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1. — TUTANAK ÖZETİ
Geçen tutanak özeti
Birinci Oturum
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun görüşü
lüp kabul olunduktan sonra;
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son
verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
B. Karadeniz
8, P«h
Kâtip
Mardin Milletvekili
Dr. A. Uras

ve hesabına alınıp satılmasına ve muhafaza*
sına;
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları
hakkındaki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
değişiklik yapılmasına dair olan Kanunlar ka
bul olundu;
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna
bazı hükümler eklenmesine dair olan kanun ta
sarısının tümü üzerinde bir müddet görüşüldük
ten sonra;
Birleşime .15 dakika ara verildi.

ikinci Oturum
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına;
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesine;
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında Ekonomik İşbirliği An
laşmasına ;
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk verilme
sine;
İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para
mükâfatına;
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasın
da 17 . VI. 1948 tarihinde akdedilen Sözleşme
nin onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine nam

Üçüncü Oturum
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna
bazı hükümler eklenmesine dair olan Kanun
kabul olundu;
3132 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının
tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra;
9 . VII. 1948 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Bingöl Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
F. F. Dü§ünsd
S. Pek
Kâtip
Mardin Milletvekili
Dr. A. üras

2. — HAVALE EDİLEN K A Ö I T L A E
Tasarılar
1 — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanunun tasarısı
(1/379) (Bütçe Komisyonuna);
2 — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/380) (Bütçe Komisyonuna);
3. —- Sanayii Teşvik Kanunu tasarısı (1/378)
(Ekonomi, Ticaret, İçişleri, Ulaştırma, Gümrük

ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına);
4. — Yabancı memleketler harb okullarında
subay yetiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
(1/377) (Millî Eğitim, Millî
Savunma, Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarına);
Tezkere
5. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm,
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/254) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Kar
ma Komisyona);
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Açılma saati: 10
BAŞKAN — GL Ali Fuad Cebesoy
KÂTtPLEB : Dr. Aziz Uras (Mardin), Atalay Akan (Urfa)

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır.
3. -

GÖRÜŞÜLEN İŞLER

1. — Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmeler» girişilmesine izin
verilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/327)

