar borçları ve reddiyat) ve 
geri kalan (3 013) lira (89) kuruşu da 6. bölü
mün 5. (mahkeme ve noter harç ve masraflariyle 
hakem ve despeçci ücret ve masrafları) tertip
lerine taallûk ettiği ve bu tertiplere bütçe ile 
konulan ödeneğe karşılık yapılan harcama faz
lasının Mülhak Bütçe Kanununun 8 nci maddesi 
gereğince ödeneğe ilâveten gösterilmesi icabettiği 
halde idarece bu işlemin yapılmamış olmasından 
ileri geldiği anlaşılmış ve Uygunluk Bildirimin
de gösterilen (9 421 494) lira (13) kuruş ödenek 
kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin birbirine uygun olarak 
(8 204 441) lira (87) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

3. ödenek dışı giderler: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre (1 373 750) lira (92) kuruşun 
yokedilmesi gerektiği ve (156 698) lira (67) ku
ruşun ödenek dışında harcandığı görülmüştür. 

4178 sayılı Kanun gereğince olağanüstü mm 
ile çocuk ve yakacak zamlarına ait harcama mik
tarını teşkil eden ve özel bir bölümde gösterilen 
(156 698) lira (67) kuruş için aynı kanunun 
10. maddesi gereğince tasarruflardan ödenek 
nakledilmemiş bulunduğu ve kesinhesap kanun 
tasarısiyle mütemmim ödenek de istenilmediği an
laşılmış ve mütemmim ödenek verilmesi uygun 
görülerek bağlı cetveller ona göre düzenleşmiştir. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat — Kesinhesapta ve Uygunluk 

Bildiriminde birbirine uygun olarak (11 151 163) 
lira (89) kuruştur. 

Tahsilat — Kesinhesapta ve Uygunluk Bil
diriminde birbirine uygun olarak (9 932 061) 
lira (47) kuruştur. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına göre 
değişik olarak ve idarenin bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabının tasdiki hakkında bir madde ek
lenilmek suretiyle düzenlenmiş bulunan Kanun 
tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere sunuldu. 

Sayıştay Komisyon 
Başkanı 

Sivas 
A. Yurdakul 

Bursa 
Z. Budunç A. 

Manisa 
/ . Ertem 

Siird 
S. Çeliktuğ 

u 
Sözcü 
Niğde 

F. Ecer 

Çankırı 
/ . Zeyneloğlu 

Muğla 
A. Çakır 

Sivas 
Ş. Uma 

Kâtip 
Yozgad 

K. Erbek 

Kastamonu 
Z. Orbay 

Niğde 
Ş. Siler 

Tokad 
M. Lâtif oğlu 
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IIKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü
nün 1911 malî yılı Kati Hesap Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları 
ilişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 8 204 441 
lira 87 kuruştur. 

MADDE 2. —- Adı geçen Umum Müdürlü
ğün aynı yıl tahsisatı (B) cetvelinde gösterildiği 
üezerc 9 932 061 lira 47 kuruştur. 

MADDE 3. — Mulıassasattan sarfolunmıyan 
ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
1 217 052 lira 25 kuruş tahsisat bakiyesi iptal 
olunmuştur. 

MADDU 4. —• Umum Müdürlüğün (O) cet
velinde gösterilen 1941 malî yılı bilânçosiylc kâr 
ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE 5. •— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE G. —• Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye' ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

28 . IX . 1944 
Bş. \r. Ad. V. M. M. V. 

S. Saraçoğlu R. Türel A. E. Artunkal 
Da. V. ita. V. Mal. V. 

II il mi Uran 11. Saka N. Esat 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

/ / . A. Yücel Sırrı Duy Fuad Sirmen 
S. I. M. V. (I. 1. V. 

Dr. II. Alataş Suad II. Ûrgüblü 
Zr. V. Mü. V. 

S. R. Ilatipoğlu A. F. Ccbcsoy 
T. V. 

1 C. S. Sirer 

SAY I ŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1911 akçalı yılı Kesiyıhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı genel gi
deri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gi
bi (s 204 441) lira (87) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (9 932 061) 
lira (47) kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten V.)i\ akçah yılı 
içinde harcanmıy;ın ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 373 750) lira (92) ku
ruş yokedilmiştir. 

MADDE 4. 1941 akçalı yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve (A) cetvelinin özel sütu
nunda gösterilen (156 698) lira (67) kuruş ta
mamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen (İcnel Müdürlüğün 
1941 akçalı yılı bilançosu ve kâr ve zarar he
sabı onanmıştır. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 
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Ödeneğin çeşidi 

- 5 -
A - CETVELİ 

Tamamlayıcı 
Ödenekler ödenek 
Lira K. Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

10 

JT.F 

Ücret ve yevmiyeler 
Harcırah 
Ecnebi memleketlere gönde
rilecek memur ve talebelerin 
ücret ve harcırah masraf
ları 
İçtimai yardımlar, tah'si&ît, 
tazminatlar 
Mütenevvi masraflar 
Daimî idare masrafları 
işletme masraflari 
Tecdit sermayesi ve dahilî 
sigorta karşılığı ' 
Cumhuriyet Merkez Bankam 
hissesi 
Devlet Reisine ait deniz va
sıtalarının bilûmum ücret ve 
işletme masrafları 
4178 sayılı Kanıttı gereğince 
fevkalâde zam 

2 646 000 
16 000 

129 700 

250 500 
185 063 23 
174 013 89 

5 419 516 

25 001 

81 300 

494 400 

2 440 288 90 
14 746 $3 

205 711 10 
ı m 17 

v * 

Toplam 

F. M. Gelirin çeşidi 

İşletme hasılatı 
1 Muntazam posta seferleri haşıî.'ttı 
2 İstanbul ve civarı iç hatları ve Yalova 

hattı hasılatı 
3 İzmir körfez hattı hasılatı 
4 Zuhurat seferleri hasılatı 
5 Van işletmesi hasılatı 

Malî işletmeler hasılatı 
1 Fabrikalar ve doklar ve atelyeler hasılatı 
2 Gemi kurtarma hasılatı 
3 Klavuzluk ve romorkörlük hasılatı 
4 Şilepçilik hasılatı 

Müteferrik hasılat 
Devlet Reisine ait deniz vasıtaları için 
umumi muvazeneden yardım 

l 

114 184' 

196 927 
143 057 

m-îm 
4 463 941 

25 000 

81 300 

401 912 

156 698 67 156 698 

156 698 67 8 204 441 

VELt 

• 8 9 "• 

22 
06 
14 
22 

94 

67 

87 

Bütçesinde yazılı 
ölftîı ttrtthftmmeımt 

Lira 

5 525 000 

1 200 000 
230 000 
300 000 
50 000 

250 000 
300 000 
70 000 

225 000 
63 000 

494 400 

Toplam 8 707 4<X 

K. 

0 

15-515' 

53 572 
42006 
7 623 

955-574 

1 

— 

92 487 

— 

1 378 750 

• : • • • ; • r 

Tahsilat 
Lira 

5 454 910 

1 535 657 
243 176 
134 150 
56 503 

8 329 
329 063 
110 891 

1 312 695 
252 281 

494 400 

9 932 061 

11 

78 
17 
75 
78 

06 

92 

V 

K. 

97 

64 
74 
79 
86 

43 
83 
87 
19 
15 

47 
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AKTİF 

Kasa : 
Bankalardaki mevduat 
Esham ve tahvilât 
Muhtelif borçlular : 

Muhtelif borçlular 
Tarife hasılatı carisi 

Borçlu muvakkat hesaplar 

İştirakler : 
Stok ve derdesti imal malzeme : 

Malzeme ambarı 
Kömür depoları 
Mazot depoları 
Butıkerler 
Gemi iaşe hesapları 
Derdesti imal 

Sabit kıymetler : • > '•• 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Sabit tesisat 
Vasıtalar ve envanterler 
Makiııa alât ve müteharrik tesisat 
Demirbaş eşya ve mefruşat 

Derdesti ikmal işler ve siparişler : 
Nâzım hesaplar 

Müfredat 
Lira 

2 773 901 
308 082 
776 058 

1 187 061 
192 041 
26 230 
70 721 
138 254 
31 752 

789 8;18 
1 237 938 
3 554 193 
11 492 386 

770 993 
311 260 

Topl 

K. 

21 
83 
71 

15 
95 
16 
53 
01 
39 

65 
83 
72 
29 
76 
54 

lam 

1941 akçalı yılı 

Yekûn 
Lira K. 

29 202 79 
1 528 000 89 

11 362 — 

3 858 042 75 

762 113 — 

1 646 061 19 

.*Â 
««ıflK- $ 

+ *?- -
-**** 

18 İÖJ 591 79 

822 991 İfi 
421 874 11 

27 236 239 68 
WH 
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Bilançosu 

PASÎF 

Asli sermaye 
İhtiyat sermaye 
Tecdit sermayesi 
Sigorta sermayesi 
Çıkarılan bonolar 
Avans ve istikrazlar 
Muhtelif alacaklılar : 

Muhtelif alacaklılar 
Bütçe emanatı 
Alacaklı muvakkat hesap 

Kâr ve zarar : 
1941 senesi kârı 
Eski seneler amortismanı 

Nâzını hesaplar 

Müf reda t 
Lira 

2 915 253 
269 517 
792 025 

2 263 428 
322 058 

K. 

70 
95 
51 

71 
59 

Yekûn 
Lira 

15 036 
231 

3 138 
1 245 
520 
718 

3 976 

1 911 

421 

835 
944 
946 
979 
780' 
712 

797 

370 

874 

K. 

77 
22 
72 
12 

46 

16 

12 

11 

Toplam 27 236 239 68 
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MA&A-Bİ.FAT 

Linıınıi idare masrafları 
-azletme masrafları 
li'îimir masrafları 
Amortisman 
Dahilî sigorta 
Yatlar 

fi ecen senelerde nokran 
Tefrik olunan amortisman 
iv âr bakiyesi 

1941 senesi kârı 

322 058 59 
1 941 370 12 

Kâr ve zarar 

Yekûn 

1 110 605 94 
5 222 761 62 
1 040 404 84 
552 463 77 

. 559 586 07 
401 912 94 

8 887 735 18 

2 263 428 71 2 2.63 428 71 

J. ' -: 11 1£1 m 89 

r* (S. Say m ; 130) 
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hesabı 

VARİDAT Yekûn 

İşletme hasılatı 10 195 938 43 
Fabrika ve doklar hasılat 209 044 31 
Mütenevvi hasılat 251 781 15 
Yatlar hasılatı 494 400 

11 151 163 89 

«•» 
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S.Sayısı: )3I 
Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı-
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1941 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayışıtay Komisyonu 

raporu (3/193, 1/329) 

Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/195) 

" T . C. 
Sayıştay Başkanlığı 10 . II. 1948 
Sayı : 274956, 387 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Limanlar Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim, 

Sayıştay Başkam 
S, Oran 

Uygunluk Bildirimi 

1. — Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu gereğince Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya 
gönderilen Devlet Limanları İşletme Müdürlüğünün 1941 malî yılı Kesinhesabı ve Bilnâçosu Sayış-
.tayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve görülen fark ve mü-
bayenetler bağlı cetvellerde verilen meşruhatla izan edilmiştir. 

2. -— Sabit ve müteharrik bazı deniz ve kara vasıtalariyle makine, al ât ve edevat ve demir
baş eşya ve mefruşatın müfredat defterleri ibraz edilmemiş olmasından dolayı müfredatının be
yanına ve kıymetlerinin gösterilmesi lüzumuna dair sebkeden iş'ara dairesinden verilen cevap
ta : Sabit kıymetlerin Denizbanktan ıııüdevver kıymetlerine ve mevcutlarına göre tadat ve tes-
biti işinin yeni teşkil olunan gayrimcnkııller servisiııce yapılmaya başlandığı ve deniz vasıtaları 
tadat olunarak envanterlerinin ibraz edildiği ve diğer gayrimenkullerin de envanterlerinin tan
zim edilmekte olduğu bildirilmiş ise de deniz vasıtaları hakkındaki envanterlere hesap tetkiki sı
rasında tesadüf olunmadığı gibi 1941 yılı Bütçesinden satmalımın 42 414 lira 94 kuruşluk eşya
nın müfredat listesinin sarf fişine bağlanmasiyle iktifa olunarak ayniyat defterine geçirilmediği 
anlaşılmakla gerek envanterlerin, gerekse bunlara ait hesap belgelerinin tamamlattırılmasının ve 
ayniyat defterine usulü dairesinde kaydedilmesinin sağlanması hususu Ulaştırma Bakanlığına ya
zılmıştır. 

;). — Kesin hesapta, bilanço ile kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamların bağlı cetvel
lerde yazılı meşruhat gözöııünde tutulmak suretiyle kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyle 
riz. 

10. I I . 1948 

Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkanı 1). : 2. Başkanı D. : 3. Başkanı D. : 4. Başkanı 
S. Oran F. Eke Â. Özgen Y. Z. Aslan R. Bakuy 
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Devlet Limanlan işletme Genel Müdürlüğünün 1941 yıh Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
(1/329) 

T. C. • • . • 

Başvekâlet 
Muamelât Vmum Müdürlüğü 14 . IX . 1943 

•Kurarlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3086 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı hesabı katisi hakkında Müna
kalât Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 . IX . 1943 tarihinde Yüksek Mee-
ise arzı kararlaştırılan Kanun lâyihası ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
$. Saraçoğlu 

Devlet Limanları İsletme Umum Müdürlüğü 1941 Malî yılı Bilanço raporu 

Teşekkül tnrihiu4enbcri devam eden ve bütün dünyayı sarmış olan muazzam Jıarb âfetinin 
içinde idaı*enıizin 1941 senesindeki faaliyeti fevkalâde hallerin icabettirdiği met ve cezirler ara
sında çok buhranlı devreler geçirmiş ve en mübrem ihtiyaçlarının teminine hadim malî vaziye-
1 inin müsaadesiz I iği nispetinde çareler aramak ve binnetieo teşkilât kanunumuzun verdiği salâhiye
te istinaden ve Maliye Vekâletinin kefaletiyle bir milyon liralık bono ihraç etmek mecburiyetinde 
kalınmıştır. 