nunla temin edilebilir. Halbuki Seyhan üze
rinde bir baraj yapılması da düşünülüyor. Bu
fiilen başlamış değildir. Fiilen başlamış işler
şeklinde kanun çıkarsa bu barajı yapamazlar.
Şu halde «Fiilen başlamış işlere hasredilecek»
cümlesinin konmaması lâzımdır. Onun için ben
BAŞKAN — Su işleri hakkındaki kanunun
deniz maddenin sırası geldiği zaman «fiilen
müzakeresine devam ediyoruz. Yalnız Bayındır
başlamış işler» tabirinin çıkarılması şartiyle
lık Bakanından evvel daha iki arkadaş söz al
Büt<}e Komisyonunun metnine iştirak ettiğimi
mıştır. Binaenaleyh evvel söz Kâzım Ay dar'in
ifade eden bir önerge vereceğim. 3132 ve 4100
dir.
sayılı Kanunlar zaten Türkiye'de yapılacak
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Sayın arka
bütün su işleri bölgeleri ve) havzaları içine
i
daşlar, dünkü konuşmalarda yeniden yapılacak
almıştır.
su işleri için [165] milyon lira tahsisat veril
Sonra dün konuşulmuş işler arasında Ba
mesi mevzuubahis oldu. Ve bu paranın «Fiilen»
yındırlık Komisyonunun bu işi tetkik etmek übaşlamış işlere sarfedilmesi Bütçe Komisyonu
zere kurduğu su komisyonun daha ucuz bir
raporunda ve Hükümetin getirdiği tasarıda
usul bulduğu şeklinde bir mâna hissettim. Şu
yazılıdır.
havzadan şu kadar, bu havzadan bu kadar mil
yon lira tasarruf edilecek yani bazı işlerin yaBendeniz fiilen başlamış işlere bu paranın
pümasından sarfı nazar edilerek, yekûn olarak
sarfı hakkında bir iki söz söylemek istiyorum.
55 milyon lira kadar bir tasarruf; vardır. Onun
«Fiilen başlamış işler* den maksat eğer Hav
da başka yerlere sarf edilmesi için komisyonun
zada işe başlamaksa, bugüne kadar Türkiye su
raporundan bahsederek izahat veren arkadaşı
işlerinin başlamadığı ancak iki havza -vardır.
mız Said Koksal bazı satırlar okudular. Bu 165
Birisi Dicle, diğeri Kızılırmaktır. Diğer bölge
milyon liranın tasarısı Bayındırlık Bakanlığı
lerin havzaların hepisinde su işlerine başlan
tarafından Bayındırlık Komisyonuna getirildi
mıştır. Binaenaleyh fiilen başlanaak diye kabul
ği zaman şöyle bir program vardı, bu rapor
edince Kızılırmakla Dicle üzerine işe başlanmıda deniyordu k i ; işte 165 milyon lirayı şu şu
yacak demektir. Kızılırmak da 1958 senesine
işlere sarf edeceğiz. Biz bunu tetkike başla
kadar geçecek 10 sene zarfında bir etüd dahi
dığımız vakit Bayındırlık Bakanlığında bizim
yapılmaması doğru değildir. Çünkü Kızılırmak
yanımıza yardımcı olarak verdikleri selâhiyetli
Orta Anadolu'nun birçok vilâyetlerinden geçi
arkadaşla beraber Bayındırlık Bakanlığına gi
yor. Onun için de bu devre içinde bu havzada
derek bu paranın nerelere sarf edileceğini birer
da az çok bazı işleri ele almak lâzımdır.
birer tetkik ettik. O tetkikimiz esnasında Ba
Eğer «fiilen başlamış işler» den maksat, her
yındırlık
Bakanlığı tarafından yapılmakta ohangi yapılmıya başlanmış iş ise, meselâ Sey
lan bir çok su işlerinden sarfınazar edildiği bi
han regülâtörü ve etrafında yapılan sulama ka
1
ze söylendi. Meselâ; Susığırlık havzasmda esnalları gibi işler ise, bunların ikmali bu ka
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kiden sulama için para ayrılmıştı. Fakat bn on
yıllık devre zarfında sulamadan sarfınazar et
tik, dediler ve altı milyon kadar konulan para
yı şöyle bir tarafa ayırdık.
Sonra Seyhan vadisinde bugün regülâtör ya
pılmış ve sağ sahilde (80,000) dönüm araziyi
sulayacak su şebekesi yapılmıştır. Sol sahilin
de ise yalınız ana kanal yapılmış, fakat sulama
şebekesi yapılmamıştır. Buraya Seyhan'ın sağ,
sol sahilinde 1,220,000 dönüm arazinin sulanma
sını temin için 33 milyon lira para konduğunu
görüyoruz.
Şimdi efendim, sulama altında bulunan ara
ziden, 180,000 dönüm araziden bugün 64,889
dönüm toprak sulanıyor, geriye aşağı yukarı
120,000 dönüm arazi kalıyor ki, bu arazi malesef sulanmıyor.
Bunun üzerine biz dedik, teklif ettik; bu on
senelik devre içinde 300,000 daha sulama şe
bekesi yapılsın yani ceman 480 bin dönüm, arazi
sulanacak vaziyete gelsin. Diğer kısım yani
1 220 000 dönüme iblâğ edecek kısım 1950 se
nesinden sonra yapılsın. Çünkü esasen sulaman
nın gidişine göre ancak bu kadar arazi sula
nabilir.
Seyhan'da: 1944 te 1244 dönüm sulanmış,
1945 de 12 134, 1946 da 5 859, 1948 de 64 889
dönüm sulanmıştır. Yani yavaş yavaş sulanan
arazi tezayüt ediyor. Bu tezayüde göro 300 000
dönümlük daha arazi sulamaya hazırlanırsa 10
sene için kâfi gelir.
Berdan Havzasında: Bordan Havzasında bu
gün 80 bin dönümlük arazi sulamaya hazırdır.
1947 senesinde sulanan miktar 31 636 dönüm
dür. Binaenaleyh, 50 bin dönüm arazide orada
sulanmıyor. Buraya: da 10 bin dnüm arazi da
ha hazırlansın. Buradan da bir miktar tasar
ruf ettik. 33 milyondan 26 milyon lira, tasar
ruf ettik. Bu parayı da ayırdık.
Sonra Malatya mmtakasında (Derme) kana
lı var. Malatya ovası sulanıyor, sonra bir de
Sürgü kanalı yapıldı, bugün bitmiştir. Sultansuyu ile birleştirilecekler. Sultansuyu ovasını da
sulayacaklardı. Buradaki program şudur.
Sultansuyu için, 4,5 milyon lira para kon
muş. Halbuki Bayındırlık Bakanlığındaki ar
kadaşlar dediler ki; bu Sultansuyu Ovasının su
lanmasından sarfınazar ediyoruz, ziraatçılar
buranın veriminin verinde olmadığım söyledi-
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ler. Bayındırlık Bakanlığında son aylar zar
fında Suişleri bölge müdürleri toplandı. Hepsi
bütün kendi bölgeleri dahilindeki işleri birer bi
rer ortaya döktüler, hangisinin yapılması lâzım
diye. Biray evvel biz bu tetkikleri yaptığımız
zaman o komisyon da çalışıyordu. Hangi işlerin
rantabl olduğunu, hangilerinin olmadığını tesbit etti, ondan bize malûmat verdi. 4,5 mil
yon lira, Malatya'ya ayrılan tahsisattan tasar
ruf edildi. Daha fazla başınızı ağrıtmıyayım,
bu hazırlanan 165 milyon liralık tahsisattan
kendilerinin ifadelerine göre, 55 milyon lira ta
sarruf yapılmıştır. Şu halde bunu başka yer
lere sarfedelim dedik. Onu da şu şekilde tesbit ettik. 1946 yılında Bayındırlık Bakanlığın
da vekâletlerin ileri gelenlerinden bir komisyon
kurulmuş. Türkiye'de 5 - 10 sene içinde yapıla
cak su işlerini birer birer tetkik etmişler ve bu
nun için bir rapor hazırlamışlar, bu rapor Baş
kanlıkta mevcuttur. Her vekâleten teşkil edi
len bu mütehassıs komisyonda bu rapor görü
şüldü.
14er vekâleti alâkadar eden zevattan teşek
kül eden komisyonun tetkik ettiği rapordaki
işlerden bir kısmını aldık. Baktık ki, bu işlere
göre 55 milyon lira bu tahakkuk edecek mi? Bu
para ile Yeşilırmak havzasında Almus barajı
yapılsın dedik. Gerek Çarşamba'da, gerek
Amasya'da ve Tokad'daki feyezanların sebebi
orada bir baraj yapılmadığından ileri gelmek
tedir. Sonra Tokad'daki Kazova barajının ya
pılması lâzımdır. Bugüne kadar yapılmadığı
için evvelâ bu yapılsın dedik, sonra birçok ba
taklıklar da vardır. O komisyonun raporunda,
birçok bataklıkların az bir para ile kurutulaca
ğım, memlekete verimli topraklar sağlıyacağımızı, hem de sıtmadan halkı kurtarmış olacağı
mızı açıkladık. Hem de memlekete verimli top
rak verecek, halkı sıtmadan kurtaracak birçok
bataklıklar vardır.
Elbistan ovası, sulanması buranın projesi ya
pılmıştır sulaması gayet kolaydır. Bizzat ben
deniz gezdim. Elbistan ovasını gördüm bu ova
nın sulanmasının da ele alınması lâzım. Bu su
retle Bayındırlık Komisyonunun gerekçesindeki program meydana geldi.
Onun için ricam halen başlanmış işlere inhi
sar edilmemesi eğer 165 milyon lira dikkatli
sarf edilecek olursa Bayındırlık Komisyonu ra-
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poruntm gerekçesindeki işlerin yapılması imkâ
nı olacaktır.
Bir iki nokta hakkında bir iki düşüncem var
dır onu da huzurunuza çıkmışken arzedeyim:
Bayındırlık Komisyonunda bu noktalar hakkın
da ihtirazi kayıt koymuştum sebebini burada
izah edeceğim.