1941 senesi içimle Akdeniz ve Karadenizin tamamen harb sahası dâhiline girmesi yüzünden en mü
him vo hayati faaliyetimizin mütekâsif bulunduğu İstanbul ve İzmir limanları kısmen muattal kalarak 
mesaimiz bütün kuvvetiyle Türkiye'nin yegâne itini! limanı haline gelen İskenderun limanının 
faaliyetini; inhisar etmiş ve bu senenin başından itibaren bu limanı kendisinden beklenen âzami 
randımanı verebilecek kabiliyete getirmek üzere idaremizin işletme, fen, muhasebe ve sair her türlü 
teşkilâtı seferber bir hale getirilerek herşeyden evvel deruhda eylediğimiz âmme hizmetinin fevkin
de olarak ıııcmlcket müdafaası bakımından haizi ehemmiyet olan durumu sağlamak hususunda pek 
büyük fedakârlık ihtiyarına mecburiyet hâsıl olmuştur. Nitekim bu mesainin sonunda 8 - 10 bin metre 
mıp-alılmı kapalı sahası, hurda bir hale gelmiş ve istimal kabiliyetleri sıfıra yaklaşmış vinçleri ve 
lahliyo vasıl ala riylc küçük bir liman olarak Fransızlardan devralınmış olan iskenderun limanı ge
rek istanbul'dan vo gerek İzmir'den gönderilen römorkörler, mavnalar, vinçler ve her nevi tahmil ve 
tahliye vasıtatayariyle takviye edilmiş. Keza diğer şubelerimizden ifraz edilen seçkin memurlarımız 
iskenderun'a' gönderilerek, İstanbul ve İzmir limanlarında azalan tahmil ve tahliye faaliyetine 
mukabil İskenderun'da geceli ve gündzlü ve âdeta kudreti beşerin fevkinde bir gayretle uhdesine 
(iüşen memleket hizmetini .bihakkın ifa etmek bahtiyarlığına ermiştir. 
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Bugün İskenderım limanı İdaremiz bünyesinden alınarak 276 sayılı Koordinasyon Kararı muci
bince Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğüne verilmiş ve keyfiyet 4301 sa
ydı Kanunla kesbi kanuniyet eylemiştir. Bu bahisteki mütemmim izahatı aşağıda daha tafsilen 
nrzedeceğiz. 

işte İm ahval ve şerait dâhilimle hitama eren 194.1 malî senesinin bilançosu gösterdiği husu
siyet itibariyle berveçhi ati tahlil edilmiştir : 

Aktif kısmındaki hesaplar : 
Kasa hesabı { 77 893 38 ' ";;J 

Bankalar hesabı : 479 360 37 
Bilançodaki hususiyetin en bariz vasfı, muameİâli uhıuhiiyemizin bâzım rolünü ila eden malî 

vaziyet ve kudretimizdir. 
Sermayesi tamamen sabitleşmiş olan İdaremizin gerek Delıizbanktan müdevver veeaibi ila et

mek ve gerek iş hacminin daralmasına rağmen hemen hemen asgari ücretle yapılan askerî hiz
metlere inhisarı sebebiyle noksan varidatımıza rağmen ahvali hazıra icabı olarak gerek peı-sonel 
ücretleri ve gerek malzeme fiyatlarının alabildiğine yükselişinden mütevellit tahminlerimiz hilâfına 
fazla masraf külfetine katlanışımız malî yardımı zaruri kılmıştır ki ; ancak bu teşebbüs bir taraf
tan işletme ihtiyaçlarımızı temine hadim olurken diğer taraftan Hopa'dan İskenderun'a kadar 
uzanan bütün memleket sahillerinde ifasını deruhde ettiğimiz vazifelerin aksamadan başarılmasına 
imkân vermiştir. 

Kene sonunda merkez ve şubelerimizin kasalarında müdevver nakit 77 893,38 lira ve bankalar-
daki mevduat bakiyeleri de 479 360,37 lira olmak üzere 1942 malî senesi iptidasına 557 253,75 lira. 
nakit mevcudu devredilmiştir. 

'Esham ve tahvilât : 40 670 lira. 
Bu rakamın 39 000 lirası mefsuh Trabzon Liman Şirketi hisse senetleri ve bakiyesi de Ergani ve 

Sivas ve Erzurum tahvilleridir. 
İştirakler : 50 462,50 lira. 
Bunun 49 962,50 lirası Mersin laman Şirketi ht.se senetleri ve 500 lirası da Denizyolları Koope-

; atıf hisseleridir. 
Başvekâlet Yüksek Makamının olbaptaki emirlerinde (Akdenizin harb sahası haline girmesi 

sebebiyle Türkiyenin yegâne ithal limanlan haline gelen İskenderun ve Mersin limanlarındaki 
tahmil ve tahliye faaliyetini daha esaslı bir halo getirmek ve tahliye edilen eşyanın memlekel 
dahiline biran evvel sevkedilmesi için işin bir elden idaresini teinin eylemek maksadiyle 3023 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden Mersin Liman Şirketinin Hükümet tarafından satın 
alınmasına ve bu limanın idaresinin Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlü
ğüne verilmesine karar verildiği) tebliğ buyuru 1 muş ve Devlet Demiryolları İdaresi 10 Mart 1942 
tarihinden itibaren Mersin limanını işletmeye başlamıştır. Bu vaziyet muvacehesinde Mersin'd? 
toplanan şirket hissedaran heyeti umumiyesi Hükümetimizin emrine imtisalen şirketi Hükümete 
satmaya karar vererek salahiyetli murahhaslarını Ankara'ya izam etmişler ve Hükümet namımı 
Sayın Münakalât Vekili ve şirket namına da murahhaslar beyninde akdedilen bir mukavele ile 
şirketin, hisselerinin nominal kıymetleri üzerinden 400.000,— liraya Hükümete satılmasını kabul 
etmişlerdir. 

4302 sayılı kanunla bu mukavele tasdik edilmiş olup mukavelede münderiç bazı ahkâmın 
infazı maksadiyle evvelâ şirketçe bir tasfiye heyeti seçilmiş ve bu heyete bir taraftan tasfiye 
işlerini ikmal ederken diğer taraftan satış bedeli olan 400.000,— liranın tahsili vazifesi verilmiştir. 

Stok ve ambarlar: 
Malzeme ambarlarımızda müdevver malzeme yekûnu bedeli 543.328,16 liradırki idaremiz ihti

yacı olan her türlü müstehlek mevad ve malzeme fiyatlarının daimî tahavvüllerle heran yükselişi 
karşısında teyakkuz ve ihtiyatı elden bırakmıyarak mübrem ve zaruri ihtiyaçlarımızı karşılıyaeak 
bu stokların malî vaziyetimizin müsaadesi nispetinde mevcudiyetini teinin herhalde şayanı arzu 
ve temennidir. 
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Âteİyeler ve imalât: 191.829,84 lira. 
Sene sonunda atelyelerimizde derdesti tamir olan vesaitimizin tamirat isterinin mahsup edile

memiş olan malzeme ve işçilik hesapları bakiyeleridirki mütaakıp seneye devredilmiştir.' 
Muhtelit' borçlular: 
Bu hesabın en mühim rakamı 575 000, lira ile Mîllî Müdafaa Levazım İşleri Dairesi Riya

seti ve askerî birliklerden alacağımız olan mebaliğdir. 
Yukarda da bilmünasebe aızettiğimiz yibi faaliyetimizin büyük bir nispetinin askerî hizmet

lere inlıisar eetnıesi ve bu işlerin de kerdi ile yapılması yüzünden ciheti askeriyeden alacağımız 
olan mehaliğ yüksek yekûnlara baliğ olmakta bulunmuş ve yaptığımız mütemadi takiplerle tahsi
li çarelerine tevessül edilmiştir. Bu hizmetlere mahsup edilmek üzere 1940 malî yılında bir de
faya mahsus olmak üzere 350 000, liralık bir avans alınarak nakit ihtiyacımızın ıslahına meh
ili eam kân çaresaz olabilmiş isek de müteakip senede mükerrer taleplerimize rağmen avans veril
memesi yüzünden bizzarur tahsil keyfiyti kanuni formalitelerin ikmali sebepleriyle teehhür et-
mektdir. 

Borçlu hesaplar meyanında şayanı dikkat bir rakam da 198 91(1, 38 lira olarak Denizbanktan 
ınüdevver varidat tahakkuklarıdır. 

d erek Denizbank bilançosu idaremize tebliğ edildikten sonra bilançoyu tahlil ederken ve ge
rek mütaakip senelerde muhtelif vesilelerle mahiyeti arzedilıniş olan bu tahakkukların yapılma
sındaki mahzur Denizbank tasfiye heyetine de hini tahakkuktta bildirilmiş ise de nazarı dikkate 
alıtınııyan bu tavsiyeye rağmen yapılan tahakkukların ancak sermaye hesabından iptali icabet-
ı.ıckle keyfiyet ayrıoa esbabı mueibesiyle arzedilecek ve iptal muamelesine tevessül olunacaktır. 

Borçlu hesapların diğer müfredatı cari muamelâttan mütevellit hesabat olup mütaakip sene 
içinde kapanmış olacaktır. 

Muvakkat hesaplar: * 
Kısmı mühimmi masraf ve ambarlara göçmesi icabcdcıı mebaliğdir ki; sene sonunda muamele* 

leri tekemmül ettirilmediğinden «âti seneye devredilmiş bulunmaktadır. Bu hesabın en mühim ra
kamını Alap'Iı'daki keresteler için verilmiş olan para teşikl etmektedir. 

Sabit kıymetler: 12 137 599,39 lira. 
İdaremize Denizbanktan müdevver sabit kıymetlerin yekunu 10 879 734,41 liradır. Bu yekûna 

aşağıdaki iki hareketle 1 240 348,14 lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
1. — İskenderun Limanı idaremize devredildikten sonra Fransızlardan tesellüm edilen demirbaş

ların tadat, tesbit ve kıymetlerinin takdiri için Teşkilât Kanunumuzun 16 ncı maddesi mucibince bir 
takdiri kıymet komisyonu teşekkül etmiş ve bu heyet kendisine tevdi edilen vazifeyi ikmal ede
rek İskenderun liman demirbaşlarını: 

Arsalar 
Binalar 
.Rıhtımlar 
Müteferrik tesisat 
Deniz vasıtaları 
Kara » 
Makine ve aletler 
Demirbaş eşya ve mef ruşat 

19 500 
160 750 
303 000 
26 900 

1 500 
5 930 
5 215, 
3 504, 

526 299,55 lira olarak takdir etmiş ve bu meblâğ Münakalât 
Vekaleti Yüksek Makamının emriyle İskenderun Limanının sabit kıymetler ve mütekabilen sermaye 
hesaplarının küşadma esas teşkil eylemiştir. 

2. — 1939 ve 1940 senelerinde Muhasebe Talimatnamemizin ihzar edilememesi sebebiyle bütçe 
muhassasatiyle mubayaa ve inşa edilip kıymet vasıf ve mahiyetini haiz kıymetlerin sabit kıymetler 
hesaplarına katı mahsupları yapılamayıp bunlar muvakkat ve karşılık bir hesapta toplanmıştı. 

JBnvanterlerimizin tasnif ve tadadı ile kuyudata mutabakatının temini en mühim bir muamele 
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olacağından ve esasen Denizbanktan müdevver sabit kıymetler, tasfiye heyetince mahallen tes-
lıit ve tadadından sonra tanzim edilen cetvellere göre değil Denizbank defterinden istihraç edilmek 
suretiyle devredilmeleri idaremizi çok müşkül duruma sokmuş ve ahiren yeniden teşkil edilen gay 
rimenkuller servisi, sabit kıymetlerimizin hakikî vaziyetlerini tesbit etmek vazifesini deruhde etmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla ve her şeyden evvel idaremizin teşekkülünden sonra mubayaa ve inşa 
edilen kıymetlerin kayıtlarını tesis etmek maksadiyle gerek 1939 ve 1940 malî yılları ve gerek 1941 
malî yılı zarfında .yapılan bilûmum mubayaat ı sabit kıymetlere nakletmiş bulunuyoruz. 

Bu suretle geçen senelerin plânçolarında bu mebaliğin masraf hesaplarında kalması yüzünden kâr 
ve zarar vaziyetlerimizdeki ârizi zarar ortadan kalkmış hem de işletme muhasebesi bakımından ge
rek teşkilât ve gerek hesap talimatnamemiz ahkâmına tevfikan hareket etmiş bulunuyoruz. 
- Yukarda arzettiğimiz muameleler neticesinde kıymet hesaplarına intikal eden mebaliği teşkil 
eden kıymetler berveçhi âtidir: 

Merkezde : 
Binalar 
Kara vasıtaları 
Deniz » 
Sabit kıymetler 
Makine ve aletler 
Müteferrik tesisat 
Demirbaş eşya ve mefrı 

İzmir'de : 
Binalar 
Deniz vasıtaları 
Demirbaş eşya ve mefrıı 

' - k •• 

Trabzon'da : 
Kara vasıtaları 

İskenderun'da : 
Deniz vasıtaları 
Binalar 
Sabit tesisat 
Muhtelif demirbaşlar 
mefruşat 

ıışat 

Lşat 

ve 

203 086,85 
100 846,39 
13 526,81 
26 322,11 
36 724,24 
5 993,67 

62 854,68 

449 354,75 

20 332 
68 501,29 
3 674,36 

92 507,65 

3 616,05 

78 274,68 
78 908 
16 639,30 

42 945,20 

lira, 

lira. 

216 767,18 lira. 
olmak üzere ceman 762 245,63 lira kıymetlerimize ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu arada İzmir Şube
sinin derdesti ikmal hesaplarda mevcut 34 004,67 lira kısmen iptal ve kısmen kıymetlere intikal ve 
merkezde de Denizbanktan müdevver ve (derdesti inşa) hesapta mevcut bazı makinelerin Denizyol
larına verilmiş olmasiyle iptali neticesinde bugünkü kıymetlerimiz yekûnu 12 137 599,39 liraya ba
liğ olmuştur. 

Pasif hesaplar : v, -
Sermaye : 
İdaremizin sermayesi 9 527 933,23 liradan ibaret olup sermaye hesabı üzerinde herhangi bir ta-

havvül Muhasebe Talimatnamemizin 13: ncü maddesi mucibince Münakalât Vekâletinin izniyle ya
pılabileceğinden Denizbanktan müdevver sermayeden kıymet hesaplarında arzettiğimiz gibi, der
desti ikmal inşaat ve mubayaat hesabında mijdevver ve evvelce mülga Liman İşletmesi zamanında 
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sipariş eclilip Denizbank zamanında memleketimize gelmiş ve mezkûr banka tarafından tstinye fab
rikalarında verilmiş olan bazı makine ve aletlerin bedeli Vekâlet Yüksek Makamının emirleriyle ser
maye hesabından tenzil edilmiş ve yine yukarda arzettiğimiz gibi İskenderun şubesinin Fransızlar
dan devralınmış olan demirbaşlarına Takdiri Kıymet Komisyonunca takdir edilen 526 299,3-5 lira ilâve 
edilmiştir. 