Efendim, 1937 senesinde 3132 sayılı Kanun
çıktığı zaman sulamaya sarfedilen paralar ya
vaş yavaş Hazineye dönecekti. Bu esas üzerin
den de su işlerine başlanmıştı. O vakit bu para
nın sulamalardan elde edilecek gelirle -temin
edileceği düşünülüyordu. Bunun imkânı olma
dığı geçen 10 sene zarfında belli oldu; sulama
dan alman paralar ancak, bu işin umumi masraflariyle sulama giderlerine tekabül ediyor.
O yüzden Hazineye geri dönmesine imkân kal
mamıştır. Su işlerine sarfedilen para, vatanda
şın verdiği vergi yoliyle Hazineye giriyor. Hal
buki sarfedilen yer muayyen yerlerdir. Muay
yen bölgelerin halkı istifade ediyor. Binaena
leyh bilûmum vatandaşların verdiği vergiyle
yapılan bir şeyin faydasının yalnız bir kısım
halka hasredilmesi doğru değildir. Bu para ya
vaş yavaş Hazineye girmeli ve tekrar yeniden
bazı işlerin yapılması imkânı hâsıl olmalıdır.
Onun için bendeniz bugüne kadar sulamaya has
redilen araziyi 905 bin dönüm olarak biliyorum.
Bunun sulama işlerinin yapılması, beher dö
nüm için vasati olarak 50 lira sarfedilmiştir.
30 var,. 100, 120 var, fakat vasatisi 50 liradır.
Şimdi bu arazi sulandığı vakit tabiî o aradaki
arazi sahipleri istifade edeceklerdir. İstifade
eden halktan uzun vâde ile bu parayı geri alır
sak halka hiçbir tesir yapmıyacaktır. Meselâ
905 bin dönüme sulama masrafı olarak sarfedilecek para 50 şer liradan 45 250 000 lira eder.
Bunu yirmi senede arazi sahiplerinden geri alır
sak, yirmi senede alâkalı arazi sahiplerinden geri
alırsak senede 2 buçuk milyon lira bir para Haziî eye dönmüş olacaktır. Bu 2 buçuk milyon li
ra ile memlekette büyük su işlerinden başka
küçük su işlerine de tahsis edebiliriz. Bu şekil
halkın büyük menfaatini alâkadar eden işler
dir. Bu paralarla bu işler kolayca yapılabilir.
Maddeleri geldiğinde bu hususta bir Önerge tak
dim edeceğim. Arzettiğim gibi bu paralar 20 yıl
da ödenecektir, ilk sulama başladığı vakit 5 yıl
zarfında taksit almmıyacaktır. Beş yıldan sonra
her arazi sahibinden alınacak 2 buçuk lira ile
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I Hükümetin harcadığı bu para 20 senede topla
nacaktır. Bu şekil bendenize çok âdilâne geldi.'
Üçüncü mütalâa olarak, Hükümetin getirdi
ği tasarıda yoktur, Bayındırlık Komisyonunun
bir madde ile örnek tarlalarının tesisi, deneme
tarlalarının tesisi.
j
Arkadaşlar, 4100 sayılı Kanunun 3 ncü mad| desinde buhususta bir madde vardır, bunu tevı si ederek böyle bir madde haline getirerek teklif
etti.
Benim kanaatıma göre, Bayındırlık Bakanlı
ğının böyle örnek tarla tesisi hususunda muhakI kak ki ihtisas sahibi yoktur, bilgisi yoktur. Ba1 ymdırlık mühendisleri bunu bilmezler. Bu iş doğ
rudan doğruya Tarım Bakanlığına ait bir iş ve
bir yetkidir. Binaenaleyh, bu maddenin tasarıı dan tayymı istiyorum. Bu işler elbette yapılma
lıdır, bu tesisler, örnek tarlalar yapılmalıdır.
Fakat bunu yapacak olan bakanlık Bayındırlık
Bakanlığı değil, Tarım Bakanlığıdır.
Sebebi, Bayındırlık Bakanlığı tarla istim
lâk edecek, tesisat yapacak, sonra da Tarım Ba
kanlığına devir edecek. O zamanda Tarım Ba
kanlığı diyecektir ki, bu tarla deneme tarlası ola
maz, örnek tarla olamaz, deneme ve örnek tarlası
tesis edilmez, bunun yerini biz daha iyi biliriz
I diyecek. Şimdi buna meydan kalmamak üzere bu
maddeyi tayyedelim, çıkaralım, bunu Tarım Ba
kanlığı üzerine alsın, deneme tarlası yapsın, ör
nek tarla yapsın. Bu maddenin de tayymı sıracı
geldiği zaman teklif edeceğim.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar).
Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Efendim, ko
nuşulan mevzu, su meselesi hakikaten hayati bir
meseledir. Esasen vücudumuzun '•% 66, sı da su
değil midir? Onun için gerçekten bu mevzu üze
rinde ve etrafında ne kadar konuşsak azdır, ge
rek içme suyu, gerek sulama işleri, gerekse ba
taklıkların kurutulması işleri.
Yüksek huzurunuzda Kars bölgesi hakkında
azıcık mâruzâtta bulunmak istiyorum.
Sayın arkadaşlarım, Kars, biliyorsunuz, muh
telif iklimleri havi bir bölgedir. Orada-1800 - 2000
metre yükseklikten fazla yaylalar olduğu gibi
pamuk, pirinç, üzüm yetiştiren engin bölgeler de
vardır. Yani hem soğuk, hem mutedil ve hem de
sıcak iklim mevcuttur.
Kars geçen sene bir sıkıntı geçirdi. Ot olma
dı. Hayvan ihracatı yapılamadı. Bu hususta evJ velee - de mâruzâtta bulunmuştum. - Birçok za-
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rarlar oldu. Hayvanatın Jo 20 - 30 u telef oldu.
Kars'a ziraatçi birçok komisyonlar gitti, tetkikat yaptı. Eğer kars'ın kalkınması temin edilecek
ve ziraat-işleri, su işleri halledilirse bütün mem
leketimizi besliyecek bir kudrettedir. 11 atta brçok ihracat da yapabilir.
Bu mutahassıslar komisyonunun raporlariyle sabittir. Şimdi bunlardan bahsedecek deği
lim. Mevzuubahis olan sulama işleridir, su kanu
nudur. Kars'ın mutedil ve sıcak iklimli bir böl
gesi de İğdır ovasıdır. Sayın arkadaşlar İğdır
ovası Mısır'ın otuzda biridir; verim, iklim ve ye
tiştirme itibariyle. Şu hakle böyle büyük münbit bir m intaka ihmal edilemez. Bu mmtakanm
bir sulama işi vardır ki, hakikaten çok acıdır.
Burasının bir bataklık derdi de var ki ondan da
şimdi bahsedecek değilim. İğdır'da Serdarabad
Barajı vardır. Araş nehri bu ovadan geçer ve
Sovyet Rusya ile memleketimizi ayıran bir hu
duttur.
Araş nehri üzerinde Serderabat'ta vaktiy
le 10 - 12 sene evvel bir baraj yapılmış ve iki
Hükümet arasında bu hususta mukavele mevcut
bulunuyor. Bu mukaveleye göre baraj yapıl
dıktan sonra bizim de istifade etmemiz için o
baraj masrafının bir kısmını ödememiz lâzım
dır. Halbuki aradan 8 - 10 sene geçtiği halde
şimdiye kadar bu ödeme işi halledilmemiştir.
Geçen sene yine bu iş için 250 bin lira tahsisat
konmuştu fakat bu para da sarf edilmedi. Ara
daki anlaşmazlık, bir defa ödeme ve para ra
yiçlerine aittir. Bir Türk lirası bir hesaba göre
1, 94 ruble, bir hesaba göre dört ruble, bir he
saba beş rubledir. Bu işin tediyesi için para mı
vereceğiz, onu hayvan olarak mı ödeyeceğiz;
orm hayvan olarak mı ödeyeceğiz; bu hususatı
halletmek üzere muhtelif toplantılar yapılmış,
buna rağmen 10 senedir mesele halledilmemiştir.
Şimdi ortada bir vaziyet var, karşı tarafın
barajı çalışıyor ve ova kamilen yeşillik içinde,
mümbit araziden istifade ediliyor. Fakat bizim
hissemize düşen su boşuna akıp gidiyor. Hattâ
barajın bizim tarafımızda tünel de yapılmıştır.
Sırf kanalların yapılmaması yüzünden baraj ve
tünel boş olarak duruyor. Halk bütün mevsim
mesaisinin yarısını sulama işlerine hasrediyor.
Boyuna toplanıyorlar, iptidai bir vaziyette bent
yapıyorlar, bir yağmur ve sel onu bozuyor, tek
rar yapıyorlar. Bu suretle halkın mesaisinin
kısmı âzami bu sulama işinde boşu boşuna israf
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ediliyor. Şimdi yüksek huzurunuzda Bayın
dırlık Bakanından ricam: 8 - 1 0 senedir uzayıp
giden, karşı tarafla anlaşamamak yüzünden
memleketimiz çok zarar görüyor. Bu yüzden
Kars'ın, memleketimizin bu kısmının kalkınma
sına imkân hâsıl olmuyor.
Bir taraftan hayvan yetiştirme işleri, diğer
taraftan sulama işleri halledilmezse memleketi
miz nasıl kalkınacaktır. Bahusus bu olgunca
bir iştir.
Bu sulama işinin halledilmesini Hükümetten
rica ediyorum; ele alsınlar ve bir hal çaresi bulşunlar, memleketimiz kalkınsın ve istifade etsin.
SEDAT PEK (Kocaeli) — Dündenberi bir
çok arkadaşlar hakikaten ehemmiyetli ve hayatı su nıevzularına dokundular. Tabiî bir çoklan daha yakından vâkıf oldukları mevzu olm ak üzere kendi intiha]) dairelerindeki dertlerden bahsettiler. Elimizdeki tasarının Komis
yon noktai nazarlarını ayıran bariz vasfı şu
d u r : Bütçe komisyonu diyor ki, bu tahsisatla
başlanmış işlere devam edilsin. Bayındırlık
Komisyonu, benim hazırladığım programla bu
h) dizen lensin, diyor.

j
j
i
j
!
j
j

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun noktai
nazarına iltifat etmeye imkân yoktur. Birçok
yerlerdeki su işleri buradan arz ve izahına lü
zum olmıyan bazı gûna tesirlerle başlamış
işlerdir. Bunun böyle olduğu bunların hâlâ
işlememelerinden anlaşılmaktadır. Binaenaleyh
külliyen kabili kabul olmıyan Bütçe Komisyo
nunun noktai nazarını bir tarafa bırakmak lâ-*
zırrıdıı*.
Bayındırlık Komisyonunun noktai nazarına
gelince.; onda da alâkadar ve salâhiyettar Ba
kanlığı bir çerçeve içine sokmak şemmesi sez
mekteyim. Biz bir çak işlerimizi nasıl ki sala
hiyetli. Bakanlığın hakkı takdirine terkediyorsak, noktai nazarıma göre, bunu da ince tet
kiklerden sonra başarma hususunu Bakanlığın
hakkı takdirine bırakmak ve evleviyetle Ko
misyonun zaviyei niyetinden fazla uzaklaşma
mak şeklini terketmekte isabet görüyorum.
Ben de intihal) daireme ait bir iki şey söyliyeceğim. Fakat, söyliyeceğiın bu rivayet yeni
değil eski bir rivayettir.
3132 ve 4100 numaralı kanunların ki, tarih
leri oldukça eskidir, derpiş ettiği Sakarya va
disine el sürülmemiştir. Sakarya vadisi deyip-
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do geçmiyelim. Sakarya vadisinin ıslahından
dünkü müzakerede bazı arkadaşlarımız temas
ettiler, ben de arz etmeye mecburum. Sakarya
vadisinin ıslahı dediğimiz zaman ve Sakar'ya
nın ıslahından elde edeceğimiz faide gayrı ka
bili tasavvurdur arkadaşlar. Dönümü binlerce
patates veren yüz binlerce dönüm arazi bu su
retle kazanılmış olacaktır. Buğday, mahsulatı
arziye, memlekette ayrı, ayrı ehemmiyeti olan
şeylerdir; Fakat bunların yanında patatesi
ihmal etmek asla caiz değildir arkadaşlar.
"Sakarya ve kollarının ıslahı rivayeti eskidir,
Bunun mutlak ıslah edilmesi dikkatle teemmül
edilmelidir. Mahaza evvelki noktai nazarını
veçhile bu hususu, Bayındırlık Bakanlığının
hakkı takdirine arzediyorum. Memlekette eğer
onun noktai nazzarına göre, mutlaka yapılması
lâzım gelen bir şey ise, Sakaryanın da ele
alınması lâzım geldiğini arzediyorum.
Bir takrir takdim ediyorum, bu takririmdeki niyazım ve talebim, bu su işlerini prog
ramlama hususunu alâkalı Bayındırlık Bakan
lığına bırakalım. Çünki onun nihayet mutahassısları vardır, Bu işi tetkik etsin, verdiği
miz tahsisat, memleketin en çok neresine sarfadilmesi lazımsa ve nerede faydalı ve yararlı
olacaksa oraya harcasın.
BAŞKAN — Soyer.
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ar
kadaşlarım, bendeniz
arkadaşım tarafından
unutulmuş olan bir noktayı da açıklamak için
huzurunuzda söz almış bulunuyorum.
Kâzım Aydar arkadaşımız bu Bayındırlık
Komisyonu tasarısına bağlı bir program tasa
rısının Komisyonca hazırlandığını söylediler.
Evvelce bakanlıklarda teşekkül eden, bakan
lıklar mümessillerinden teşekkül eden komis
yonun hazırladığı rapordan ve diğer vesaikten
yalnız Komisyonca hazırlandığı, yani Bayındır
lık Komisyonunca hazırlandığını söylediler.
Evet, öyle oldu. Fakat ondan sonra daha ora
daki tetkikat esnasında Tâli Komisyona muta
bakatlarını bildiren Su İşleri Reisi ile birlikte
bu reisin muavini Nazmı Bey de beraber muta
bakat etmişti. Ve o program hazırlanmıştı. Ko
misyona geldikten sonra Bakan da davet edil
di, yanında müsteşar Ferdi Bey de geldi, müs
teşar muavini Muammer Çavuşoğlu da geldi,
diğer arkadaşlar da geldiler, iki gün münakaşa
edildi, konuşuldu, müzakere edildi. Onlar da bu
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mesele üzerinde yani 165 milyon lira ile evvel
ce başlamış olan işlerden kendilerince de bi
tirilmesine lüzum ve zaruret olanlar ele alın
mak ve bitirilmek suretiyle bunlardan artacak
55 - 60 milyon lira kadar bir para ile de yeni
den memleketin her köşesine teşmil edilmek su
retiyle ve bundan evelki çıkan 3132 ve 4100 sa
yılı Kanunlara da tam uyar bir şeklinde su
işleri nurundan memleketin her tarafını istifa
de ettirmek arzusu ile onlar da bize mutaba
kat ederek, artan para ile buralardaki işlerin de
ele alınabilmesi neticesine vardılar, buna mu
tabakat ettiler. Dün de bizim Bayındırlık Ko
misyonun sayın başkanı Sırrı Day tarafından
da izah Duyurulduğu gibi gerek kanun tasarı
sı, gerek buna bağlı olan program tasarısı ve
gerekçe beraberce yazıldı. Hattâ yapılan prog
ram tasarısının kanun metnine konması bir ba
kımdan çok faydalı görüldüğü için bu da mevuubahis oldu. Fakat Bayındırlık Bakanlığı bu
nun kanun metnine girmesi uzun olur, gerekçe
ye konulsun denildi ve o suretle mutabakat
hâsıl oldu. Ondan sonra da Bayındırlık Bakanı
yeniden yapılan bu program
tasarısının
kendi ilgili daire reisleri ve memurları, ta
rafından da bir kere daha gözden geçirilmesi
için, ertesi günü Komisyona iki arkadaş gön
derdi. Birisi burada oturan Sular Reisi Muhiddin Bey idi, diğeri de yanında oturan Dâniş
Beydir Bu iki arkadaşın yanında Ahmet Çı
nar, Raşit arkadaşlarımla bendeniz var idim.
Biz hiç. müdahale etmeden o arkadaşlar kendi
leri bu işi ele aldılar ve program tasarısını yaz
dılar. Ondan sonra da, bizim Komisyonumuzun
bu tasarısı ve gerekçesi meydana gelmiş bulun
du. İşte arkadaşlarım burada, böyle olmadı ise
söylesinler. Veyahut buradaki diğer arkadaş
larım da izah buyursunlar. Demek oluyor ki, bu
Komisyonun yaptığı tasarı Bakanlık eleman
larının ve Sayın Bakanın da, gerekçede yazılı
olduğu gibi, tam mutabakatı ile meydana ge
tirdik. 165 milyon lira ile ele alman işlerden,
lüzumsuz olduğu tahakkuk eden bir kısmını ken
dileri de terk etmişlerdir ve oralarda birçok pa
ra heder olmuş gitmiştir, lüzumsuz olan bu iş
lerin bitirilmemesine kendileri de mutabakat
ettiler. Arkadaşlarım; sudan mahrum kalan
Orta Anadolu'da ve Şarki Anadolu'da su ihti
yacı şiddetlidir. Bu sebeple Bayındırlık Komis
yonumuzun tasarılarında bu yerlerde de su işr