İhtiyat sermaye : 412624,09 liradır. " "< 
Bu hesabın Denizbank'tan müdevver miktarı 207 229,96 liradır. 
Teşkilât Kanunumuzun 30 ncu maddesi kâr ve zarar hesabının bakiyesi matlubundan % 20 sinin 

ihtiyat sermayeye ayrılalağmı âmir olmasına rağmen 1939 ve 1940 malî yılı kârlarından bu hesap 
ayrılmamış olduğundan bu sene gerek işbu maddei kanuniyeye ve gerek Muhasebe Talimatnamemi
zin 13 ncü maddesi (B) fıkrasına tevfikan mezkûr senelerin kârlarından ceman 205 394,13 lira. ih
tiyat sermayeye ayrılmış ve bu suretle ihtiyat sermayemiz 412 624,09 liraya baliğ olmuştur. 

Tecdlit sermayesi : 1 553 015,67 lira. 
Tecdit sermayesi olarak Denizbanktan müdevver meblâğ 838 219,57 liradır. 
Bu meblâğa 1939 ve 1940 malî yıllarında bütçelerimize muhassas 150 şer bin liralık tahsisat ilâ

ve edilmişse de Teşkilât Kanunumuzun 21 nci maddesi mucibince her nevi menkul ve gayrimenkul 
kıymetlerin itfa müddetleri ve buna göre amortisman nispetleri üzerinde müdürler encümenince ve
rilen kararın Münakalât Vekâletince tasdik edilen esasları dairesinde tecdit sermayesi tefriki yine 
kanunumuzun 22 nci maddesi ahkâmından bulunmakla bu sermayenin tesisinde bütçe mevzuuna 
bağlı kalınmıyarak kâr ve zarar hesabına zimmet kaydedilmek suretiyle bu sene itfaya tâbi bulunan 
kıymetlerimiz için sözü geçen karar dairesinde ceman 418 015,55 lira tecdit sermayesine tefrik edil
miştir. 

Sigorta sermayesi : .220 815,59 lira. 
Denizbanktan müdevver meblâğ .192 198,80 liradır. 1939 ve 1940 malî yılları bütçelerimizde mu

hassas ceman 28 616,79 lira bu hesaba ayrılmışın-. Ancak 1941 malî yılı bütçesinde tahsisat ba
kiyesi mevcut olmadığı ve esasen Muhasebe Talimatnamemizde harice sigorta ettirilmiyen deniz 
vasıtalarının haricî sigorta primlerine göre tâyin edilecek asgarî bir nispetle mukayyet bedelleri 
üzerinden işletme masraflarımızda sigorta sermayesi tahakkuk ettirileceği beyan olunmasına rağ
men böyle bir nispet tâyin edilmemiş olduğu cihetle bu sene sigorta sermayesi tefrik olunmamıştır. 

Muhtelif alacaklılar : 966 925,01 lira. 
Bu hesabın mühim rakamları şunlardır : 
203 672,54 lira gişeler depozitosu olup bunlar muamelâtı cariye icabı olup daima tahavvülo 

1abi bir yekûndur. 
250 000 lira Denizbanktan müdevver fener mubayaa taksiti olup şimdilik tediye edilemiyecektir. 
160 000 lira Kibrit Şirketine olan borcumuz olup mütaakıp senede ödenmiştir. 
Mütebaki erkanı câri muamelâttan mütevellit borclarıınızdır ki, bu yekûn daima mütelıavvil bu

lunmaktadır. 
Bütçe emanetleri : 620 987,52 lira. 
Bu meblâğ 1939 - 1941 malî yıllarımızdan müdevver bütçe muhassasatmdan mütevellit borçlar 

olup mühim rakamlar şunlardır : 
278 000 lira 1939 malî yılı fener rüsumu bakiyesi ve 110 000 lirası da Cumhuriyet Merkez Ban 

kası lıissesidir. Mütebakisi ise müteferrik mubayaat bedelleri olup 1942 tnalî yılı zarfında kısım 
miihimmi ödenmiştir. 

Masraf ve varidat : 
Raporumuza başlarken dünya harbinin bu sene içinde memleketimizi ihata eden denizleri tama* 

men lıarb sahnesi haline getirmesi hasebiyle İd* remiz varidatının bu durumun tabiî neticesi ola
rak tenakuz etmiş olduğunu arzetnı iştik 

.1941 malî yılı varidatımıza ait tahminleri yapitken bir taraftan 1940 malî yılı mütahakkak vari-
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datını esas olarak ele almış diğer tarafdan bu sene zarfında İşletmemizin zaruri ve normal mas
raflarım karşılamakla beraber aynı zamanda mesai programımıza dâhil iğleri de gözönünde tuta
rak takriben (Bir milyon) liraya varan bu fevkalâde masrafları karşılayacak varidatın mem-
baını da araştırmış idik. 

Bu esasa göre hazırlanan bütçe projemiz 800 bin liralık bir açık arzetmiş ve yüksek makâmatça 
istikraz arzetmek suretiyle malî muvazenemizin temin edilebileceği derpiş edilmişti. Bu sebepler al
lında varidat bütçemiz yukardaki tabloda gösterildiği üzere 4 217 000 lira olarak tesbit ve Bütçe 
Kanunumuzda bu meblâğ kabul edilmiştir, Scue sonunda elde edilen netice çok şayanı dikkat saf
halar arzetraektedir. 

Şoylekı : • • • • > . --T, 

1. — Merkez, izmir ve Trabzon şubelerimizin esas hizmetlere mütaallik tahmil ve tahliye ve ar
diye hasılatı muhammenata nazaran Şubat 1942 tarjlıinden itibaren meriyete giren zamlı tarifenin 
tatbikındau sonra ancak normale yakın neticeler vermiştir. 

Ardiye hasılatında 570 bin liralık bir fazlalık vardır. Rıhtım ve fenerler hasılatında ise 100 bin 
lira ve tahlisiye varidatımızda 63 bin lira tenakus görülmektedir. 

Varidatımız üzerinde tahminler imisin fevkindi* olarak müteferrik hasılatta 800 bin İmdik bir 
fazlalık vardır ki, bu meblâğ müsteınirretı ciheti askeriye emrine tahsis edilen büyük nispette vası
talarımızın hizmet ücretleri olup böyle bir -vaziyetin hıu*uie güleceği bittabi evvelden derpiş edile
mezdi. 

Varidatımız üzerinde müessir olan diğer mühim âmil, İskenderun Şubesinin fevkalmemul olarak 
1941 senesi zarfında haiz olduğu çok ehemmiyetli mevkidir. 

1941 yılının Nisan aymda başlıyan Balkanlar Harbi kısa bir zaman içinde mühim tehavvülâüı 
sebebiyet vermiş ve Yunanistan'ın işgali neticesinde Türkiye Limanlarına gelen ecnebi vapurları-
raii ancak Akdeniz sahilindeki (Jenup limanlarına gclefcilm<eJeri yüzünden İskenderun birdenbire w 
kadar mühim bir liman haline girmiştir ki, Memleketimize hariçten gelecek #erek askerî, gerek ti
cari bilûmum eşyanın hemen yegâne ithal merkezi oluvermiştir. 

Halbuki bu limanda evvelee yapılagelen hizmet yalnız ambar işlerine inhisar ederken, eşhas ye
dinde ve idaresinde bulunan deniz nakil hizmetinin de tarafımızdan yapılması kati bir zaruret 
halini almış ve bu sebeple evvelâ eşhas yedilideki ve kısmı mühimini faaliyete gayrisalih ve 
hurda halde mavnaların satınalınmasiyle işe başlanarak her gün binlerce ton hamule ile lıııuma 
gelen vapurları boşaltmak için âni ve âcil tedbirler alınmak icabetmiştir. Bu cümleden olarak der
hal Merkez ve İzmir'den her türlü deniz ve kara vasıtaları ve mütehassıs memurlar bir taraftan 
işleri tanzim etmek, diğer taraftan limanın tahmil ve tahliye kabiliyetini günün şeraitine uy
gun hâle getirebilmek üzere İskenderun'a izam kılınmıştır. Dünde binlerce ton eşyanın tahliyesi, 
ambarlara ithali, malların şevke amade hale getirilmesi faaliyetiyle uğraşıbrken bir taraftan bu 
faaliyetimizin maddi netayici de tahassül etmeye ve İskenderun şubesinin varidatı sene başında 
tahmin edilenıiyen bir verimle yükselmeye başlamıştır. Faaliyetimbcin netayici bidayette vesaitin 
ve teşkilâtın tam organize edilmemesi nispetinde tezahür ederken gitgide hali mükemmeliyete doğ
ru inkişafa başlamış ise de 27 Şubat 1942 tarihinde intişar eden 21ü sayılı Koordinasyon kararı ile 
İskenderun limanı bütçe ve teşkilâtına dair hükümler mahfuz kalmak şartiyle l>evlet Demiryolları 
ve Limanları İsletme Umum Müdürlüğü İdaresine verilmiştir. 
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İskenderun Limanının 1940 ve 1941 «euekrindeki varidatını mukayeseye geçiyoruz: 

F a r k 
Fasıl 1941 1941 -f — 

1 
11 
111 
IV 
V 
VI 

VÎ1I 
X 

355 203 
2 157 
56 814 
321 321 
4 261 
3 580 
820 

52 388 

00 
89 
72 
86 
20 
81 
28 
21 

44 257 
7 384 
11 024 
24 888 

700 
1 080 
1 087 
0 193 

29 
08 
75 
40 
73 
00 
93 
48 

310 946 

45 789 
290 433 
3 494 
1 900 

40 194 

37 

97 
40 
47 
15 

73 

5 220 79 

201 65 

790 554 73 97 183 98 

Şubenin bu seneki varidatı geçen seneye nispetle 700 000, liralık bir tezayütle kapanmış 
bulunmaktadır. 

Tahmil ve tahliye varidatından 311 bin lira, rıhtım resmi hasılatından 45 bin lira, ardiye ha
sılatından 29G bin lira ve müteferrik varidatta da 40 bin lira olmak üzere esaslı hizmetleri-
mizdeki bu tezayüt, ilk zamanlardaki noksan vesait ve personel ile çalışılmasına rağmen iskende
run'da sarf edilen mütekâsif mesai derecesi yekn azarda anlaşılır. 

1941 yılı içinde iskenderun Limanını her bakımdan ıslah için birçok tesisat ve vücuda geti
rilmiş ve liman imkân nispetinde âtinin her türlü faaliyetine hazırlanmış idi. Bu sebeple isken
derun'da bundan sonra tesisat ve inşaat için fazla masraf ihtiyarına lüzum kalmıyacağı cihetle 
v« günden güne yükselen varidatla idaremizin iskenderun'da senede bir milyon liraya yakın ha
sılat elde etmek suretiyle büyük bir istifade temin edeceği memul idi. Nitekim 1941 malî yılı zar
fındaki masarifi unmmiyemizi karşılamak üzere istikraz eylediğimiz ve varidat faslımıza ilâve et
tiğimiz bir milyon liranın tenzilinden sonra bütçe mulıammenatma göre 662 bin liralık bir fazla
lık mevcuttur ki ; bu meblâğ İskenderun şubesinin fazla varidatından tahassül etmiş bulunmak
tadır. 

Umumi masraflar: 
1941 yılı malî yılı bütçemizdeki masraf tahsisat yekûnu sene içinde alınan munzam tahsisat

ların da ilâvesiyle 4 551 000, lira olup bütçemizin 6 ncı faslına tahsisat kaydedilmek üzere ih
raç edilen bonolardan elde edilen bir milyon da buna .ilâve edilmek suretiyle bu yekûn 
5 531 000, liraya baliğ olmuştur. Yapılan sarfiyat ise 5 590 664,72 liradır. 

Masraf bütçesinin tahlilinde ilk hususiyet harcırah faslından başlamaktadır. Bidayeten 18 000, 
lira olan muvakkat memuriyet harcırah tahsisatı sene sonuna kadar alınan munzam tahsisatlarla 
66 500, liraya baliğ olmuş ve bu maddeden 61 342 lira sarfedilmiştir. 

Bunun 27 777,70 lirası iskenderun şubesince sarf edilmiş olup bakiyenin kısmı mühimmini de yine is
kenderun şubesine merkezden muhtelif Vesile ve vazifelerle gerek grup halinde ve gerek münfe
riden gönderilen memurlarımıza verilen harcırahlar teşkil etmiştir. 

ikinci şayanı dikkat hususiyet 6 ncı faslımızdaki maddeler üzerinde görülmektedir. Bu faslın dört 
maddesi üzerinde 146 028,89 liralık bir tahsisat te -avüzü mevcuttur. 

6. ncı faslın birinci maddesi olan müstehlek mevad, malzeme ve mahrukat için tahsisatımız yekû
nu 298 250 lira olduğu halde sarfiyatımız 316 724,80 liradır. Bu madde için bütçemize muhassas 
meblâğ 174 750 lira idi. Bilâhara istikraz edilen bir milyon liradan ilâve edilmek suretiyle tahsisat 
298 250 liraya iblâğ olunmuştur. 

Eşya ve malzemenin bilhassa 1941 senesinden itibaren fiyatlarının mütemadiyen yükselmesi ne
ticesinde bütçede ilk tahsisat rakkamı olarak görülen 174 750 lira yerine 142 000 lira daha fazlasîyle 
316 000 %a sarPetmiş bulunuyoruz. Vakaa bu toayüt te normal işletme ihtiyaçlarımız dışında ola-
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rak-yeni inşaat iğin kullanılan malzeme mubaya atı da müessir olmuş ise de ne de oİsa ilk tahminin 
bir misline yakın fazla, sarfiyatı gayritabiî ve fevkalâde ahvalin icabatından addeylemek zarureti 
aşikârdır. 

5. nci tahmil ve tahliye amele paraları maddesinden sarfiyatımız 1 030 971,03 uradır. Bütçede 
muharrer tahsisat 750 000 lira idi. Munzam tahsisat ilâvesiyle 969 000 liraya baliğ olmuştur. 