— 1087 —

B : 86

9 . 7 . 1948

leri ele alınacak şekilde tanzim edildi. Bu ka
dar teknik Milletvekillerini ihtiva eden Bayın
dırlık Komisyonu mahallinde, yani bakanlıkta
40 gün çalışmakla, iştiraki efkâr etmek sure
tiyle hazırlamış olduğu bir tasarıyı Bütçe Ko
misyonu (Malî bakımdan) diyerek başka şekle
koymasının pek doğru olmadığı kanaatindeyim
ve bununla sağlam bir iş görülmez kanaatinde
yim. Onun için şimdi arzettiğim esbap dolayısiyle Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı
tasarı ümit ederim ki, yüksek Mecliste tasvip
edilecektir. Bendeniz de, takrir veren arkadaş
lara iştirak ederek Bayındırlık Komisyonunun
programlı gerekçesi ile kanun tasarısının ele alı
nıp üzerinde yürünmesini rica ederim.
Şimdi size 3132 sayılı Kanunu okuyayım da
bu kanunların bu kere nasıl takyit edilmek is
tendiğini ve 25 senedir Orta ve Şarki Anadolu
nasıl susuz konulmuşsa yine böyle susuz bıra
kılmak istendiğini belirtmeye faydası olur.
3132 sayılı Kanunun birinci maddesi : « Or
ta ve Garbi Anadolu'nun sularından tamamen
istifade edilmek üzere şimdiye kadar çalışılan
havzalardan başka ve bilhassa Marmara; Havza
sında Susığırlık ve tabileri, Ege Denizi Havza
sında Bakırçay, Gediz, Kumçayı ve Büyük Men
deres nehirleriyle Adana havalisinde Seyhan,
Ceyhan, Berdan, Silifke'de Köksu, Malatya ha
valisinde Horata, Tıohma ve Derme, Karadeniz
Havzasında Yeşili rmak ile tâbilerinden Çekerek,
Tersakan, Kelkit ırmakları, Orta Anadolu'da
Porsuk, Sakarya ve tabileri, Konya'da Sille ve
Niğde'de Gebere deresi ile bunlara münasebeti
bulunan göl, nehir, dere, çay ve kollarında su
lama yapılması, bataklıkların kurutulması ve,
hasarların men'i gibi yapılacak bilûmum su iş
leri île İğdır, ...»
Şimdi, « doktor arkadaşımızın bahsettiği İğ
dır - ve Erzincan su işleri için...
BAŞKAN — Rapor bütün arkadaşların elin
dedir. Palan raporda yazılı olduğu veçhile de
yip geçersiniz. Vakit kaybetmiyelim.
ÎBRAHÎM R E F İ K SOYER (Niğde) —
Ben raporu okumuyorum. Kanunu okuyorum.
Kanun arkadaşların elinde yoktur.
BAŞKAN —• Arkadaşlar, matbu olan bu ka
nunu okumadınız mı? (Okuduk sesleri). Oku
duk diyorlar. Herkes .okusun, anlaşılsın diye
bunları tap ve tevzi ettiriyoruz.
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İBRAHİM R E F İ K SOYER (Devamla) —
Paşanı, ben ifademe yeni başladım ve okuduk
larım da birtakım adlardır. Havza: ve memleket
adı hulâsa edilemez.
Arkadaşlar, bu kanunun birinci maddesi bit
ti, şimdi 4100 sayılı kanuna geliyorum. Onun
da birinci maddesini okuyacağım: (3132 sayılı
kanunun birinci maddesinde teshil edilmiş olan
havzalara Anodolu'nun garb ve cenup sahilini
teşkil eden Akdeniz mıntakasiyle Orta Anado
lu, Kızılırmak, Fırat ve Dicle havzaları ve Sa
karya'nııı mansıp kısımları ithal edilmiştir.
Bunları duydunuz. Bütçe Komisyonu ise, ta
sarısında; (Fiilen başlanan işler) diyor. Halbu
ki, bu iki kanunun iki maddesinde de bu işlerin
nerelere teşmil edileceği sarahatle açık olarak
gösterilmiştir. Yani Bayındırlık Bakanlığı pa
rası yetmedikçe, ben şu şu havzalarda şu işleri
yapacağım, para verin demiş, fakat paralan o
işlere sarf etmem iştir. Oraları mühmel bırak
mıştır. Arkadaşlarım akli. seliminize müracaat
ediyorum. Yeniden bu mmtakalar susuz kalma
sın. Bayındırlık Komisyonunun tasarısının mü
zakere mevzuu yapılmasını ve onun üzerinde
durulmasını hassaten rica ederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar; bir noktayi tav
zih edeyim. Dündenberi hatip arkadaşlarımız
bu konu etrafında uzun izahat verdiler ve neti
cede Bayındırlık Komisyonunun tasarısının
müzakere mevzuu edilmesini istediler. Onun
için rica edij^orum, daha birçok söz alan arka
daşlar vardır, bu arkadaşlar fikirlerini hulasa
ten arzetsinlerdir ki, bu iş uzamasın. Esasen bu
hususta verilmiş birçok önergeler de mevcuttur.
Söz sırası Ahmet Bozbay'mdır. Buyurun!.
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Bendeniz,
bu yeni kanun dolayısiyle ilimizi ilgilendiren
bir su işinden bahsedeceğim.
Biz, sulama işlerini fiilen ilimizde de görmek
ve su basmış arazilerimizi, bu su baskınlarından
kurtarıp ziraate salih bir hale getirilmiş olma
sını müşahede etmek arzsundayız.
Porsuk çayının başı Kütahya'dır. Bu çay,
Kütahya şehrinin 3 kilometre mesafede alt ta
rafından geçerken, hafif te olsa yağan yağmur
ların tesiriyle her zaman taşmakta şehir ve çift
çilerin arazileriyle, üç, beş köy arazisini kami
len denilecek derecede bu taşan su istilâ etmek
tedir. Bu suretle bu araziler senelerdenberi ziraatten bırakılmış bir vaziyete düşmüştür. Hat-
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tâ tayyare alanının da mühim bir kısmı bu suyun
istilâsında kaldığından alay için daha başka ara
ziden ve şehre ait mühim miktarda mera işgal
ve çiftçilere ait birçok araziler tekrar istimlâk
edilmiş ve alan işi halledilmiştir.
Şimdi bu su, temizleme ameliyesi ile, yani
yataklarının temizleme ameliyesi ile halledile
cek bir durumdadır. Fakat bu temizleme ame
liyesi senelerdenberi ele alınmadığından Yenibosna Köyünün arazisi kamilen su altındadır.
în, Çalça, ve Perli Köylerinin mühim bir- arazi
parçası bu suyun yine istilâsına uğramıştır, su
yun temizleme ameliyesini yapmak için mühen
disler gelmiş, etüdler yapılmıştır, yeni bir mek
tup aldım; Bayındırlık Bakanlığına, Başbakan
lığa, Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına tekrar
çiftçilerin müracaat ettiklerini ve bu işin yakın
zamanda ele alınmasını çiftçiler rica ve istir
ham etmektedir. Bendeniz de diğer arkadaşları
mın fikirlerine iştirak ederek bu fiilen işe baş
lanmış kelimesini bertaraf edip ufak masraflar
la zararın izale edileceğini tahmin ettiğim bu
gibi işlerin de ele alınarak bir gün evvel mağ
dur ve garip çiftçileri topraklarına sahip etme
sini ve bu topraklar üzerinde ziraate başla
yabilmelerini temin etmesini değerli Bakanı
mızdan bilhassa istirham etmekteyim.
Bir de bütçe müzakereleri sırasında da arzettiğim. Altıntaş bataklığı meselesi vardır. Bu
bataklık alttan kaynamak suretiyle veya ileridenberi esaslı bir göl olarak durmakta değildir,
Murat ve Ahır dağlarından akan sular Altın
taş ovasının mühim bir kısmını ve en değerli
binlerce dönüm arazisini istilâ etmekte ve bu
araziden senelerdenberi istifade edilememekte
dir.
Biz bu iş için vilâyetle sıkı temas ederek
1941 - 1942 senelerinde etüdlerini yaptırdık,
plânlarını hazırladık, plânlar Bayındırlık ve
Sağlık Bakanlıklarında mevcuttur. Birkaç de
fa müracaat ettik. înşaallah gelecek sene halli
ne çalışırız dediler,, ertesi sene müracaatımızda
öbür seneye kaldı. îş bu vaziyette geçirilmiştir.
Altıntaş bataklığının işgal ettiği saha Kütahya
Vilâyetinin en değerli arazilerinden biridir. Bu
bataklık basit bir kanala alınmak suretiyle ko
layca halledilebilecek durumdadır. Araziler ku
rutulursa arzettiğim gibi çiftçilerimiz bu top
raklardan istifade edecekler ve istihsal seviye
miz de ona göre yükselecektir. Başınızı fazla ağ
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rıtmak istemem. Bu iki işin biran evvel ele alı
narak halli cihetine gidilmesini bilhassa rica
ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon adına Raşit Börekçi
arkadaşımız konuşacaktır
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
RAŞÎT BÖREKÇİ (Ankara) — Takdim etmiş
olduğum önergemin mucip sebeplerini kısa bir
iki cümle ile açıklamama Yüksek müsaadelerini
rica ederim. Dünkü görüşmelerimizden de ta
vazzuh etmiştir ki; Bayındırlık Bakanlığının ilk
hazırladığı tasarıda (fiiten başlanılmış olan iş
lerin tamamlanması) şeklinde bir kayıt olmadığı
halde Maliye Bakanlığı herne mülâhazaya da
yandı ise tasarıya böyle bir kayıt koymuş ve
Bakanlar Kurulundan da tasarı bu şekilde çık
mıştır. Komisyonumuz gerekçesinden ve dünkü
açıklamalardan anlaşılacağı veçhile tasarıya
böyle bir fıkranın eklenmesi Hükümeti takyit
eder mahiyette olduğundan daha hayati ve daha
verimli ve fakat henüz fiilen başlanılmamış
olan su konularını ele almamak gibi mühim
mahzurlar tevlit edeceğinden şüphe yoktur. Yur
dun, sulama, kurutma ve korunma gibi üç ana
hattı üzerinde toplanan su dâvasının bu tasarı
ile istenilen on senelik süre içinde 165 milyon
liralık bir ödenekle tam ve kâmil olarak halledilemiyeceğinden ve bu ana dâvanın halli için
bugünkü rayice göre daha beş altı yüz milyon
liraya ihtiyaç hâsıl olacağına Yüksek heyetini
zin itimat buyurmalarını rica ederim. Bu 165
milyon lira bugünkü malî takatimizin imkân
verebildiği bir rakamdır ve ancak 10 senelik
bir süre içinde derpiş edilmiştir. Hal böyle olun
ca bu parayı en hayati ve en verimli mevzulara
yatırmak lâzım geldiğine şüphe edilemez, öyle
su mevzuu vardır ki fiilen başlanmıştır, üzerine
milyonlar harcanmıştır, harcanmış olan parayı
ölü bir halde yatırmamak ve rantabl bir hale
koymak için o işin bitirilmesi lazımsa bunu
mutlak surette bitireceğiz.
öyle su mevzuu vardır ki üzerinde henüz
fiilen işe başlanmamıştır, ama hayati bakımdan,
verimli olması bakımından mutlak surette ele"
almamız ve hiçbir kayıt ve tahdide tâbi olma
dan derhal başlıyabilmemiz lâzımdır. Ve Yine
böyle bir mevzu vardır ki bir manzume olarak
başlanmıştır. Ve bu manzume içinde daha 10
senelik ihtiyacı karşılıyabileeek derecede işler
yapılmıştır. Henüz başlanılmış olmasına rağmen
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derhal yapılmasında her bakımdan mutlak fa- i takat iktisadi ehemmiyeti haiz suların ele abide mülâhaza edilen esaslı mevzular dururken;
narak onların ilk plâna alınmasını teklif etmiş
daha ileriki on senelik ihtiyacı karşılasın diye
tir. Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 165 mil
başlanmış olan o işi bitirmeye para harcamakta
yon lira ile buyurdukları maksat yerine gele
muhakkak isabetsizlik vardır.
bilecek midir? Bu noktayı izah etsinler.
Hulâsa fiilen başlanmış olsun veya hiç baş
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RAŞÎT BÖ
lanmamış olsun herhangi bir su mevzuuna para
REKÇİ (Ankara; — Arzettim. Memleketin su
sarfederken onun hayati, iktisadi ehemmiyeti
dâvası böyle 1.65 milyon lira ile, ki evvelce de
gözönünde tutularak ehemmi mühimme tercih
121 milyon lira alınmıştı, ceman 285 milyon lira
suretiyle tertiplenmesi lâzımdır.
ile halledilecek bir dâva değildir. Şahsi kanaa
Teknik bilgilerine, tecrübelerine, karakter
timce, daha 500 - 600 milyon liraya ihtiyaç.
lerine güvenebileceğimiz fen adamlarımızın vu
vardır. Bu 165 milyon lira ile yapacağımız iş
kuf ve salâhiyetle bu sıralamayı yapacaklarında
ler, ehemmi mühimme tercih ederek İktisadi ba
asla tereddüt etmiyorum. Ve şüphe etmiyorum
kımdan hangisi daha mühim ise onu ele almak
ki bu vazife onlarındır. Ancak Komisyonumuz
tır.
gerekçesinde tadadi mahiyette zikredilen mev
1
REŞİD ÖZSOY (Kayseri) — Benim noktai
zular kendilerinin de mütalâa ve muvafakatleri
nazarım, Bayındırlık Komisyonu böyle bir plânı
alınarak sıralanmış aydınlatıcı mahiyetteki esas
derpiş etmiş midir, yani ne yapacaktır?
lardır. Binaenaleyh arzettiğim ve esaslı gördü
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ğüm bu sebebi ere dayanarak; Bayındırlık Ko I
RAŞİT
BÖREKÇİ (Devamla) — Bayındırlık Ko
misyonu tasarısının; birinci maddesinin ilâve
misyonunun
gerekçesinde Tâli Komisyon arka
edilen kayıtlarla tâdili suretiyle müzakere ko
daşlarımızın
Bakanlıkta hazırlamış oldukları
nusu yapılması hususunda takdim etmiş bulun
tenvir edici mahiyette, bazı esasları ihtiva eden
duğum önergemin kabulünü ehemmiyetle arz ve
programı
vardır. Bu programla on senelik süre
rica ediyorum.
içinde
bunların
tamamlanabileceğini ümit edi
Yalnız sözlerime şunu ilâve edeyim ki, Muh
yoruz.
terem arkadaşlarım, bu kürüsden, bu konuda
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
sarfedilen paralar için, su mevzuu hakkında sarMER
ERlŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar,
fedilen paralar için şöyle harcanmış, böyle har
dün
akşam
müzakeresine başladığımız bu tasa
canmış, mahalline masruf olmamıştır diye bir
rının
umumi
görüşmelerini yaparken ilk söz
çok münakaşalar yapıldı. Şuna kaniim ki Ba
alan arkadaşımız Sait Koksal Bütçe Komisyo
kanlıkta yapılmış olan program muhakkak ki
numuzun raporu ile ihtisas komisyonu olan
bir hüsnüniyet esasına göre yapılmıştır, harcan
Bayındırlık Komisyonu - raporu - üzerinde uzun
mış olan paraların da israf edildiğine kani de
uzadıya
beyanı mütalâa ettiler ve bazı mukaye
ğilim. Yapılmıştır, başlanmıştır, hattâ tâli ko
seler
yaptılar,
ihtisas Komisyonunun bu işi yet
misyon arkadaşlarımızın üzerinde durup tesbit
ki ile incelemiş olduğunu ve S a Komisyonuna
ettikleri mevzular da bu esastan mülhem ol
havale ederek işi tetkik ettirdiğini ve Su Komisyo
muştur. Ben şimdiye kadar yapılmış olan işle
nun raporundan bazı cümleleri okumak suretiy
rin heder olduğuna, Komisyon adına değil, şah
le
bizim mesaimizin gayriciddî olduğunu ifade
sım namına arzediyorum, kani değilim.
etmek
suretiyle sözlerine son verdiler.
REŞtD ÖZSOY (Kayseri) — Efendim, ar
kadaşımız Bayındırlık Komisyonunun tesbit et
tiği birinci maddenin görüşülmesini teklif et
mektedir. İfadesine göre, Bütçe Komisyonu baş
lanmış olan işler için muayyen müddette 165
milyon lira sarfını nazarı dikkate alarak bu pa
ranın, fiilen başlanmış su işlerine tahsisini istih
daf etmiş bulunmaktadır.
Arkadaşımız ise birinci maddenin tazammun ettiği şekil dâhilinde henüz başlanmamış,