& nci madde ise bilûmum inşaat, mubayaat ve tamirat masraflarıdır ki, bu madde tahsisatı 
1 4Î6 700 lira olduğu halde sar-fiyat 1 476 145,96 liradır. 

iskenderun şubesinde vâki-•• olan tahsisat tecavüzleri 146 028,89 liradır. 
Yukarda gösterilen maddelerdeki tahsisat tecavüzleri İskenderun Liman İşletmesinin Devlet De

miryolları İdaresine geçtikten sonra yapılan fazla sarfiyattan tevellüt etmiştir. İskenderun şubesi ida
remiz tarafından işletildiği zaman tahsisat ifrazında şu noktaları gözönünde tutmakta idik. 

1. Normal işletme masrafları dışındaki1 mubayaa ve inşaat için lüzumlu tahsisat, işin ieabina 
göre, derhal verilmekte ve bu suretle hali inşada bulunan binalar ve tesisatın süratle ikmali temin 
olunmakta, idi. Şubenin talepleri-, yâ bütçe imkânları dâhilinde derhal veriliyor. Veya mevcut tahsi
sat '> bulunmadığı -takdirde' munzam tahsisat almak cihetine gidiliyordu. Nitekim 27 şubattan evvelki 
zamana ait sarfiyatın esasen^ tahsisatı mütecaviz olduğu görülerek yeni tahsisat talebinde buftı-
uuUmuş>-ve bu- tahsisat istd&t&bedilir edilmez derhal verilmişti. Habuki Devlet Demiryollarının İskende
run limanını işletmeye başladığı sıralarda talep ettiği tahsisatın miktarında iki sebeple hataya 
düşülmüş ve mütaakıp üç ay zarfında masrafların baliğ olacağı miktar isabetle takdir edilememiş
tir.- ••••:=• • - . . • : • • . . , • . , ; •• : •• . : i- = 

Birinci sebep, şubenin gerek: inşaat ••şantiyelerine-, gerek tamir atelyesine ambardan verdiği 
malzemelerin çıkış bonolarını zamanında muhasebeye tevdi edememesi yüzünden muhasebenin ha
kiki masraf miktarını tahmin edememesi, 

İkinci; sebep, bütçe tahsisatından ödenmesi lâzımgeldiği halde bidayetten muvakkat hesaptan 
bedeli tediye edilmek suretiyle mubayaa edilen vasıtalar ve demirbaşlar, birçok nakliye masraf
ları ve. saireaMU; zuhulen daMlîhee^^ ve bilâhara bu erkamın bütçe masraflarına inti-• 
kali. aarureti 6 nci faslın 1 nci maddesinde 18 524, 35 lira 2 nci maddesinde 480, 18 lira ve tamirat 
maddesi .olan 7 nei maddesinde de 121 302, 11 liralık bir tecavüzün zuhura gelmesini intaç etmiş
tir. 

2.,: Bu faslın 5 nci.tahmil ve tahliye amele paralarında şubenin 62 03&, 66 liralık bir tecavüzü 
vardır./ ••: 

.İdaremizi işletme masraf lan bahsinde her nevi hizmet grupunun masrafını varidatiyle muvaze
neli, bir: şekilde, idare etmeyi istihdaf etmekte ve--tahsisatını da buna göre idare etmektedir. Bil
hassa amele paraları tediyatı iş hacminin yükselmesiyle mepsutan mütenasip olarak artacağı gibi 
ahvali hazıra doJayısiyle amele ücretlerine yapılan zamlar da bu masrafın tezayüdürıe sebep ol -
muıj ise de»:uaıin-seaelecin verdiği.teerübe ile tahmil ve tahliye işlerinde istihdam edilecek amele
nin;; Elerindeki ihtisar ve bilgileriyle idareye müfit olacakların seçilmesi, muayyen bir iş için is
tihdam edilecek amele postalarının miktarı ve.nihayet her şeyden mühim olarak ödenecek amele 
ücretlerinin hal ve mevkiin icaplarına göre tesbiti gibi hususlar idaremiz tarafından kendi malî 
kudretimiz ve işletmecilik tecrübelerimize göre tesis edilmiş bulunmakta idi. Nitekim, İstanbul'
dan yüksek ücretlerle İskenderun'a pek çok işçi göndermiş, ohnaklığımıza rağmen ilk 9 ay zar-
i'mdakd amele ücretleri tediyatı 166 953, 87 lira olduğu halde mütaakip üç aylık ve Devlet De
miryollarına . ait devrede bu tediyat 155 079 liradır ki>. idaremiz zamanında bir aylık sarfiyat : 
19P00 lira,.şpn üç ayda ise bir aylık masraf 51 000 liradır. İş. hacminin her iki devrede aynı nispette 
hattâ bazı kereler, birinci devrede daha fazla olmasına rağmen, Devlet Demiryolları İdaresi her neye 
malûlüm, olsun gelen vapurların biran.evvel tahliye:etmek üzere İzmir, Derince, Eskişehir;, Sivas 
ve -hattâ, $rzum'dan yüksek, ücretlerle İskenderun'a amele yığmış.ve her birine iş olsun veya olmasın 
bu ü<a*etleri tediyeyi; taahhüt eylemiş bulunduğu için bizim bütçemizin istitaatı. nazarı dikkate alın
ın ıyaraki idarem izce verilen tahsisat dışında olarak sarfiyat yapmış ve binnetice 62 033,66 liralık bir . 
tecavüz husule gelmiştir. 
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Devlet Demiryolları İdaresinin işletmecilik hususundaki telâkki tarzı idaremizin tahsisat bünye

sinde bu suretle tahammülü gayrikabil ağır külfetler husule getirmiş olmakla beraber 276 sayılı 
Koordinasyon Kararı mucibince bu devreye ait bütçe hükümleri mahfuz bulunduğundan yukarda 
arzeylediğimiz tecavüzlerin vukubulduğu maddelerde merkez ve şubelerimiz bütçelerinde vâki ta
sarruflarla kapanması imkânı aranmış ise de 1, 2,5 nci maddelerde bu tecavüzler kapanamamış yal
nız 7 nci maddeden 50 227,15 lira kadar bir meblâğ, tecavüzden tenzil edilmiştir. Ancak; netice 
bahsinde arz ve izah edildiği üzere 1941 malî senesindeki varidat fazlası 661 548 lira 4 kuruş oldu
ğuna göre bu varidat fazlası karşılık gösterilmek suretiyle Vekâlet Yüksek Makamının 10 Ağustos 
1942 tarih ve 3465/6395 sayılı emirnamesine tevfikan hesabı katı kanun lâyihasında 146 028,89 li
ralık mütemmim tahsisat talebedilmiştir. 

Netice : 4 ' "' •-""•:••••"* *- • -•$-»,, a 
Yukarda varidat ve masraf hesaplarının mühim vasıflarını tebarüz ettirmiş bulunuyoruz. 
1941 malî yılı hesabı katimizde görüldüğü üzere, istikraz edilen ve bir taraftan varidata, diğer 

taraftan masraf bütçemizin 6 nci faslına tahsisat olarak ilâve edilen bir milyon lira ile birlikte bu 
sene içinde elde edilen 6 252 212,76 lira varidata mukabil sarfiyatımız 5 590 664,72 lira olup neti
cede: 661 548,04 liralık bir varidat fazlası husule gelmiştir. Ancak, bu fazlai varidat, masraf ve va
ridat bütçeleri arasında ve lehte husule gelen bir fark olup bir kâr değildir. Karü zarar vaziyeti 
ayrıca kârü zarar hulâsasında gösterilmiş olup berveçhi âti arz ve tahlil olunmuştur. 

Kârü zarar : 
Teşkilât Kanunumuzun 23 ncü maddesi mucibince Muhasebei Umumiye Kanununun 102 ve 103 

ncü maddeleri mucibince İşletme hesabı katisini yapmak hem de bilanço ve kârü zarar hulâsası 
tanzim etmek mecburiyetinde bulunmaktayız. 

Muhasebe Talimatnamemizin 23 ncü maddesi mucibince (Umum Müdürlük İşletme şube ve ser
vislerinin muntazam ve müteferrik her nevi hasılatı ile İdarenin mütenevvi varidat ve Devletçe 
İdareye verilen her nevi tahsisat ve istikraz ve bono suretiyle elde edilen mebaliğ İdarenin umum 
varidatını teşkil eylediği cihetle bir senelik hesap devresine taallûk eden bilûmum varidat, varidat 
hesabı katisidir.) Halbuki yukardaki tarif, ifa eylediği hizmetlerden aldığı ücretler dolayısiyle 
nevama muamelâtı ticari bir mahiyet arzeden İdaremizin keza ticari mânada İşletme varidatı ve 
kâr mefhumu ile kabili telif değildir. *' v '"" .' '"&-«.* 

Sene içinde İşletme şube ve servislerimizin tahsil eylediği her nevi muntazam ve müteferrik va
ridattan ayrı olarak sırf İdarenin yapacağı herhangi bir iş için Hükümetçe yardım olarak veri
lecek veyahut istikrazda bulunmak ve bono ihraç etmek suretiyle elde edilecek mebaliğ varidat 
mahiyetinde olmayıp ancak nakdî ve malî muvazeneyi temine hadim olacağı cihetle bunların kâ
rü zarar hesapları haricinde ve pasif hesaplar mey anında yeralması icabeder. 

Nitekim 1941 malî yılı zarfında bono ihraç edilmek suretiyle alman bir milyon lira Bütçe 
Kanunumuz mucibince varidat bütçemizde açılan bir faslı mahsusa irat kaydedilerek hesabı katîde 
gösterilmiş olmakla beraber bilançomuzda bu meblâğ pasifte açılmış olan istikrazlar hesabına kay
dedilmiş ve kârü zarar hesabında da varidat yekûnundan tenzil olunmuştur. 

Bu vaziyete göre İdaremizin 1941 yılı varidatı 5 252 212,76 liradır. 
Masraflar : 
Masraf hesabı katîsi ise keza Muhasebe Talimatnamemizin 22 nci maddesi mucibince (İdarenin 

nakdî ve ayni sarfiyatının o devre zarfında tahakkuk eden miktarlarını ihtiva eder.) Bir devrei 
hesabiye içinde Bütçe Kanunlariyle muhassas tahsisatlar dâhilinde yapılan sarfiyat tamamen mas
raf değildir. Binaenaleyh bütçe muhassasatı ile y.pılan her nevi kıymet vasıf ve mahiyetini haiz 
olacak demirbaş mubayaatı, inşaat ve tesisata ait tediyatm ticari kârü zarar hesabında yeri olmaya
cağından bunlar aktifteki kıymetler hesabına intikal ettirilip umum masraflar yekûnundan tenzil 
edilmiştir. Buna mukabil bütçemizde tahsisat mevcut olmadığı için umumi masraflarda görülmiyen 
fakat Teşkilât Kanunumuz mucibince ayırmaya mecbur olduğumuz tecdit sermayesi de Encümen 
kararı ile tesbit ve Münakalât Vekâleti Yüksek Makamınca tasdik buyuruları nispetler dairesinde he-
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sap edilerek baliğ olduğu yekûnu umum masraflar yekûnuna ilâve edilmek suretiyle masraf hesabı 
katisinde 5 590 604,72 lira olan yekûn 5 697 955,34 liraya baliğ olmuştur. 

Netice : "** ':'~" 
Yukarda arzedildiği veçhile varidat yekûnu 5 252 212,76 liraya mukabil 5 697 955,34 lira mas

raf yapılmış olduğuna göre 1941 malî yılımızda 445 742,58 liralık bir zarar husule gelmiş olup işbu 
zarar Teşkilât Kanunumuzun 29 ncu maddesi mucibince ihtiyat sermaye hesabından kapatılmıştır. 

Hesabı kati, bilanço ve kârü zarar- hulâsasının tetkikiyle tasdik buyıırıılmasını derin saygılarımla 
rica ederim. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/329, 3/195 

Karar No. 21 

12 . V . 191$ 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Limanları işletme Genel Müdürlü
ğünün 1941 akçalı yılı Kesinhesabı hakkında 
Başbakanlığın 4 . TX . 1943 gün ve 6/3086 sa
yılı yazısiyle teklif olunan kanun tasarısı Sa-
yıştaym Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve 
Sayıştay 1. Daire Başkanı Faik Eke ve Deniz
yolları Genel Muhasebe Müdür muavini Abdul
lah Artış ve şehir hatları işletmesi sorumlu 
»Saymam Faik Serçek hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. — ödenekler: 
1941 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve sonra

dan ilâveten alman ödenek miktarı Kesinhesap-
1a (5 531 000) lira olduğu halde Uygunluk Bil
diriminde (35 880) lira (05) kuruş fazlasiylc 
(5 566 880) lira (05) kuruş bulunduğu görül
müştür. 

Tapılan incelemede: 
Bu farktan (3 384) lira (37) kuruşun 4. bö

lümün (tekaüt ve yetim maaşları), (9 927) lira 
(42) kuruşun 6. bölümün (îskele acentaları 
aidatı) ve geri kalan (22 568) lira (26) kuruşun 
da 7. bölümün (trat getiren emlâkin vergi, resim 
ve mukataaları). (Geçen ve eski yıllar borçları 
ve reddiyat) tertiplerine taallûk ettiği ve bu 
tertiplere bütçe ile konulan ödeneğe karşılık ya
pılan harcama fazlasının mülhak bütçe kanunu
nun 6 ncı maddesi gereğince ödeneğe ilâveten gös
terilmesi icabettiği halde idarece bu işlemin ya
pılmamış olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve 
Uygunluk Bildiriminde gösterilen (5 566 880) 

lira (05) kuruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 
2. — (liderler: 
1941 akçalı yılı giderleri kesin hesapta 

(5 590 664) lira (72) kuruş olduğu halde Uy
gunluk Bildiriminde (5 590 669) lira (26) ku
ruştur. 

l :ygunluk Bildiriminde yazılı tediye miktar
ları sayman hesapları üzerinde Sayıştayca bel
gelere istinaden yapılan incelemeler vo yargı
lamalar sonucunda tesbît edilmiş olduğu cihetle 
Komisyonumuzca lygunluk Bildiriminde vazıh 
miktar gider olarak kabul edilmiş ve bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiştir. 

3. •- ödenek bakiyesi ve ödenek dışı giderler-: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenekler vo 

giderlere göre (108 231) lira (71) kuruşun yo 
kertilmesi gerektiği ve (132 020) lira (92) ku
ruşun da ödenek dışında harcandığı görülmüştür. 