Arkadaşlar; şunu arzetmek mecburiyetin
deyim ki Meclisin mesaisini tanzim eden içtü
züğümüz ihtisas komisyonlarının mesaisini iyice
tâyin etmiştir ve lüzum" gördüğü içindir ki, bu
tasarı da Bütçe Komisyonuna gelmiştir.
Bütçe Komisyonu Hükümetin teklifini ele al
mıştır. Hükümet şimdiye kadar Başlanmış olan
işlerin ikmali için bu tasarıyı Büyük Meclise
arzetmiştir. Biz Komisyonda belki takdir et-
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medikleri şekilde ve fakat yine kendi ihtisasımız
dâhilinde bütçe bakımından da alâkalı dairele
rin ihtisas mevkiindeki zevatla temas ederek bu
tasarıyı inceledik. Esasen dündeııberi söz söyliyen arkadaşlarımız vaziyeti izah ettiler. Gö
rüldü ki yüksek tasvibinize arzedilen bu 165
milyon lira ile memleketin su dâvası hallolunmuyor. Esasen Hükümetin teklifinde de görü
leceği üzere şimdiye kadar başlanmış olan işler
den ehemmiyetlilerinin ikmali için bu tasarı
yüksek huzurunuza getirilmiştir. İhtisas Komis
yonundan yetkili arkadaşlar, bilhassa yüksek
mühendis arkadaşlar burada fikirlerini gayet
açık olarak ifade ettiler. Onların da maksatları
yine memleketin ihtiyacı için yine ehemmiyetli
işlerimizi ikmal için şu kısmı bırakıp, bu kısmı
yapmak düşüncesiyledir. Bu hususta en yetkili
sözü Hükümetin söylemesi lâzımdır, Çünkü Hü
kümet teklifinde doğrudan doğruya başlanmış
olan işleri ikmal için bu tasarıyı göndermiştir.
Ama kıymetli arkadaşlarımın ifade buyurdukla
rı gibi şu işin bırakılması, bu işin yapılması
ciheti de esasen mütehassıs arkadaşlar tarafın
dan da program şeklinde Hükümet tarafından
yapılmasına işaret edilmiştir. Nitekim birçok
arkadaşlarımız ve bu meyanda Kâzım Bey arka
daşımız ki o da o İhtisas Komisyonunun içindedir.
Bütçe Komisyonunun teklif ettiği metin üzerin
de ufak bir tadil ile bu işin halledilmesini tek
lif ettiler. Bu hususta kesin kararı verecek yine
Yüksek Heyetinizdir.
Yalnız Sait Koksal arkadaşımın üzerinde
ısrarla durduğu gibi Bütçe Komisyonunuzun
üzerine aldığı herhangi bir işi gayriciddî bir
şekilde inceleyip de huzurunuza getirmediğine
itimat buyurmanızı rica ederim. Sırrı Day ar
kadaşım, Komisyonun Başkanı olarak, vaziyeti
izah ettiler. Ve bütün bu hesapların da, yani
İhtisas Komisyonu tarafından yapılmış olan
hesapların da nihayet iptidai bir hesap olduğunu
katî bir proje olmadığını ifade ettiler. Binaen
aleyh arkadaşlar, eğer Yüksek Heyetiniz ten
sip buyurursa, heVhangi bir metin üzerinde du
rulabilir. Yalnız kanaatimce ve Bütçe Komisyo
nunuzun kanaatince, bütçe imkânlarını da na
zarı itibara alarak bu meselenin evvelce Hükü
met tarafından ifadelenmesi lâzımdır. Ondan
sonra tensip buyuracağınız metni tâyin etmek
hakkı Yüksek Heyetindir. (Doğru sesleri).
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BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Yüksek Heyetiniz huzurunda dündenberi cereyan eden müzakereler, su meselele
rinde Büyük Meclisin hassasiyet derecesini gös
termiş bulunmaktadır. Bendeniz, Bayındırlık Ba
kanı olarak, bu müzakerelerin cereyanından, su
meselelerini biran önce ve en iyi şekilde hallet
mek hususundaki azmime ancak kuvvet katmış
oldum.
Muhterem arkadaşlarım dâvanın türlü cephe
lerine temas ettiler. Benim müzakerelerden çı
kardığım netice şudur: Yurdun her tarafında ele
alınması lâzım gelen su dâvaları vardır. Fakat
malî imkânsızlıklar dolayısiyle bunlardan bir
kısmı bugüne kadar ele alınmamış. Ele alınabil
miş olanlar da malî zaruretler dolayısiyle yarım
bırakılmıştır. Yurdun diğer birçok yerlerinde
su mevzuu Devletin himmetini bekler bir vazi
yette bulunmuştur. Burada şu noktayı bilhassa
tebarüz ettirmek isterim: Arkadaşlar, bizde su
işleri esaslı şekilde 3132 sayılı Kanun kabul edil
dikten sonra ele alınmıştır. Yani 1932 yılından
sonra. Su işlerinde herhangi müsmir netice vere
cek bir esere başlamadan önce uzun bir tetkik
mevzuu vardır ve bu tetkik uzun yıllar ister. Yıl
lardır ele alınmamış olan su işlerimizin de bu
kadar uzun yıllar beklemeye tahammülü olma
dığı için, Bayındırlık Bakanlığı, Yüksek Meclisin
vermiş olduğu tahsisatla, acele yapılması lâzımgelen işlere hemen başlamıştır. İşte, belki de bu
acele başlama dolayısiyledir ki, arkadaşlanmızın
haklı olarak teessürünü uyandıran bazı sakatlık
larla bugün karşılaşmış bulunuyoruz. Meselâ
Susurluk havzasmdaki su işlerinde görülen sakat
lıklar gibi.
Arkadaşlar; bu sakatlıklar mahduttur. Ve
bunları su işinin uzun tetkika muhtaç olmasına,
bizim bu işlere yeni başlamış olmamıza vermek
daha doğru olur.
Su işlerinde çalışan değerli mühendis arka
daşlarımın' haklarını teslim etmek isterim. Biz
zat Bayındırlık Komisyonunun ayırdığı tâli ko
mite yaptığı tetkikat neticesinde şimdiye kadar
yaplımış olan su işlerinden bazılarının kendileri
ne verilen parayı ne kadar müddet zarfında
iade edebileceğini hesap etmişler ve şu arzedeceğim neticeye varmışlardır:
Bakırçay: 5 150 000 lira sarfedilmiştir, iki
senede amortismanı kabildir.
Gediz : 12 620 000 lira sarfedilmiştir, üç
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senede amortismanı kabildir.
Büyük Menderes: 14 220 000 lira sarf edilmiş
tir, beş senede amortismanı kabildir.
Malatya : 4 000 000 lira sarfedilmiştir, beş
senede amortismanı kabildir.
Seyhan : 21 670 000 lira sarfedilmiştir, üç
senede amortismanı kabildir.
Yeşil Irmak: 15 500 000 lira sarfedilmiştir, beş
senede amorti edilebilecektir.
Fırat'a 3 790 000 lira sarfedilmiştir, altı se
nede amortismanı yapılabilecektir.
Arkadaşlar, bu sarfedilen meblâğların yekû
nu 77 milyon lira kadar tutmaktadır ki, bugün
su işlerine fiilen harcanmış olan para da bun
dan sadece birkaç milyon lira fazladır. Bu he
saplar göstermektedir ki, su işlerine sarfedilen
paralar öyle sokağa atılmış değildir. Büyük
mikyasta verimli yerlere sarfedilmiştir. Eğer
sakatlıklar olmuşsa bu da işe acele başlama ve
acemilikler yüzünden olmuştur. Kaldı ki, yük
sek heyetinizin su işlerinde gösterdiği hassasi
yet, bu hususta kürsüde söylenen kıymetli söz
ler, su işlerinde çalışanlar için büyük irşat ma
hiyetini taşımaktadır. Bayındırlık Bakanlığı
mesaisine bunları göz önünde- tutarak devam
edecektir.
Muhterem arkadaşlarımdan birçokları haklı
olarak, kendi bölgelerinin su ihtiyaçlarına te
mas ettiler ve muhtelif arzular, temenniler izhar
ettiler. Bendeniz bunları dikkatle dinledim ve
not ettim. Bayındırlık Bakanlığının su işlerinde
çalışan mütehassıslar bu mevzuları dikkatle; in
celiye rek ehemmiyet sıralarına göre tahakkuk
ettirmeye çalışacaklardır.
Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı daha
arzetmek isterim. Bu kanunla verilecek olan
165 milyon lira on senede sarfedilecektir. Bina
enaleyh, yetki verilir verilmez bütün işlere tev
zi edilecek ve başlanılmış olan bütün, işler iki üç
sene zarfında ikmal edilecek gibi bir fikrin hâ
sıl olmamasını rica ederim. Bu 165 milyon lira
ile Türkiye'nin bütün su işlerinin halledilemiyeceğini ve kaba bir tahminle Türkiye'nin bü
tün su işlerinin halledilmesi için milyara yakın
bir paranın tahsis edilmesi lâzımgeldiğini arz
etmek isterim. Ayrıca su işlerinde tecrübeler
arttıkça hatalar görülmekte ve yeni imkânlar
bulunmaktadır. Bu bakımdan bendeniz su işle
rimizin tuğyanı önlemek, bataklıkları kurut
mak, zirai istihsali artırmak bakımından yeni-
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den Sağlık, Ekonomi, ve Tarım Bakanlıkları ile
müştereken esaslı bir surette tetkik ettirip; bu
gün program diye adıgeçen ve bir ön tasarıdan
başka bir şey olmıyan bu tasarının kuvveden fi
ile geçmesi için nelerin yapılması lâzımgeldiği
hususunda şimdiye kadarki tatbikatı da göz
önünde tutulacağını. Bu işte bizden evvel zarar
ve ziyana uğramış mümasil ecnebi devletlerin
neleri ve ne şekilde yaptığını tetkik edip bir ne
ticeye varmadan ve bu neticelerle bir mukayese
yapmadan tek kuruşu bile sarfettireeek deği
lim. Bu itibarla yüksek heyetinize, bütün siyasi
mesuliyeti müdrik olarak temin ederim ki, ve
receğiniz bu tahsisatı, fennî istihsal (ve hattâ
medeni diyebileceğim) tetkikatı yaptırmadan,
sokağa atar gibi, şuraya, buraya serpiştirmek
niyetinde bu arkadaşınız herhalde değildir.
Bu müzakerelerle yorulmuş olan yüksek he
yetinizi daha fazla işgal etmek istemem.
Sadece bir noktaya daha müsaadenizle te
mas etmek isterini:.
Bayındırlık Komisyonu metni ile Bütçe Ko
misyonu metni meselesi.
Bendenizin bu hususta, Bayındırlık Bakanı
olarak takdir ederseniz durumum çok naziktir.
Bu itibarla bu noktada sözü ben Maliye Baka
nı arkadaşıma bırakacağım. Benim için her iki
metin de, Yüksek Meclis nasıl takdir ederse ve
hangi karara varırsa, tatbik edilecek ve üzerin
de durulacak metindir. Karar yüksek heyetini
zindir.
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Küçük su işlerini düzenlemek için bir şey lütfe
der misiniz?
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Devamla) —• Küçük su işleri hakkında da ay
rıca bir tasarı hazırlanmış, fakat Büyük Mecli
sin yaz tatiline girmesi yakın olduğu için bu ka
nun tasarısı Bakanlar Kurulundan geçirilip he
nüz Yüksek Meclise tevdi edilmemiştir. Kış dev
resinde takdim edilecektir.
SIREI İÇÖZ (Yozgad) — Yozgad Vilâyeti
dahilindeki küçük su işlerini Bakanlığınızın mü
tehassıs heyeti tetkik ettiler, plânları yapıldı,
hattâ bir suretini de bana göndermişlerdi, selefi
âlinize rica ettim, alâkadar olurum demişlerdi.
Sizin de lütfen nazarı itibara almanızı istirham
ederim.
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BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERİM |i allûk etmektedir portesi de aşağı yukarı 20 mil
(Kocaeli) — Arkadaşımın mütalâalarını elbette
yon liradır. Bunun haricinde diğer su işleri de
nazarı itibara almak vazifemdir.
| vardır. Şimdiye kadar Yüksek Meclisten çıkmış
' olan bütün kanunlarda yapılacak işler metinde
BAŞKAN — Söz Maliye Bakanımndır.
tarhedilmiştir. Şimdi diğer su işlerine de sarMALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
fedilir kaydı konacak olursa bu kapıyı tamamen
(îzmir) — Sayın arkadaşlarım; ben işi malî cep
açmış oluruz.
heden mütalâa ederek maruzatta bulunacağım.
Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, 1937 se
Ben Bayındırlık Bakanı arkadaşımla beraber,
nesinde 3132 sayılı Kanunla su işleri için 31
bunun haricinde kalmış olan su işlerini yemden
milyon liranın sarfına mezuniyet verilmişti. Biltesbit edelim diyoruz. Ve bu işler için ne kadar
âhara 4100 sayılı Kanunla bu ödeneğe ek olarak ! paraya ihtiyaç varsa ayrı bir kanunla gelelim
50 milyon lira daha tahsisat verildi. Ve bilâhara j ve karşılığını da temine çalışalım.
bu miktar 121 milyon liraya çıkarıldı.
İBRAHİM R E F İ K SOYER (Niğde) — 30
Bu tasarı ile evvelce başlanmış olan işlerin ı senedir inandık buna.
tamamlanması için daha 165 milyon liranın sar
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
fına mezuniyet verilmektedir. Bugüne kadar baş
vam. Söz kesmeyin.
lanmış olan işleri; tanzim edilen programa göre, j
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
tamamlamak için 75 milyon liraya daha ihtiyaç
(Devamla) — Efendim, biz su işlerini..
vardır. Demek ki, eldeki programın tamamlan
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — O
ması ve başlanmış olan bu işlerin kabili istifade
kadar da biz keselim.
bir hale getirilmesi için, 240 milyon liraya ihti
MALİYE
BAKANI ŞEVKET ADALAN
yaç vardır. Bayındırlık Komisyonunun yaptığı
(Devamla) — Biz su işleri ayrıda kalsın demi
incelemeler sonunda tesbit ettiği işlerin portesi
yoruz. Bizim endişemiz başlanmış olan işlerin
de 60 milyon liradır. Bugün başlanmış olan ve
yarıda kalmamasıdır. Bu Mecliste ne kadar atamamlanması zaruri bulunan işler için 300 mil- | cı tenkitler yapıldığını size hatırlatmak isterim.
yon lira tahsis etmek zaruretindeyiz.
Nihayet Maliyenin yaptığı, Yüksek Meclisin bu
temayülüne uymaktan ibarettir. Ben tekrar eŞimdi arkadaşlar, başlanmamış olan işlere de
diyorum, bunun haricinde yeniden başlanması
bu tahsisattan sarfa mezuniyet verirsek bugüne
lâzım gelen su işleriyle ufak tefek kurutma
kadar olduğu gibi, başlanacak işlerin de yarıda
işleri için bu tahsisattan para ayırmaya imkân
kalmasına meydan vermiş olacağız.
yoktur, yeni bir kanun getirelim. Onlara da baş
Maliye niçin bu noktai nazardadır, onu izah
layalım. Yoksa başlanmış olan işleri de tamamedeyim: Maliye maalesef bütün bu ihtiyaçları
layamazsak hepsini yarıda bırakmış oluruz.
bugün karşılıyacak durumda değildir. Onun için
dir ki, bugünkü malî imkânları gözönünde tuta
BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresi sıra
rak başlamış olan işlerin tamamlanmasını iste
sında bir çok arkadaşlar söz aldılar, yana karmekteyiz.
' şıya, üzerine söz söylediler, sözcüler konuştu,
Arkadaşlar, biz bu tasarıyı başlanmış olan
bakanlar da söylediler. Şimdi yeterliğe ait öner
işleri tamamlamak için şevkettik. Bu işlerin ta
ge var onu okutacağım.
mamlanması hakikaten zaruridir. Aksi takdirde
AHMET ALI ÇINAR (kürdür) — Ö n e r g e 
tekrar ediyorum, şimdiye kadar başladığımız
nin aleyhine konuşacağım, Memleketin mukad
bazı su işlerini nasıl yarıda bıtrakmışsak, başlaya
deratını alâkadar ediyor.
'*""
cağımız yeni işleri de yarım bırakmış oluruz. Bu
SEDAD PEK (KoceK) — Takrir aleyhinde
mevzuda sarfedeeeğimiz paraları da heder etmiş * söz istiyorum.
olacağız. Benim vazifem kalkınmamızın temelini
BAŞKAN — Sizden evvel Ahmet AH Çınar
teşkil edecek olan su işlerine elden geldiği kadar
istedi.
karşılık bulmaya çalışmak olacaktır.
SEDAD PEK (Koceli) — O halde bende
Mütehassıs arkadaşlardan sordum, Bayındır
lehinde konuşayım.
lık Komisyonunun başlanmasını istediği işlerin
AHMET ALI ÇINAR ( B u r d u r ) . — Muhte
portesinin 60 milyon lira olduğunu söylüyorlar.
rem arkadaşlar, 165 milyon lira gibi bir para
Bu işlerin 16 sı bataklıkların kurutulmasına ta- | yı, bu fakir memleketin dişinden tırnağından

— 1093 —

B : 86

9.7 .1948

0:1

Şimdi önergeyi okutuyorum.
artırdığı parayı bir günde tahsis ediyoruz. Ben |
isterdim ki Yüksek Meclis bunun üzerinde gün
Yüksek Başkanlığa
lerce dursun. Arkadaşlar, nasLİ ki 121 milyon
fş aydınlanmıştır. Müzakerenin yeter oldu
lirayı, vaktiyle programsızlık yüzünden heder
ğunun reye konıımasım teklif ederim.
edilmiş bunu da aynı programsızlıklar içinde
Bolu Milletvekili
mütalâa ediyoruz.. Elimizde program yoktur;
ihsan Yalçın
ciddi bir tahmin dahi yoktur. Onun için yeter
lik aleyhinde konuşacağım ve bu hususta Mec
BAŞKAN — Efendim, müzakerenin yeter
lisin tenevvür etmesine imkân verilmesini rica
liğini kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edil
edeceğim.
miştir.
Arkadaşlar; 121 milyon liranın....
Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza sunu
BAŞKAN -•— Efendim, müsaade buyurun,
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul
yeterlik hakkında Yüksek Meclisin kararını aedilmiştir. (Takrirler var sesleri).
lacağım, eğer yeterliğe karar verilmezse söz
Müsaade buyurun, biliyorum, Riyaset de fik
hakkınız mahfuzdur.
rini arzetsin.
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
AHMET ÇINAR (Devamla) — Ben, yeter
lik aleyhinde konuşuyorum.
Muhterem arkadaşlar; evvelce 121 milyon
lira aynı kayıtlarla verilmişti. Esefle, acı ile
söyliyeyim ki, bu para israf edilmiştir. Misal
olarak Manyas işini arzedeyim.
BAŞKAN — Bu işin yeterlik aleyhindeki
sözlerle bir ilişiği yoktur.
AHMET ÇINAR (Devamla) — Alâkası var
dır.
Manyas Ovasına 1938 senesinde üç milyon li
ra sarf edilmiştir. Fakat bugüne kadar bir dö
nüm bile sulanamamıştır. Şimdi kabul etmek
te olduğunuz ve Hükümetin kabul edelim de
diği programla buraya altı milyon lira daha
sarfedilecektir. Binaenaleyh, bu iş üzerinde
ehemmiyetle durmak lâzımdır.
.1939 yılının üç milyon lirasını burada batı
ran zihniyet yine bu 165 milyon lira üzerinde
kımıldamağa başlamıştır. Buraya altı milyon
lira daha sarfedecek olan programı Yüksek He
yetiniz kabul etmiyecek, Türk Milletinin dişindan, tırnağından, ciğerinden ayırdığı parayı
bu suretle heder etmiyecektir.
SEDAD PEK (Kocaeli) •— Söz istiyorum.
BAŞKAN — içtüzük mucibince bir kişiye
söz verdim.
SEDAD FEK (Kocaeli) — Ben lehinde ko
nuşacağım.
BAŞKAN — Olmaz efendim, ilk evvel le
hinde, sonra aleyhinde konuşulur, aleyhinde
konuşuldu, şimdi reyinize sunacağım, içtüzük
böyledir. Kabul buyurursanız yine devam ede
riz.

Şimdi ivedilik teklifi vardır.
Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul deli
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Şimdi önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle; (ye
niden yapılacak su işleri hakkındaki kanunun)
ihtisas komisyonu olan Bayındırlık Komiskonu
metnin görüşülmesini arz ve tekliff ederim.
İsparta Milletvekili
Sait Koksal
Yüksek Başkanlığa
ihtisas Komisyonu olması hasebiyle şifahen
arzettiğim sebeplerle Bayındırlık
Komisyonu
nun hazırladığı metnin müzakere konusu olma
sını arz ve teklif ederim.
Konya Milletvekil
Mitatt Şakir Al tan
Yüksek Başkanlığa
Yeniden yapılacak su işleri tasarısının Ba
yındırlık Komisyonu gövih ve raporunun müza
kereye esas tutulmasının oyn konulmasını saygı
ile rica ederim.
8 . VII . 1948
Maraş Milletvekili
Emin Soysal
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerle, Bayındırlık Komisyo
nu teklifinin oya arzım saygı ile rica ederim.
Burdur Milletvekili
Mehmet Ali Çınar
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9 . VII . 1948
Yüksek Başkanlığa
Su işleri tasarısındaki Bayındırlık Komis
yonunca" tesbit edilmiş olan maddenin aynen
kabulünün reye konulmasını dilerim.
Samsun Milletvekili
Yakup Kalgay
*9 . VII . 1948
Yüksek Başkanlığa
Su işi bir ihtisas meselesi olduğuna göre il
mî esaslara istinat eden Bayındırlık Komisyonu
nun raporunun azarı dikkate alımasım teklif
ederim.
Çanakkale Milletvekili
Ali Rıza Kırsever
8 . VII . 1948
Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Komisyonu tasarısının müzake
re konusu yapılarak 1 nci maddesinin:
«3132 ve 4100 sayılı Kanunlarda yazılı su
işleriyle diğer su işlerine sarf edilmek...» şek
linde tadili suretiyle aynen kabulünü arz ve
teklif ederim.
Ankara Milletvekili
Raşit Börekçi
BAŞKAN — Efendim okuduğumuz önerge
lerin hulâsası; Bayındırlık Komisyonu raporu
nun ve metninin müzakere edilmesi mahiyetin
dedir. Ayrıca bir takrir de vardır ki; bu, müte
hassıs Komisyonun birinci maddesinin bir fık
rasının değiştirilmesi hakkındadır, onu şimdi
oyunuza arzetmiyeceğim, madde sırası geldiği
zaman arzederim.
Şu halde mütehassıs Komisyon olan Bayın
dırlık Komisyonu metninin müzakeresini kabul
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Bayındırlık
Komisyonu metninin müzakereye esas olması
kabul edilmiştir. (Alkışlar)
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanunlara
ek kanun
MADDE 1. — 3132, 4100 ve 4649 sayılı Ka
nunlarla sarfına izin verilen 121 milyon liraya
ek olarak ve 3132 sayılı Kaunda yazılı su işleri
ile diğer su işlerine sarfedilmek ve yapı prog
ramı Hükümetçe onanmak üzere 165 milyon lira-
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ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle bir
likte 120 milyon liraya kadar bono çıkarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Efendim; bu madde hakkında
söz var mı?
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, bende
nizin bir değiştirgem vardı, fakat lüzum kal
madı.
RAŞÎT BÖREKÇİ (Ankara) — Komisyo
nun bir değiştirgesi vardır.
BAŞKAN — Bir değiştirge var okutuyo
rum.
(Raşit Börekçi'nin önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar bu değiştir
geyi nazarı dikkate alanlar... (Anlaşılmadı ses
leri)
BAYINDIRLIK Ko. ADINA RAŞlT BÖ
REKÇİ (Ankara) Müsaadenizle izah edeyim.
Bu değiştirge; müzakere konusu olmasını kabul
buyurduğunuz, bizim Bayındırlık Komisyo
nunun tasarısında 4100 sayılı Kanunun zikredil
mesi unutulmuştur. Bunu ilâve ediyoruz. Yani
maddeye 3132 rakamından sonra 4100 sayısı
yazılacaktır.
BAŞKAN — Arkadaşlar, madde şöyle olu
yor; maddenin üçüncü satırında 3132 rakamın
dan sonra «Ve 4100 sayılı kanunlarda» denecek
tir. Bu değiştirgenin mahiyeti budur. Şimdi
değiştirgeyi nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Değiştirge nazarı itibare alınmıştır. Mad
deyi bu tashihle kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4649
sayılı Kanunun 3 neü maddesinde gösterilen sü
re 1958 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Sulama şebekeleri içinde bu
lunan arazinin kadastro hartalarına ve bu şebeke
ler içinde tesis edilecek deneme ve örnek tarla
larının istimlâk ve tanzimine ve lüzumlu sabit
tesislerine ait bilûmum masraflar bu ödenekten
ödenir.
Deneme ve numune tarlaları ve tesisleri ik
malinden sonra işletilmek üzere Tarım Bakanlığı
na devredilir.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? .
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Bu madde hakkında bir önergem vardır, okunmasını rica edi
yorum.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen tasarıdaki üçüncü maddenin tayymı teklif ederim.
îsparta Milletvekili
Kâzım Aydar

i
I
\
I

J
j
|
j
|
BAYINDIRLIK KOMÎSYONU BAŞKANI j
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, sulama sa
halarında halk sulamaya alışık değildir. Binanenaleyh kendilerine örnek mahiyetinde ve aynı
zamanda Tarım Bakanlığı için deneme mahiyetin
de tarlalar tesis etmek zarureti vardır. 4100
sayılı Kanun Meclisi Âliye geldiği zaman orada
üçüncü maddesiyle deneme tarlalarının tesis edi
leceği derpiş edilmiştir. Bu tarlaların tesisi ge
ciktiğinden dolayı Mecliste şikâyetler vâki ol
muştur. Fakat bu tarlaların Tarım Bakanlığına
devredileceği hakkında bir hüküm mevcut değil
di. Bu eksikliği tamamlamak için 4100 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesi kaldırılarak onu tâdil edici
mahiyette bu tasarıda bir madde derpiş edildi ve
bu tarlanın Bayındırlık Bakanlığınca tesis edil
mesi ve idaresinin Tarım Baaknlığına devredil
mesi düşünüldü.
Takrir bu maddenin kaldırılmasını teklif edi
yor ki bu takdirde bu tarlaları tesis etmek için
yeniden tahsisat almak ve yeniden kanun getir
mek ve bu suretle vakit kaybetmek lâzım gele
cektir. Bu itibarla komisyonunuz takririn kabu
lüne taraftar değildir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok
o halde üçüncü maddenin tayymı teklif eden
maddeyi, okutuyorum.
(Kâzım Aydar (İsparta) nm takriri ikinci de
fa okundu.)
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim de
min de arzettiğim gibi deneme ve örnek tarla te
sisi için tarla istimlâk edilecek, acaba bu tarla
yı Tarım Bakanlığı beğenecek mi beğenmiyecek
mi?
Çünkü sonunda bu tarlayı oraya devredecek
tir. Bunu oraya brakmak daha mantikı yoldur.
Çünkü Bayındırlık Bakanlığı elemanları >ziraatçi
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değildir. Takririmin nazarı dikkate alınmasını
rica ediyorum.
BAYINDIRLIK BAKANI NlIIAT ERÎM
(Kocaeli) — Arkadaşlar, bu kürsüden su işleri
nin şikâyete mevzu olmasının bir sebebi de, nu
mune tarlalarının meydana getirilmediğinden ile
ri gelmiştir. Çünkü köylü tarlaların ne suretle
sulanacağını bilemediği için bazı yerlerde menfi
netice verilmiştir. Bu madde, Bayındırlık Bakan
lığına numune tarlaları tesisi için salâhiyet ver
mektedir. Elbette ki hangi tarlanın numune
tarlası olması lâzımgeldiği hususunu biz, Tarım
Bakanlığı ile müştereken tesbit edeceğiz ve su
tesisleriyle numune tarlalarını miadında bitirip
Tarım Bakanlığına devredeceğiz.
BAŞKAN — Arkadaşımız bu maddenin tay
ymı teklif ediyor. Kabul edenler... Etmiyenler...
önerge kabul edilmiştir.
Üçüncü maddeyi aynen oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü madde ay
nen kabul edilmiştir.
Arkadaşımızın yeni bir önergesi var. Kanuna
bir madde ilâvesini istemektedir.
Yüksek Başkanlığa
8 . VII . 1948
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarıya
aşağıdaki maddenin ilâvesini teklif ederim.
İsparta Milletvekili
K. Aydar
Madde — Devletçe sulama tesisatı yapılıp
sulama sahasına giren arazi sahiplerinden, su
lama tesis masrafının dönüm başına düşen mik
tarı yirmi yılda ve yirmi eşit taksitte tahsil olu
nur.
İlk taksit, sulama fiilen başladığı tarihten
beş yıl sonra alınır.
Her bölgede dönüm başına düşecek tesis
masrafının tesbiti, tahakkuku, arazi sahipleri
nin borçlandırılması ve tahsili hakkında Mali
ye, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarınca bir
yönetimlik yapılır.
BAYINDIRLIK BAKANI NÎHAT ERÎM
(Kocaeli) — Efendim; Bayındırlık Bakanlığı
Yüksek Meclise yakında su işletmeleri kanunu
takdim edecektir. O kanunda Sayın Kâzım Ay
dar'm bu mütalâaları da nazarı itibara alına
caktır. Arkadaşımdan ozamana kadar öner
gelerini tehir etmelerini rica ediyorum.
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BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz?
KÂZIM AYDAR (İsparta) — Geri alıyorum.
MADDE 4. — 4100 sayılı Kanunun
maddesi kaldırılmıştır.