(tşletme ve atelye ücret ve masrafları) adı 
altındaki 6. bölümün 1, 2. 5 ve 7. maddelerin
den ödenek dışında (140 332) lira (77) kuruş 
harcanması dolayisiyle Hükümetçe teklif olu
nan Kesinhesap Kanun tasarısının 4. madde
sinde 1941 akçalı yılı içinde İskenderun lima
nındaki iş hacminin genişlemesi, işçi yevmiye
lerinin artması gibi sebeplerle ödenek dışında 
harcanmasına zaruret hâsıl olan (140 332) lira 
(77) kuruş için mütemmim ödenek istenildiği 
ve Uygunluk Bildiriminde ise adı geçen bölü
mün diğer maddelerinde mevcut ödenek baki
yelerinin mahsubu halinde ödenek dışında har
camanın (132 020) lira (92) kuruştan ibaret 
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bulunacağı bahis konusu edilmiş ve ödenek dışı 
harcama sebeplerine göre ve Sayıştayca tesbit 
edilen miktar için mütemmim ödenek verilmesi 
Komisyonumuzca 'uygun- görülmüş ve bağlı cet
veller ona göre düzenlenmiş bulunmaktadır. 

4. — Gelirler • 
Tahakkııkat - Kesinhesapta (6 882 2î)8) lira 

(16) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildirimin
de (fi 882 299) lira (70) kuruştur. 

Tahsilat - Kesinhesapta (5 948 695) lira. 
(62) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildirimin
di' (f) 948 700) lira (16) kuruştur.:-.. •-

Tahakkukat ve tahsilatta görülen farklar 
idare hesaplarının yargılanması sonunda kayıt
ların düzeltilmesi hususunda Sayıştayca vâki 
tebligatın yerine getirilememesinden ileri geldiği 
anlaşılmış ve Uygunluk Bildiriminin esas itti
hazı uygun görülerek bağlı cetveller ona göre 
düzenlenmiştir. 

5. Uygunluk Bildirimi: 
Uygunluk Bildiriminin. Kesinhesabm Sayış

tayca incelenmiş ve yargılanmış olan sayman, 
idare. hesaplari>yle 'karşılaştırılmış olduğundan 
bahis T. fıkrası hakkında mukteza tâyinine ma
hal görülmemiş ve bağlı cetvellerdeki meşruhat 
gözönünde tutulmak şa rtiyle Kesinhesapta ya

zılı rakamların kabule ş&yon olduğu hakkındaki 
3. fıkra için yukarda yazılı fıkralarda karar 
ittihaz edilmiştir. 

Uygunluk Bildiriminin, envanterlerin 've'bun-
lara. ait hesa p; : bel gelirinin' lamamlattirılması 
ve -ayniyat -defterlerine usulü' dairesinde kayıt 
edilmeHİnin sağlanması temennisine' ait 2i[ fık
rası Komisyonumuzca da temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Yukarda, arzolunan sebeplerle kabul edilen 
giderler, gelirler ve ödenek miktarlerına göre 

>0eğîş*ik'6mrak ve idarenin bilânçosiyle kâr ve 
zarar hesabının tasdiki hakkında- bir madde 
eklenmek suretiyle düzenlenmiş bulunan kanun 
tasarısı Kamutayın Yüksek tasvibine arzedll-
mek üzere sunuldu. 
Sayıştay Komisyonu 

Başkanı 
:'Sivas• 

il. Yurdakul 
Bursa 

Z. Jiudunr 
•Manisa -

/. Ertem-' 
• S i i r d • . - , : • • 

:& Çeh'Hnğ 

Sözcü 
Niğde 

.-: F. Erer .:. 
Çankırı 

A.- t. ZeyneAöğlu 
-Muğla 

< A.yÇakır -
•Sivas 
Hi Uma • 

Kâtip 
Yozgad 

K. Erbek, 
Kastamonu 

>'•.• Z. Orbay 
Niğde 

8. Süer 
Tokad 

M. MUf'oğlu 

HÜKÜMETİN. TEKLİFİ 

Derlet Limanları îşletme Umum 'Müdürlüğü 1.911 
malî yılı Hesabı Katı Kamun lâyiham 

MADDE l.: Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1941 malî yılı masarifi ilişik '(A ) 
cetvelinde yazılı olduğu üzere (5 590 ^64,72) 
beş.milyon beş yüz doksan bin altı yüz.altmış 
dört lira yetmiş iki kuruştur. 

MADDE 2. •—- Âdı geçen Umum Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere (5 948 695,62) Beş milyon dokuz yüz 
kırk sekiz bin altı yüz doksan beş lira altmış iki 
kuruştur: 

MADDE 3 . .— Muhassasatm 1941 malî yılı 
içinde sarf olunmayan, ve ilişik (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (116 820r66) Yüz 
on altı bin sekiz yüz yirmi lira altmış 1 atı ku
ruş bakiyesi iptal edilmiştir. : 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN p M l ^ t İ R Î Ş t 

Devlet Limanlan işletme Genel Müelmdüğünürı 
1941 akvedı .yalı Kemıhesap- -Kanunu tfisarrsı 

MADDE 1: — Devlet 'Limanları İşlet m e Ge
nel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı genel gide
ri ilişik (A) işaretli cetvelde -gösterildiği gibi 
(5 590 669) lira (26) kuruştur., 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde ' gösterildiği gibi 
(5 548 700) lira (16) kuruştur. 

MADDE 3 , .— Ödenekten 1941 .akçalı yılı 
içinde har canı ıııyan ye. (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (108 231) lira (71) k-umş 
yokediimiştir.. 
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'İİ^rblâ 4. — Mezkûr sene zarlııM'â1'fslte'n-
derüh"limanındaki iş rai(/mlhın genişlemesi, işçi 
'yevmiyelerinin artması 'gnM sebeplerle "'masraf 
bütçesinin 6 ncı faslının tahsisat harici olarak 
yapılmasıııa zaruret hasıl'olup (A) cetvelinde 
ayt-ı bir sütunda gösterilmiş olan (176 485,38) 

Yüz yetmiş altı bin dört yüz seksen beş lira otuz 
"sekiz'kuruştan Butee Kaiiünunun 6 ncı maddesi 
mucibince tahsisat oarak ilâve edilen (35 880, 05) 
otuz beş bin sekiz yüz seksen lira beş kuruşun 
tenzilinden sonra bakiye kalan (140 005,33) 

: Yüz ""kirli bin altı yüz beş l i ra otuz üç kuruş 
' için, ayni sene zarfında elde edilen (358 030,90; 

Üç yüz elli sekiz bin otuz lira doksan kuruş va
ridat fazlası karşılık gösterilmek 'suretiyle^ mü-

' fenninin' tahsisat kabul' ednmiştir. 

JV1ADDE 5. — Umum Müdürlüğün ilişik (C) 
cet velinde gösterilen 1941 malî yılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE G. — Bu kailim neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kunuıı hükümlerini icraya 
.i^lüjç&aföt Vekiöpnewflrçlwr- ö S0 ^ sçf 

Başvekil 
«5- Saraçoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. Artunkal 
Hariciye Vekili 

N. Menemencioğlu 
Maarif Vekili 

Yücel 

İktisat Vekili 
F. Sirmen 

Gümrük İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
A. F. Cebesoy 

Adliye Vekili 
A. R. Türel 

Dahiliye Vekili 
II. Uran 

Maliye Vekili 
F. Ağralı 

Nafıa Vekili 
S. Doy 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili 

Dr. II. Alataş 
Ziraat Vekili 

S. R. Ifatipoğlu 
Ticaret Vekili 
C. S. Siren 

Sayış. K. 

MADDE 4. — 1941 akçalı yılı içinde ödenek 
Mı$öftra''harcanan ve (A) cetvelinin özel sütu-

* nundT'gfesterileıı (1S&- Ö2Ö^îfa^ffe) kuruş ta
mamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiştir. 

ı.lnİ <: ; ' i l ' , . i '• -

{ MADDE 5. — Adı geçe.u.Çr.cuel^Mtiriüğün 
1941 akçalı,,yılı bjlânçgsjjt ve^kfir,.^ saçqr he
sabı tasdik, k e 4 ^ ş # r , rıM,,..,, ,,. ;^şw!K<!. 

' •MİDDE 6. — m ' k ^ n u n ^ â ^ İ n n ' İ â r l m i n d e 
yürürlüğe $iî*eı!.': >,'>"-'f-'>'-A ı*./.:;- '•>•,] s.H 

MADDE 7. _ Bu kanunu Maliye ve Ulaş-

(& Sayısı i î $ l ) 



V. ödeneğin çeşidi 

(i 

7 
8 
9 

10 

H.F 

Ücret ve yevmiyeler 1 
Ecnebi mütehassıs ücret ve mas
raf lan 
Harcırah 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları ile 
memur ve müstahdemler ikrami
ye, tazminat, tedavi ve yardım 
masrafları 127 884 
İdare masrafları 107 500 
İşletme ve atelye ücret ve masraf
ları 2 789 177 
Muhtelif masraflar 150 641 
Hazineye ödenecek borçlar 505 000 
Tecdit sermayesi 1 
1715 numaralı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankası hissesi 41 704 
. 4178 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince 4 000 
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A - CETVELİ 

Tamamlayıcı 
ödenekler ödenek 
Lira K. Lira K. 

755 972 

6 000 
73 000 

Giderler 
Lira 

1. 747 021 

fi 000 
65 478 

" " ** * 

K. 

79 

82 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

8 950 21 

7 521 18 

47 

42 
26 

1.32 020 92 

115 862 16 
91 606 29 

2 921 198 34 
143 231 68 
454 593 32 

41 707 

3 972 66 

12 021 91 
15 893 71 

13 409 58 
50 406 68 

1 

Toplam 5 566 880 05 132 020 92 5 590 669 36 

27 44 

108 231 71 
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3 - CETVELİ 

Bütçesinde 
yazılı olan 
muhamenat Tahsilat 

p . 

1 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Ödeneğin çeşidi 

Ticari eşya tahmil, tahliye ve aktarma hasılatı 
Kömür tahmil, tahliye ve aktarma hasılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye, hamaliye, Palamar, yolcu salonları hasılatı 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
iskeleler haslatı 
Tuz tahmil tahliye ve nakil hasılatı 
Müteferik hasılat ve icarlar 
Faslı mahsus 

Lira K. 

1 744 000 
350 000 
550 000 
700 000 
100 000 
350 000 
100 000 
170 000 
65 000 
88 000 

Lira 

1 529 091 
312 138 
338 516 

1 270 992 
97 126 

246 354 
36 969 

246 218 
52 413 

818 878 
1 000 000 

K. 

91 
21 
82 
12 
58 
49 
29 
76 
90 
08 

Toplam 4 217 000 5 948 700 16 

(S. Sayısı : 131 ) 
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Aktif : r . , :•• ,• ' : : 
Sabit kıymetler : . . 

Gayaâm^kjaller , 4 

i Arşajjar A 

Binalar 
,]KeıwljDri ve iskele^r yş sajre 

, ; Rıhtımlar ...ı.» f. ;, 
• : . . ^ ; . , i " Ö • . . ' . ' 

jMenıl^ıy^¥: | :,J;;, .,.,; 
.-,• .jMjaikijRalar ve a le t le ^a 
- ıM^ejjjarrik t e s i s i *> ..;.,;••. 

^iş ^ d ü k l e r i ve #4filyQİ'arlar 
nŞ>eıwbaş ve mefruşat,r, 

,_i,j J^ait^ferrik ,,;.,, ,•; 

Vasıtalar ,«M ; 
Kara vasıtaları 

Derdesti ilmıal inşaat ve siparişler 

Esham ve tahvilât ve iştirakler* •. 
Mevcut nakit : 

Kasada 
Bankalarda 

tstoklar ve derdesti ikmal işler : 
Malzeme istokları 
Atelye imalât 

Borçlu cari hesaplar 
Fener memurları cari hesabı 
iskele acentaları cari hesabı 

Muvakkat hesaplar: 
Muhtelif borçlular : 

637,^3% 3& 
4 857 992 39̂  
l : 0^2 ,£52, ,; J?l7f. 
t 940 #?5> M-

122 532 37 
2 059 763 97 

12 137 599 39 
8 429 03ü 38 

1İ228İ;68J;:..25, 
124 871 20 
426 128 81 
184 890 47 
478 365 26 
14 431 „5,L,,; 

2 182 296 34 

297 585 42 

77 893 38 
479 360 37 

543 328 16 
191 829 89 

14 302 45 
19 638 46 

91 132 50 
557 253 75 

735 158 

33 940 91 

93 204 30 
1 493 731 09 

Nâzım hesaplar 
15 142 019 94 

1 J92 261 58 

16 334 281 52 

( S., Sayışı v 131;) 
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yilı bilançosu 

Post/ : - ••$£?s^?r- .. 
Asli sermaye : 9 527 933 23 
İhtiyat ve karşılıklar: 2 550 465 47 

ihtiyat sermayesi 412 624 09 
Tecdit sermayesi 1 553 015 67 
Sigorta sermayesi 220 815 59 
Muhtelif karşılıklar 364 010 12 

Alacaklı hesaplar : 1 676 418 93 
Muhtelif alacaklılar 1 019 553 73 
Bütçe emanetleri 620 987 52 
Alacaklı muvakkat hesaplar 17 829 65 
Atelye ve inşaat 18 048 03 

Alacaklı cari hesaplar : 11 368 36 
Fener memurları cari hesabı 8 499 84 
iskele acentaları cari hesabı 2 868 52 

istikraz hesabı : 1 000 000 
Müdevevr kâr ve zarar : 375 833 95 

15 142 019 94 
Nâzım hesaplar : 1 192 261 58 

16 334 281 52 

( S. Sayısı : 131 ) 
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Kâr -m 

Umumi masrarlar 
F . 

1 Ücret?,ve'yevmiyeler 1,747-021 79 
2 Ecnebi mütehassıs ücret ve ı masrafla» t 6 000 
3 Harcırahlar 65 523 57 
4 Teka'üt, dul ve yetim maaşlariyle1 memur ve müstahdemlere ikramiye, tazmi

nat, tedavi ve yardım masrafla**- 115 862 46 
5 İdare* masraf lan 7 91*314 46* 
6 İşletme ve atelye ücret ve masrafları \ 2 921 495 42 
7 Muhtelif masraflar 143 177 14 
8 Hazineye ödenecek borçlar 454 593 31i 

10 1715 numaralı Kanunun 8 nei maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez Ban
kası hisessi 41 704 
Çocufevzammı 3,972 56 

Masraf, yekûnu 5590 664, 72 
Sabit kıymetler hesabına nakledilen deuirbaş bedeli 310 724 93 

5 279,939 79 
Amortisman 418 015 55 

5 607 965 34 

( S . Sayjsı : 131.) 
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zarar hesabı 

Umumi varidat : 
F. 

1 Ticaret eşya tahmil tahliye ve aktarma hasılatı 1 638 586 92 
2 Kömür tahmil, tahliye ve aktarma hasılatı 313 663 71 
3 Rıhtım resmi hasılatı 433 820 71 
4 Antrepo, ardiye, hamaliye, palamar, yoicu salonları hamaliye ve sair 

hasılatı I 270 963 
5 Su hasılatı 120 514 26 
6 Fenerler hasılatı 246 354 67 
7 Tahlisiye hasılatı 36 969 29 
8 İskeleler hasılatı 252 921 02 
9 Tuz tahmil, tahliye ve nakil hasılatı 55 096 61 

JO Müteferrik hasılat ve icarlar (Posta nnk'iiyatı dâhildir). 883 322 57 
Faslı mahsus 1 000 000 

6 252 212 76 
1941 malî yılında yapılan istikraz 1 000 000 

5 252 212 76 
Müdevver kâr ve zarardan kapatılan senelik zarar 445 742 58 

5 697 955 34 

( S. Sayısı : 131 ) 
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S. Sayısı: 133 
3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların Köyokulu, öğretmen ve Sağ
lık memuru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /346) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 4. V. 1948 
Tetkik Müdüî'lüğü 

Sayı: 71/998, 6/1465 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3803) 4274 ve 4459 sayılı kanunun köy okulu, öğretmen evi ve sağlık memuru evleri inşa ettiril
mesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 3 . V . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Türk Köylüsünü ümmililikten kurtarmak uğrunda sarf edilecek ciddî çalışmalara önümüzdeki yıl
larda hızlı devam olunacaktır. Bugüne kadar bu alanda edinilen tecrübelerden faydalanılarak usul
lerimizde bazı değişiklikler yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Köy Eğitimini kurmak ve geliştir
mek için başlıca iki şart vardır. 

1. Eğitici personeli yetiştirmek, 2. Okulları inşa ettirmek, tesisat ve ders araçlarını sağla
mak. 

3238, 3803 ve 4274 sayılı kanunlara göre Köy Öğretmen ve Eğitmenleri devlet tarafından yetiş
tirilmekte, 5129 sayılı Kanuna göre enstitü mezunu öğretmenlerin ücretleri ve 5166 sayılı Kanun 
ile elde bütün ilkokul öğretmenlerinin aylıkları ve eğitim enstitülerinin ve öğretmen okullarının 
bilcümle giderleri de Devlet Bütçesinden ödenmektedir. 

Personelin yetiştirilmesi, aylık ve ücretlerinin verilmesi kadar önemli bir konu da okul binalarını 
inşa ettirmek ve bu okulların bakımını sağlamaktır. 

Bu okulların inşa ettirilmesinde bugüne kadar tutulmuş olan yol köy kanununun esaslarına uyula
rak okulları köylüye yaptırmaktı. 3803 sayılı kanuna göre okul yaptırılacak köye keyfiyet üç yıl 
önce bildirilmekte ve köy bütçesinde de buna göre ödenek ayrılmakta ve okul ve müştemilâtı Millî 
Eğitim Bakanlığından verilen plâna göre gezici başöğretmenin ve ilköğretim Müfettişinin nezare
ti altında köylünün salma ve imecesi ile köy tarafından yaptırılmakta idi. Birkaç yıllık tecrübe bu 
usulün şu mahzurlarım ortaya koymuştu: 

A) Bakanlık bir tek okul tipi kabul etmiş ve bu tip her yerde tatbik edilmiştir. Bu yüzden öğ
rencisi az köyde de ayni yapının yaptırılmasına mecburiyet hâsıl olmuştu. Bakanlık geçen yıldan-
beri aldığı tedbirlerle bu mahzuru önlemiş, mümkün olduğu kadar ihtiyacını karşılayacak surette 
mütaaddit tip plânlar meydana getirmiştir. 

B) 3803 sayılı kanun, inşaat tekniğinde yetkili olmıyan gezici başöğretmenlerle ilk öğretim 
müfettişlerini görevlendirmiştir. Gezici başöğretmenlerle ilk öğretim müfettişlerinden başka inşaat 
işlerinde yetkili hiçbir uzmanın bu işlerde vazifelendirilmemiş olması yüzünden okul binaları köy
lünün bulabildiği ustalara yaptırılmıştır. Bu mevzuda yer yer Vilâyet Bayındırlık teşkilâtı ilgilen-
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dirilmiş ise de kendi işleri esasen çok olan bu teşkilâtın, mahiyeti icabı dağınık olan köy okul 
inşaatını aslî bir vazife olarak kovuşturmasına imkân görülememektedir. Bunun neticesi olarak 
okul binaları ekonomik imkânlar ve fennî şartlar gözönünde bulundurulmadan yaptırılmış, bir
çok emek ve para ziyan olmuştu denilebilir. 

C) Okul yaptırılacak köye keyfiyet üç, yıl önce bildirilmekte; köylü okulun yerini tâyin et
mekte, taşını, kumunu çekmekte ve diğer hazırlıklara girişmekte ise de okulun meydana getiril
mesi için asıl gayretler öğretmenin tâyin edileceği son seneye kalmaktadır. Bu takdirde köy sal
masının miktarı çok yerde köylünün kaldıranııyacağı bir hadde yükselmekte idi. 50 haneli bir 
köyde 15.000 liraya çıkabilecek bir köy okulunun inşa ettirilmesi için kereste sair malzeme bedeli 
ve ustaların ücretleri olarak ortalama 10.000 lira nakde ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Bu, her mü
kellefin 200 lira ödemesi demektir. Köyde mükellef sayısı daha az olduğu ve malzeme pahalı teda
rik edildiği takdirde beher mükellefe düşen salmanın 500 liraya yükseldiği görülmüştür. Birçok 
köylünün istihsalâtı ve serveti mükelleflerin hattâ 3 senede bile bu salmayı ödemesine müsait de
ğildir. Okula kavuşmayı candan istemekte olmalarına rağmen yer yer ta kat şiken gelen salmalar 
yüzünden köylü yurttaşlar nazarında okul inşa ettirilmesi sevinç verici mahiyetini bile kaybetmek 
tehlikesini göstermiştir. 

D) 3664 sayılı kanun köy salmasının âzami 20 lira olacağını tesbit etmiştir. Köyün diğer 
hizmetleri de gözönünde bulundurulursa 20 lira salma ile okul inşa ettirmekteki imkânsızlık kar
şısında köy okulları inşaatına bir taraftan da Devlet bütçesinden yardım yapılması esası kabul 
edilmiş ve bu maksatla ek ödenek olarak 1946 yılında 4949 sayılı Münakale Kanunu ile 3 866 600, 
1947 Bütçesi ile 4 000 000 ve 1948 Bütçesine <le 4 000 000 lira yardım ödeneği konmuştur. 
1946 ve 1947 de konan yardım ödenekleri birçok yerlerde daha önceki yıllarda başlanmış okulla
rın inşaatının bitirilmesi ve gerek yoksa yenilerinin başlanıp ikmali için sarfedilnıiştir. 

Devlet Bütçesinden yapılan bu yardımlar, hizmete gireeek mezun sayısına göre okul başına or
talama 2 000 liradır. Bir okulun meydana getirilmesi için bunun 5 misline ihtiyaç olduğu düşü
nülürse geri kalan meblâğın 3803 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde mâkul ölçülerle yurttaşlar
dan tahsis edilmesi ieabetmekte idi. Bu maksatla tçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile işbirliği ya
pılarak köy okulları inşaat birlikleri kurulmasına leşcbbüs edilmiş ve bu hususta 1947 yılı ipti
dasında bir ana statü hazırlanarak uygulanmasına girişilmiştir. Bu ana statüye göre bir vilâyet
te veya kazada okulu bulunmıyaıı bütün köyler birliğe dâhil olacaklar ve on yıl süre içinde kar
şılıklı yardımda bulunarak okullarını inşa ettireceklerdi. Birliğe dâhil köyler o yılın bütün 
birlik gelirini o yıl içinde açılacak okulların inşasına hasredecekler ve böylece okula kavuşan 
köyler diğer köylere borçlanacaklar ve bu borçlarım mütaakıp yıllarda birlik hisseleriyle ödiye-
ceklerdi. Bu ana fikre göre kurulan birliklerden bir kısım 1947 yılında işe koyulabilmişlerse de 
bunların sayısı mahdut kalmıştır. 1948 yılı Bütçesinin Bütçe Encümeninde müzakeresi sırasında 
bu önemli konunun kökünden halli çareleri üzerinde durulmuş ve Bütçe Encümeninde kabul 
edilmiş olan bir takrire göre okul inşaatında köylüden herhangi bir nam ile olursa olsun para tah
sil edilmemesi ve bu okulların inşa ettirilmesine yetecek ödeneğin Bütçeden verilmesi ve inşaat 
mevsimine kadar Hükümeti mevzuatta gerekli değişmeleri kapsıyan bir kanun hazırlaması ka-
rarlaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 7 nci Kurultayının son oturumunda Hükümetin bu kararı 
Başbakan tarafından Millete tebşir edilmiştir. 

tşte bu kanun tasarısı Yüksek Meclisin Hükümete verdiği bu direktifle hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Kanunun 1 nci maddesi on yıl sürecek okul inşaatını kaynaklarını göstermektedir. Köy okulları 
inşaatından, malî kaynaklardan biri Devlet, diğeri vilâyettir. Vilâyet Özel İdarelerinin inkişafını 
sağlıyacak tedbirler yakın gelecekte gerçekleştiği takdirde bu kaynak Devlet yardımından geri kai
mi yan bir miktara yükselebilir. Hakikatta da Köy okullarının inşa ettirilmesi, ihtiyacı takdir 
ve imkânları sağlama bakımlarından birinci derecede vilâyetlerin işi olmalıdır. Köy halkının ime
cesi, köy okulunun yaptırılmasının başlıca kaynağı olarak ele alınmıştır. Kanunim 5 nci madde
sinde bu çalışma yükümlülüğü üzerinde ayrıca durulacaktır. 

( S. Sayısı : 133 ) 
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Kanun tasarısının 2 nci maddesi okul inşaatında kullanılacak tomruğun teminine tallûk etmek

tedir. Hakikatta birer büyük ev demek olan köy okulunda en büyük malzeme ağaçtır. 
Bir okulun inşaatında 41 m3 kereste kullanılıyor. Bu kereste için 2 000 lira ile 12 000 lira ara

sında para ödeniyor. 
Kereste doğrudan doğruya mamul olarak piyasadan satınalındığı takdirde metre küpü 300 

liraya kadar olan yerlerde yalnız bu maksatla 12 000 lira ödenmesine mecburiyet hâsıl oluyor. 
Memleketin birçok bölgelerinde kereste istihsaline elverigli orman yoktur. Buna nazaran aynı 
tip okul inşa ettirmek için ormansız illerde kereste temini için sarfedilen para ve emek orman içinde 
veya ormana civar illerde ve ilçelerde sarfedilen para ve emekten kat kat üstündür. Bu demek
tir ki, aynı hizmetin ifasında bazı iller tabiî şartların müsaadesi sebebiyle oldukça kolaylığa maz-
har olmakta ve bu şartları tamamiyle mevcut olmıyan mahallerde ise büyük sıkıntı çekilmesidir. 
Aslında ormanlar Devletin tasarrufunda bulunduğuna göre okul inşaatında kullanılacak kerestenin bü
tün memleket ölçüsünde aynı suretle temin ve tevziine yarıyacak tedbir almak gerekmektedir. 

Orman Kanununun 19 ncu maddesinden faydalanılarak ilce içindeki ormanlardan dikili ağaç 
verildiği takdirde bunun mamul hale getirilmesi için yapılan biçme masrafları ile birlikte 2 000 
lira nakit lâzımdır. Fakat bunun da şu mahzurları vardır: Köylüye ormandan bir makta göste
riliyor. Köylü nakil vasıtalariyle gösterilen bu maktadan ağaçları kesmek ve taşımakla yüküm
lüdür. Gösterilen makta çok defa köyden günlerce uzakta ve orman yolu bile bulunmıyan bölgeler
de oluyor. Köylü kereste imaline elverişli ağaçlardan kesilen tomrukları kendi kağnısı ve çe
limsiz öküzleri ile taşımakta büyük zorluk çekiyor. Ormana giren köylü kendisine gösterilen 
makta yerine daha elverişli bulduğu yerden ağaç kesmesi sebebiyle millî serveti bil-
miyerek tahrip ediyor. Dikili ağaç verilmesi kontrolü imkânsız birçok zararlara ve 
hattâ suiistimallere yol açıyor. Onun için ormana civar köylerden bile köylünün balta ve kağ
nısı ile ormana sokulması usulünden vazgeçilmesine zaruret vardır. Dikili ağaç verilmesi usu
lü ancak motorlu vasıtaların ve atlı arabaların seyriseferine elverişli yolu bulunmıyan orman 
içindeki köyler de caizdir. Bunun dışında kalan yerler için ormanı bulunsun bulunmasın inşaatta 
kullanılacak tomruğun bir elden temini hem köylüyü meşakkatten kurtaracak, hem ormanlarımızı 

^ koruyacak, hem de ormanı bulunmıyan köylerle bulunan köyler arasındaki farkı ortadan kaldı
racaktır. Kanunun 2 nci maddesi bu maksadı göz önünde bulundurmaktadır. 

Okul inşaatında kiremit, tuğla, çimento, cam, çivi, gibi malzemeyi Türkiye'nin ithalât mer-
jt kezlerinden toptan satmalmak ve oralarda kurulacak mahdut birkaç depodan ihtiyaç nispetinde 

mürettep mahallerine sevketmek okulların maliyet fiyatlarını bir hayli düşürebilecektir. Bu mak
sadın gerçekleştirilebilmesi için üçüncü madde ile toptan malzeme satınalmaya ve depolar kurma
ya Millî Eğitim Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bıı türlü satınalmalar 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme Kanununa tâbi olacaktır. 

Köy okulları bir kere vilâyetçe inşa ettirildikten sonra okulu donatımı ve bakımı ile köy vazi-
felendirilmiştir. 4 ncü madde bu maksatla tedvin edilmiştir. 

Kanun tasarısının 5 nci maddesi okul inşaatında köylünün çalışma mükellefiyetini göstermektir. 
köylünün geçimini temin içn çalışmaya mecbur olduğu iş günleri dışında vakti vardır. Bu boş vakit
leri köyü tezyin edecek okulun meydana getirilmesi emrinde kullanmakta fayda vardır. Esasen 
Köy Kanunu köyün mecburi işlerinin yürütülmesi için imece usulünü kabul etmiştir. Birçok işler bu 
imeceden yararlanılarak meydana getirilmektedir. Geleneklerimizde yeri olan imece usulünden okul 
inşaatından faydalanmak zaruridir. Bu suretle bir okulun inşa ettirilmesi için sarfı zaruri meblâ
ğın üçte biri temin edilecektir. Âdil ve verimli bir imecenin esasları Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecektir. Kanun maddesi bundan başka çalışma yükümlülüğüne tâbi yurttaşların çalışma yükümlülü
ğünün müddetini ve okul inşaatına müteferri olmak üzere daha ne gibi işlerin bu yükümlülüğe gi
rebileceğini belirtmektedir. 4274 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde köylülerin iş mükellefiyeti 18 
ilâ 50 yaşlarındaki vatandaşlara inhisar ettirilmekte ve bu gibilerin senede 20 günlük bir çalışma 
müddeti kâfi görülmektedir. 3803 sayılı Kanunun 16 nci maddesi mucibince köylüler tarafından yaptı
rılan okul ve öğretmen evlerine 3 yıl önce başlanmaktadır. Yeni kanun tasarısı ile bu 16 nci madde 

(S. Sayısı : 133) 
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yürürlükten kaldırılmakta ve gerekli inşaat parası Devlet bütçesinden sağlanmaktadır. Bugünkü du
rumda, 20 günlük çalışma veya buna karşılık âzami20 liralık nekdî mükelelfiyet bedeli ile inşaatın 
bir yılda bitirilmesi kolay olamıyaeaktır. 

Bu sebeplerden iş mükellefiyetinin 20 ile 50 yaşlarındaki erkek nüfusa teşmili ve mükellefiyet 
müddetinin 30 güne, nekdî mükellefiyet karşılığının da 30 - 90 liraya çıkarılması lüzumu bulunmuştur. 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesi bu çalışma yükümlülüğüne tâbi olanların yerlerine başkalarını 
çalıştırabilmeleri, bedel vermek istiyenlerden alınacak parayı veya nakil vasıtaları ile çalışanların du
rumlarını göstermektedir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi, okul inşaatmm devamı müddetinde Millî Eğitim teşkilâtında 
vazife alması gerekli fen elamanlarının kadrolarına taallûk etmektedir. Yukarda açıklandığı gibi in
şaatın selâmeti ve emniyeti için inşaata ait projelerin ve keşiflerin, gerekli artırma ve eksiltme şart-
namelrinin hazırlanması, bunlarla ilgili işlerin kovuşturulması, muayene ve tesellümlerinin yapıl
ması, inşaat plânlarının tatbikma nezaret, ustalar ve işçiler tarafından yapılan işleri fennî bakımlar
dan denetleme gibi bir ihtisas istiyen birçok hizmetlerin ifasında Millî Eğitim Müdürlerine yar
dım etmek üzere bu kadroda çalıştırılacak elamanlara şiddetle ihtiyaç duymaktadır. 

Geçici 1 nci madde ile köy okulları inşaatına ait ödeneğe 1948 yılı inşaat programının gerçekle
şebilmesi için 6 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

Geçici 2 nci madde ile 1948 yılı Bütçesinin (R) işaretli cetvelinin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına 
(606/3) bu yardım ödeneğinin sarf yeri ve şekli hakkında bir formül ilâve edilmiştir. 

Kanun tasarısının 8 nci maddesi, bu kanuna uymıyan maddelerin ve hükümlerin kaldırıldığını; 
9 ncu madde bu kanunun yürürlüğü tarihini; 10 ucu maddede kanunun Bakanlar Kurulu tarafından 
yürütüleceğini bildirmektedir. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1. 
Karar No. 1/346 

14 . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

3803, 4274, 4459 sayılı kanunların köy oku
lu, öğretmen evi, köy sağlık memuru ve ebe
leri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırlanıp 
Büyük Millet Meclisine tevdi edilen kanun ta
sarısının içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Çalışma, Baymdrılık, Tarım, Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
müteşekkil Geçici Komisyonda tetkik ve müza
keresi Kamutayın günkü toplan
tısında kararlaştırılmış ve bu suretle kurulan 
Komisyonumuz toplanarak Tokad Milletvekili 
Refik Sevengil'i Başkanlığa, Çorum Milletve
kili Hasene İlgaz'ı raportörlüğe, Maraş Millet
vekili Emin Soysal'ı kâtipliğe seçmiştir. 

Kanun tasarısının bütünü hakkında Millî 
Eğitim Bakanının verdiği izahat dinlenilerek bu 

hususta uzun müzakerelerde bulunulmuştur. 
Kanun tasarısı daha evvel çıkarılmış olan ka
nunlarla köylüye tahmil edilmiş olan köy okulu 
inşası ye köy bütçesine ödenek konulması mec
buriyetini kaldırmakta ve köy okulları ile öğ
retmen, sağlık memuru ve ebe evlerinin inşa
sı hususunun Devlet ve Özel idareler Bütçe
lerine konulacak ödenekler ve köylünün bede
nî mükellefiyeti ile temini esasını ihtiva etmek
tedir. 

Tasarı bugünkü şartlar içinde köylümüze 
ağır gelen durumun ıslahını temin edici mahi
yette görülmüş ve bu cihet Komisyonumuzca 
memnunlukla karşılanmıştır. Bu arada şehir 
ve kasaba okulları inşaatı işinin de köy okul
ları inşaatı meselesiyle birlikte ve bir bütün 
olarak mütalâa edilmesi lâzımgeldiği Komisyon 
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üyelerinden bazıları tarafından ifade olunmuş, 
cereyan eden müzakere neticesinde eldeki tasa
rının okul inşaatı işini köyde ve kasabada bi'-
bütün olarak derpiş etmemiş bulunması sebe
biyle reddohınması teklifi ileriye sürülmüş, fa
kat Komisyonca bu teklif kabul olunmamıştır. 
Köy sağlık memurları ve ebeleri evleri inşaatı 
mevzuunun okul inşaatı işinden ayrılması ge
rektiği mütalâası öne sürülmüş, Sağlık ve 
Sosyal'Yardım Bakanının açıklamaları dinlenil
miş ve müzakere sonunda bu ayırmanın doğru 
olanılyacağı neticesine varılmıştır. Köy okulları 
öğretmen, sağlık memuru ve ebe evleri inşaatı 
mecburiyeti köylüye ait bulunmakla beraber bir 
zamandanberi Büyük Meclisçe bu inşaatı kolay
laştırıcı yardım mahiyetinde olmak üzere Dev
let Bütçesine ödenek konulmakta idi. Bu cüm
leden olarak 1948 Bütçesinde de bu iş için 
4 000 000 lira tahsisat konulmuştu. Yeni tasarı 
ile bu tahsisat miktarı 10 000 000 liraya çıkarıl
mış bulunmaktadır. Yeniden konulan tahsisatın 
karşılığı ciheti araştırılmış, Devlet varidatında 
şimdiye kadar olan artış miktarı gözönünde tu
tularak sene sonuna kadar hâsıl olacak tezayü-
dün istenilen ödenek miktarının bütçeye ilâve
sini mümkün kılacağı neticesine varılmıştır. 

İnşaatta kullanılacak tomruğun Orman Işlet-
mesince idare menfaatini sarsmıyacak ve inşaat 
işini kısmen kolaylaştıracak bir şekilde tesbit 
edilecek fiyat ile verilmesi hususu tasarıda der
piş edilmiştir. Kanun tasarısının bütünü hakkın
daki konuşmalar yeter görülerek maddelere ge
çilmiş ve çeşitli hükümler münasebetiyle Millî 
Eğitim, Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardnn, Maliye 
Bakanları ilköğretim, mahallî idareler, Orman ve 
Devlet Demiryolları, Maliye temsilcilcisi dinleni-
lenerek tasarı üzerinde gerekli tadiller yapılmış
tır: 

1. — Tasarının birinci maddesinin ihtiva et
tiği hükümler kabul edilmiş, maddenin terti
bine vuzuh vermek bakımından yazılış şekli de
ğiştirilmiştir. 

2. — ikinci maddede tomruğun Orman işlet
mesinden bedelsiz verilmesi bazı üyeler tarafın
dan teklif edilmiş, Orman işletmesinin gelir ve 
giderini kendi kendisini ayarlamaya mecbur 
katma bütçeli bir işletme olduğu ve umumiyetle 
muhtelit daireler arasındaki Devlet hizmetleri
nin hesap ve muamelâtı selâmeti bakmınıdan 
mazbut ve müdevven malî usullerle tedviri tabiî 
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görülmüş ve bu cihet evvelce bu cihet Büyük 
Millet Meclisinin kararlariyle teeyyüt etmiş bu
lunduğundan tomrukların parasız verilmesinin 
mümkün olmadığı komisyon ekseriyetince kabul 
edilmiştir. 

Buna mukabil tomruğun mümkün olduğu 
kadar ucuz bedelle verilmesi ve bu cihetin iki 
Bakanlık arasında kararlaştırılacak esaslara 
ve fiyatlara göre ayarlnmsı Komisyonca bir hü
küm halinde tedvin edilerek tasarıya ilâve edil
miştir. Aynı zamanda mevzuubahis inşaat için 
Millî Eğitim Bakanlığınca alınacak tomrukla
rın ve diğer malzemenin Devlet Demir ve Deniz
yolları işletmelerince asgari bedel mukabilinde 
taşıtılnvası hükmü tasarıya komisyonca ilâve 
edilerek inşaatın kolaylaştırılması ve iş hacmi
nin genişletilmesi sağlanmıştır. Dokuzuncu 
madde bu-maksatla yeniden tedvin edilerek ta
sarıya konulmuştur. 

3. — Köylünün bedenî çalışma mükellefiyeti 
konularına taallûk eden maddelerin müzakere
sinde mükellefiyete tâbi erkek köylülerin asgari 
yaş haddi şimdİ3re kadar olduğu gibi 18 olarak 
tesbit edilmiş ve tasarının 20 yaş hükmü o suret
le değiştirilmiştir. Çalışamıyacak şekilde alil ve 
aynı zamanda fakir olanlar mükellefiyetten va
reste tutulmak üzere tasarıya yeni bir hüküm 
ilâve • etmiştir. Bedenî çalışma mükellefiyetini 
nakdî bedelle ödemek istiyenlerin çalışmadığı be
her güne mukabil mahallî rayice göre asgari bir, 
âzami üç lira ödemesi tasarıda münderiç bulu
nuyordu. Komisyon âzami haddi çok bularak iki 
liraya indirmiştir. Tasarıdaki, vasıtalariyle ça
lışanların bir günlük mesaisinin üç gün sayılaca
ğı hakkındaki hüküm değiştirilerek hayvanlariy-
le çalışanların bir günlük mesaisinin iki gün, 
tekerlekli vasıtalariyle çalışanların da üç gün 
sayılması uygun görülmüştür. 

4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 606 neı iller bölümünün üçüncü 
ilokul binaları için yapılacak para ve ayni yar
dım maddesine 6 000 000 lira ek ödenek verilme
si tasarıdaki birinci geçici madde ile derpiş edil
miş bulunuyor. Bu inşaatta çalıştırılacak mü-
hends, mimar, fen memuru, usta ve kalfa gibi ge
çici hizmetlilere bütçenin bu fasıl ve maddesin
den ücret verilmesi mümkün olamayacağından 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 560 neı 
geçici hizmetliler ücreti bölümüne de ayrıca 
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(100 000) lira ek Ödenek konulması Komisyonu
muzca zaruri görülmüş ve Maliye Bakanlığı da 
bu hususta mutabakatını ifade etmiştir. 

f>. — Tasarının geçici ikinci maddesiyle yü
rürlük maddeleri ve (R) cetveline eklenecek 
formül eyııen kabul edilmiş, bazı maddelerde 
sarahati sağlamak bakımından ifade değişiklik
leri yapılmış ve yeni konulan hükümler yüzün
den madde numaraları değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler 
arasında bazı hususların raporda belirtilerek 
Hükümetin dikkat nazarına konulması lüzumlu 
görülmüştür:. 

1. — Şehir ve kasabalardaki okul ihtiyacı
nı karşılıyacak tedbirlerin Hükümetçe düşünü
lüp Büyük Millet Meclisine teklif edilmesi, 

2. — Halen köylerde yaptırılmakta olan o-
kullarm inşaat plânlarının tanziminde mahallî 
şart ve imkânların daima gözönünde tutulması, 

3. — Köylerde yaptırılmış ve yaptırılmakta 
olan öğretmen sağlık memuru ve ebe evlerinin 
enstitü mezunu öğretmen, sağlık memuru ve 
ebe tâyin edilinciye kadar bu vazifeyi ifa eden 
diğer öğretmen sağlık memuru ve ebelere de 
verilmesi. 

Bunlardan başka bu kanunun istihdaf ettiği 
inşaat için Millî Eğitim Bakanlığınca satınalı-
nacak malzemenin nakli hususunda Ulaştırma 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları arasında kararlaş
tırılacak tarifenin tesbitinde âzami ucuzluğu 
sağlıyacak bir esas bulunması konuşulmuştur. 
Demiryolları inşaat malzemesi naklinde mer'i 
olup Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlıkları a-
rasında kararlaştırılmış bulunan tarife esasının 
emsal tutulması temenniye şayan görülmüştür. 

Halen başlanılmış birçok okul ve evlerin 
bulunması ve inşaat mevsiminin de haylice iler
lemiş olması sebebiyle kanunun ivedilikle gö
rüşülmesi hususunun Yüksek Kamutayın tasvi
bine arzedilmesi Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

Tasarının Komisyonumuzda yapılmış olan 
tadillerle aldığı son şekil Yüksek Meclise arze-
dilmek üzere saygı ile Başkanlığa sunulmuştur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Sözcü 
Çorum 

H. İlgaz 

Kâtip 
1. — Tomruğun parasız verilmemesine; 
2. — Nakliyatın parasız yapılmamasına; 
:>. — Belediyesi olan köylerde bu kanunun 

tatbik edilmemesine muhalifim 
Maraş 

E. Soysal 
Balıkesir Balıkesir 

M. Akpınar E. Altan 
Burdur Çoruh 

A. A. Çinar A. Çoruh 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
1. — Tomruğun parasız verilmemesine; 
2. — Nakliyatın parasız yapılmamasına; 
3. — Belediyesi olan köylerde bu kanunun 

tatbik edilmemesine muhalifim 
F. Apaydın 

Kırklareli Kocaeli Konya 
Z. Akın A. F. Abasıyanık S. Çumrah 

Manisa Muğla 
//. öztarhan Dr. M. Sakaroğlu 

îmzada bulunamadı 
Samsun Seyhan 
Y. Kalgay Dr. M. Dıblan 

Seyhan 
Esasına ve ikinci, beşinci maddelerine bilhassa 

muhalifim 
A. R. Yüregir 

Trabzon Yozgad 
M. R. Tarakçıoğlu î. Olgun 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunun köy okulu 
öğretmen evi ve sağlık memuru evleri inşa etti-
rilmesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy Enstitüsü mezunu öğret
menlerin tâyin edilecekleri okulların binalariyle 
öğretmen evleri ve enstitü mezunu köy sağlık 
memurlarının ve köy ebelerinin merkezi olan 
köylerde yapılacak evleri Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Bakanlıkları tarafından tesbit veya onay
lanacak tip plânlara göre valiliklerce aşağıdaki 
kaynaklardan sağlanacak yardımlarla yaptırılır. 

a) Her sene Genel Bütçeye konacak yardım 
ödeneklerinden plân gereğince yapılacak işlere 
göre her ile düşecek hisse nakit veya ayın olarak, 

b) özel İdare bütçesinden yapılacak yardım, 
e) Bu Kanunun 5 - 6 ncı maddeleri gereğin

ce köylü yurttaşların çalışma mükellefiyetleri. 

MADDE 2. — (Her sene yaptırılacak her tip 
köy okullariyle öğretmen evlerinin ve enstitü me
zunu sağlık memuru ve ebelerin evleri ile köy 
enstitülerinin inşaatında kullanılacak tomruk 
Orman Kanununun 10 ucu maddesi de gÖzönünde 
bulundurularak Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Tarım Bakanlıkları tarafından karar
laştırılacak esaslar dâhilinde tarife bedeli alın
maksızın maliyet bedeli mukabilinde Devlet Or
man İşletmelerinin istif yerlerinden sağlanır. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı okul in
şaatında kullanılacak malzemeyi 2490 sayılı Ka
nunun hükümleri dâhilinde toptan satın alıp ille
re dağıtabilir. 

MADDE 4. — İnşa ettirilmiş ve ettirilecek 
olan köy okulları, öğretmen ve sağlık memuru 
evleri, işlik ve diğer okul müştemilâtı köy tü
zel kişiliği adına tescil edilir, bunların daimî ba
kımı ve onarımı köye aittir. 

MADDE 5. — Köylerinde okul binası veya 
öğretmen, sağlık memuru evi yaptırılacak kö- | 
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I (ÎEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞt 

3803, 4271 ve 44.59 sayılı kanunların köy okulu, 
öğretmen evi, köy sağlık memurları ve ebeleri 
erleri inşa eltini m e siyi e ilgili maddelerin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy enstitüsü mezunu öğret -
nıenlerin tâyin edilecekleri okulların binalariy
le öğretmen evleri ve köy sağlık memurlariyle 
köy ebelerinin hizmet görecekleri bölge merkez
lerinde bunlar için yapılacak evler Millî Eğitim 
ve Bayındırlık Bakanlıkları tarafından tesbit 
edilecek veya onaylanacak tip plânlara göre 
valiliklerce aşağıdaki kaynaklardan sağlanacak 
yardımlarla yaptırılır: 

a) İler yıl Devlet ve Özel İdareler büt
çelerinden ayrılacak ödeneklerden programa gö
re yapılması gereken işler gözönünde tutularak 
lıer vilâyete düşecek hisse nakit veya ayın ; 

b) Bu kanunun f>, G ncı maddeleri ve Köy 
Kanunu gereğince köylü yurttaşların çalışına 
mükellefiyetleri. 

MA DDK 2. •-•- Her yıl yaptırılacak köy okul
lariyle enstitü mezunu öğretmenlere, köy sağ
lık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edi
lecek evlerin ve köy enstitülerinin inşaatında 
kullanılacak tomruklardan orman içinde ve bi
tişiğinde bulunan ilçelerin ihtiyacı r>llG sayılı 
Orman Kanununun 19 nen maddesine ve bu
nun dışında kalan vilâyet ve ilçelerin ihtiyacı 
da 4274 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin son 
bendine göre Millî Eğitim ve Tarım Bakan
lıklarının kararlaştıracakları esaslar ve fiyat
lar dâhilinde Devlet Orman İşletmelerinin nak
liyata elverişli istif yerlerinden sağlamı-. 

MADDE 3. — Millî Eğitini Bakanlığı köy 
okullariyle enstitü mezunu öğretmenlere, köy 
sağlık memurlarına ve köy ebelerine .tahsis edi
lecek evlerin inşaatında kullanılacak malzeme
yi 2490 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde 
toptan satınalıp illere dağıtabilir. 

MADDE 4. — İnşa ettirilmiş ve ettirilecek 
olan köy okulları, ilişlik ve diğer okul müşte
milâtı, öğretmen, sağlık memuru ve ebe evleri 
köy tüzel kişiliği adına tescil edilir; bunların 
daimî bakımı ve onarımı köye aittir. 

MADDE 5. — Okul binası veya öğretmen, 
I sağlık memuru ve ebe evi yaptırılacak köyün 
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Hü. 

yün erkek halkından yaşları 20 - 50 arasında bu
lunanlar (Bu yaşlar dâlıil), içişleri ve Çalışma 
Bakanlıklarının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilecek esaslara göre bu inşaatta 
bizzat ve vasıtalariyle çalıştırılır. Çalışma yü
kümlülüğü köylünün başlıca istihsal faaliyet
lerinin dışında ve yılda 30 günü geçmemek üze
re düzenlenir. Okula eklenecek dershane, ye
mekhane, çamaşırlık, ahır ve depo gibi yapılar
la bunlarla ilgili yollar ve su yolları ve bunların 
onarılması da çalışma yükümlülüğüne dâhildir. 

MADDE 6. — Çalışma yükümlülüğüne dâhil 
olanlar bunu bizzat çalışarak, yerine rızasiyle 
ehil birini çalıştırarak veyahut mahallî rayice 
göre tesbit edilen bedelini ödeyerek ifa ederler. 
Bu bedel her gün için 1 liradan az 3 liradan çok 
olamaz. Nakil vasıtalariyle çalışanların bu
günlük işi üç günlük sayılır. 

Geçici K. 

erkek halkından yaşları 18 - 50 arasında bulu
nanlar (Bu yaşlar dâhil) İçişleri ve Çalışma Ba
kanlıklarının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru
lunca onaylanacak esaslara göre bu inşaatta biz
zat ve vasıtalariyle çalıştırılır. Çalışma mükel
lefiyeti köylünün başlıca istihsal faaliyeti zaman
larının dışında ve yılda (30) günü geçmemek 
üzere düzenlenir. Okula eklenecek dersane, ye
mekhane, çamaşırlık, işlik, ahır ve depo gibi ya
pılarla bunlarla ilgili yollar ve suyolları yapıl
ması ve bunların onarılması da çalışma mükel
lefiyetine dâhildir. 

MADDE (>. — Çalışma mükellefiyetine tâbi 
olanlar bunu bizzat çalışarak, yerine rizasiyle 
ehil birini çalıştırarak veyahut mahallî rayice 
göre tesbit edilecek bedeli ödiyerek ifa ederler. 
Bu bedel her gün için bir liradan az ve iki lira
dan çok olamaz. Nakil vasıtalariyle çalışanlar
dan hayvaniyle çalışanların bir günlük işi iki, 
tekerlekli vasıtalariyle çalışanların bir günlük 
işi üç günlük sayılır. Çalışamıyacak derecede 
malûl ve aynı zamanda fakir olanlar çalışma mü
kellefiyetine tâbi tutulmaz. 

MADDE 7. •— Bu kanunun 5, 6 ncı madde
sinde yazılı çalışma mükellefiyetine tâbi olan
lardan; 

a) Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya 
işten kaçanlar çalışmadıkları her gün için köy 
ihtiyar meclisleri karariyle mahallî rayice göre 
takdir olunacak işçi ücreti verirler. Bu suretle 
alınacak ücretin tutarı beher gün için iki lirayı 
geçmemek üzere hesaplanır. Kararlar alâkadar
lara tebliğ olunur. 

b) Kendilerinden ;ımele ücreti alınmasına 
karar verilenler tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde işe gelmemelerinin mazerete dayan
dığı veya tatkdir olunan ücretin rayice uygun 
olmadığı sebeplerine inhisar etmek üzere köyün 
bağlı bulunduğu idarî mercie itirazda buluna
bilirler. Bu merciler tarafından verilecek ka
rarlara söz yoktur. 

c) 5 ve (> ncı maddelere göre ödenecek be
denî mükellefiyet bedelini vermiyenlerden bu 
para Tahsili Emval Kanununa göre alınarak köy 
sandıklarına yetırılır. 

d) Çalışma mükellefiyetine tâbi olanların 
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MADDE 7. — Millî Eğitim müdürlerinin em
ri altında okul binalarının ve evlerinin inşaatına 
ait teknik iğlerle uğraşmak üzere geçici ola
rak yapı ustası ve kalfası, mühendis ve mimar, 
bekçi ve işçi kullanılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki 606 nci (İllere) bölümü
nün 3 ncü (İlkokul yapıları için yapılacak pa
ra ve ayın yardımı için) maddesine 6 000 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına ilişik formül eklenmiştir. 

MADDE 8. — 3803 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesiyle 4274 sayılı Kanunun 22, 23, 25, 38, 
41, 42 nci maddeleri ve 5012 sayılı Kanun kal
dırılmıştır. 4459 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde mûnderiç, (Birinci sınıf köy ebeleri köy 
sağlık memurlarına merkezleri olan köylerde 
3803 sayılı Kanunun 16 nci maddesi gereğince 
öğretmenlere yaptırılacak evler gibi birer ev 
yaptırılır.) fıkrası çıkarılmıştır. 4274 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki 
(3803 sayılı Kanunun 16 nci maddesine göre 
okulun) ibaresi kaldırılmış ve yerine (Köy okul
larının) ibaresi konulmuştur. 4274 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesindeki (Yirmi iki, yirmi üç) 
kelimeleri çıkarılmıştır. 4274 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesinin ikinci fıkrası ile 26 nci mad-
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çalıştırılmasında kayıtsızlığı veya işi aksata
cak fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyeleri hakkında 4274 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Müdürlüklerin
de okul binalarının, öğretmen, sağlık memuru 
ve ebe evlerinin inşaatına ait teknik işlerle uğ
raşmak üzere keçici olarak yapı ustası ve kal
fası, fen memuru, mühendis ve mimar, bekçi ve 
işçi kullanılabilir. 

MADDE 9. — Köy okullariyle öğretmen, 
Sağlık memuru ve ebe evlerinin ve köy enstitü
lerinin inşaatında kullanılacak bütün malzeme
nin Devlet Demir ve Denizyolları vasıtalariyle 
taşınmasında nakliye bedelleri Millî Eiğitim ve 
Ulaştırma Bakanlıkları arasında kararlaştırıla
cak esaslar dahilinde Ulaştırma Bakanlığınca 
tesbit edilecek tenzilâtlı özel tarife üzerinden 
ödenir. 

i -* 

GEÇİCİ MADDE 1. '— 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki 560 nci (Geçici hizmetli
ler ücreti) bölümüne 100 000 lira ve 606 nci 
(İllere) bölümünün 3 ncü (İlkokul binaları 

I için yapılacak para ve ayni yardım) maddesi
ne 6 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 10. — 3803 sayılı Kanunun 16 nci 
madesiyle 4274 sayılı Kanunun 22, 23, 25, 26, 38, 
41, 42 nci maddeleri ve 5012 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır. 

4459 sayılı Kanunun ikinci madesinde yazılı 
(Birinci sınıf köy ebeleri, köy Sağlık memurları
na merkezleri olan köylerde 3803 sayılı Kanu
nun 16 nci maddesi gereğince öğretmenlere yaptı
rılacak evler gibi birer ev yaptırılır) fıkrası çı
karılmıştır. i 

4274 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birin
ci fıkrasındaki (3803 sayılı Kanunun 16 nci mad
desine göre okulun) sözleri kaldırılmış ve yerine 
(Köy okullarının) sözleri konulmuştur. 

4274 sayılı Kanunun 21 nci maddesindeki 
(Yirmi iki, yirmi üç) kelimeleri çıkarılmıştır. 
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besinin 4 neü fıkrasının son bendi, 39 ncu mad
denin son fıkrası çıkarılmıştır. 4274 sayılı Ka
nunun 26 ncı maddesinin başındaki 25, bu mad
denin 3 neü ve 4 ncü fıkralarında geçen (Yirmi 
beşinci maddeye göre) ibareleri çıkarılmış yer
lerine (Bu kanunun 5 nci ve 6 ncı maddelerine 
göre) ibareleri konulmuştur. 4274 sayılı Kanu
nun 59 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (Yir
mi iki, yirmi üç, yirmi beş ve on altıncı) kelime
leri çıkarılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. 
yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
İMinir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel B. V. 

Ş. Adalan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Gülek 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

T. Coşkan 
Ticaret Bakanı 

M. N. Gündüzalp 

Geçici K. 

4274 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin son fık
rası çıkarılmıştır. 4274 sayılı Kanunun 59 ncu 
madesinın birinci fıkrasındaki (Yirmi iki, yirmi 
üç, yirmi beş ve 16 ncı) kelimeleri çıkarılmıştır. 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

MADDE 11. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 12. — Hükümetin teklifi aynen. 

Formül aynen kabul edilmiştir. 

194S yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına ilişik formu 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Hangi hizmetlere harcanabileceği 

600 İlkokul yapıları için yapıla- Köy okulları inşaatı için alınacak her türlü yapı 
eak para ve aynı yardımı için malzemesi satınalınması, bunların taşıma ve ge

rekli imâl giderleri, bu işlerde çalıştırılacak us
ta ve işçi gündelikleri ve bunların kanuni yol
lukları, taşıt kiralariyle işletme giderleri. 
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