3 ncü

BAŞKAN — Maddeyi aynen kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

BAŞKAN — Maddeyi aynen kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi aynen kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü açık oyunuza
rum, lütfen oylarınızı kullanınız.

arzediyo-

2. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25,
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine
dair
kanun tasartsiyle Afyon Karahisar Milletvekili
Hazim Bozca ve iki arkadaşının,
Milletvekilleri
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve İstanbul 3I.ületvekili
Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve
İçişleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5, 96) [1]
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar gündemimiz
de başka birşey kalmadı. Yalnız Milletvekilleri
Seçimi Kanununu tadil eden Kanunun ikinci
müzakeresi kalmıştır. Aradan 48 saat geçmiş
tir. içtüzüğümüz mucibince beşgün geçmesi lâ
zım gelirdi, fakat yine İçtüzüğümüz mucibince
Hükümet isterse bir teklif yapar ve Meclis bu
müddeti kısaltabilir.
Binaenaleyh bu hususta Hükümetin, İçişleri
Bakanının bir teklifi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerini değiştiren Kanunun, İçtüzüğün 76 ncı
maddesi gereğince ikinci görüşülmesinin bugün
[1] Birinci görüşülmesi
Birleşim
tutanaklarındadır.

80, 81, 82, 84, ncü
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yapılmasını arz ve teklif ederim.
İçişleri Bakanı
Münir Hüsrev Göle
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyunuza
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Şimdi kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz.
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddeler
okunur, değiştirgeniz varsa verirsiniz, onun üze
rine söz söyliyebilirsiniz.
Birinci maddeyi okutuyorum :
Milletvekilleri Seçimi Kanummuu bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29 ve 34
ncü maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 14. — Vali ve kaymakamlar tarafın
dan yapılacak tebliğler üzerine, her ilin merkez
ilçesiyle o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi
idare etmek ve denetlemek üzere 7 üyeden mü
rekkep birer seçim kurulu teşkil olunur.
Bu üyeler :
A) Mahallin belediye başkanı ;
B) O ilce belediye meclisi üyeleri ara
sından kur 'a ile ayrılacak bir;
C) O ilce genel meclis üyeleri arasından
k u r ' a ile ayrılacak bir;
D) O ilce mahalle muhtarları arasından
k u r ' a ile ayrılacak bir;
E) Varsa aşağıda sayılan meslek teşekkül
lerinin yönetim kurulları üyeleri arasından
kur'a ile ayrılacak bir;
F) O ilce merkezinde teşkilâtı bulunan ve
seçime katılacak olan siyasi partilerden k u r ' a
ile ayrılacak ikisinden her birinin tâyin edeceği
birer üyeden ibarettir.
O ilçenin genel meclis üyesi biredn fazla de
ğilse kur'aya lüzum kalmadan bu üye kurula
katılır. Daimî komisyon üyesi bulunmak seçim
kurulundaki vazifeye engel sayılmaz.
Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım Odası, Es
naf Odası, Baro, Etibba Odası ve Gazeteciler
Derneği olan yerlerde bu meslek teşekküllerinin
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yönetim kurullarını teşkil edenlerden, o yerin
belediye meclisi ve genel meclis üyesi olmıyanlarınm isimleri bir torbada birleştirilerek içle
rinden birisi kur'a ile ayrılır.
Bir ilçede bu meslek teşekkülleri birden faz
la değilse yukarda yazılı olduğu şekilde yalnız
onun yönetim kurulu üyeleri arasında k u r ' a çe
kilir. Bu hükmün uygulanmasında meslek te
şekküllerinin merkezleri nazara alınır.
O yerde teşkilâtı bulunan ve seçime katıla
cak olan siyasi parti birinci fıkrada yazılı teb
liği mütaakıp üç gün içinde keyfiyeti bildirmesi
lâzımdır. Bu şekilde olan siyasi parti ikiden
fazla ise partiler arasından k u r ' a çekilerek belli
olan iki partinin tâyin edeceği üyeler kurula
katılırlar. Seçime katılmaktan sarfınazar eden
partinin tâyin ettiği kimsenin üyelik hakkı dü
şer.
Bu kurul, gizli oyla içlerinden birini başkan
lığa seçer. Partilerin tâyin ettiği üyeler baş
kan seçilemezler:
Seçim kurulu üyelerinin seçmen olmak vas
fını haiz bulunmaları ve okuyup yazma bilmele
ri şarttır.
Yukarıki fıkralarda yazılı kur'alarm ayrı
ayrı olarak hepsinin bir mahalde ve belli vakit
te çekilmesi lâzımdır. Kur'anın çekileceği gün
ve saat en az üç gün evvel belediye başkanı ta
rafından gazete ile ilân olunur. Gazete olmıyan
yerlerde bu ilân âdet olan vasıtalarla yapılır.
Kur'a, tâyin olunan gün ve saatte, belediye
dairesinde noter, noter olmıyan yerlerde bu va
zifeyi gören memur marifetiyle ve açık olarak
yapılır. Belediye başkanı, kur'ada hazır bulun
mak üzere mahallin en büyük mülkiye memu
runu, belediye daimî komisyonu üyelerini ve si
yasi partilerden birer temsilei davet eder.
Kur 'a, gelenlerin huzuru ile yapılır ve keyfiyet
bir tutanağa geçirilir.
Seçim kurullarına dâhil olan her teşekkül
için aynı esaslar dairesinde birer de yedek üye
seçilir. Bunlar seçim kurullarında inhilâl oldu
ğu takdirde onların yerine vazife görürler.
Yedek üyeler de kalmadığı ve kurulun üye
sayısı beşten aşağı düşmediği takdirde kurul
görevine devam eder. Bundan aşağı olursa yukardaki fıkralarda belirtilen usul dairesinde ta
mamlanır. Bu tamamlamada yedi adedi esas
alınır. Gerek başlangıçta yapılacak ayırmada
ve gerek sonraki tamamlamada birinci fıkrada
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sayılan yerlerden üye temini mümkün bulun
mazsa bunun yerine belediye meclisi üyeleri
arasından k u r ' a ile ayrılacak diğer bir üye alı
nır.
Şehir sınırları içinde ilce teşkilâtı olan yer
lerde bu ilçelerin seçim kurulları; her ilce için
belediye ve il genel meelisi üyelerinden birer ve
İstanbul'da Şehir Meclisinden ikişer üye ile bi
rinci fıkrada yazılı teşekküllerin yönetim kuru
lu üyeleri arasından ve siyasi partilerden yukardaki fıkralarda yazılı esaslar dairesinde se
çilecek birer üyeden teşekkül eder.
Belediye başkanlığının valinin uhdesinde
olduğu veya merkezden mansup bulunduğu yer
lerde bunların yerlerine o yer belediye kurulu
başkan vekili kurula katılır.
Belediye meclisinin fesih ve iptali halinde
veya meclisi teşkil edecek sayıda üye ve yedek
üye kalmadığı takdirde belediye başkan veya
vekili, ilçenin yeni kurulmuş olması dolayısiyle
henüz belediye seçimi yapılmamış olan yerlerde
idare âmiri, mahalle muhtarlarına; seçim ku
rulu belediye üyeleri kur'asma gireceklerin ay
rılmasını tebliğ eder.
ihtiyar kurulları; mahalle adedi beşe kadar
olan yerlerde üçer, beşten fazla olan yerlerde
ikişer üyeyi aralarından ayırarak belediye bina
sında toplanırlar. Bunlar ya kendi aralarından
veya dışardan belediye üyesi olmak şartlarını
haiz kimseleri belediye meclisi üyesi adedince
seçerler ve belediye meclisi üyesi kur'ası bu
isimler arasından yapılır.
Seçim kurulları, çoğunlukla toplanır ve mev
cudun çoğunluğu ile karar verir. Toplantıya
üst üste üç defa gelmiyenler çekilmiş sayılır.
Olağanüstü toplantılarda yazılı davet yapılır.
Â d i toplantıların günleri ve saatleri bir evvelki
kararda belirtilir.
Seçim kurullarında; sahifeleri numaralı ve
o mahal idare kurulunca onamlı bur tutanak
defteri bulunur. İşlemler ve kararların tuta
nakları bu deftere yazılır ve başkanla üyeler
tarafından imzalanır.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
bir değiştirge yoktur. Maddeyi aynen oyunuza
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 15. — Her seçim kurulu ilgili resmî
makamlardan lüzumlu malûmatı alarak, seç-
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menlerin oylarını bir gün içinde kullanabilme
lerini sağlamak amaeiyle sayısı 1 000 seçmeni
geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen seçim
sahaları teşkilini kararlaştırırlar. Bu kararlar
da büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri
ve hangi'köy, mahalle ve sokakları kısmen veya
tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve se
çim gününden enaz on beş gün önce gazete ile,
gazete olmıyan belde ve köylerde âdet olan va
sıtalarla ilân olunur.
Şu kadar k i ; üç yüz seçmeni olan köylere
behemehal bir sandık konulması ve bir sandığa
bağlanan köylerin o sandık merkezinden on ki
lometreden fazla uzaklıkta olmaması mecburi
dir.
Seçim bürolarında; başkan ve üyeleri seçim
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim ko
misyonları bulunur.
Bu komisyonlara. seçilecek üyelerin üçünün
seçim büroları sahasında oturanlardan ve ko
misyon tamamının seçmen olmak vasfını haiz
ve okur yazar bulunanlardan olmaları ve seçim
kurullarında görevli bulunmamaları şarttır.
Seçim komisyonunda görevlendirilenlere se
çim gününden enaz beş gün evvel tebligat ya
pılmak lâzftndır. Seçim komisyonları başkan ve
üyelerinden çekilen veya komisyona gelmiyen
bulunursa yerlerine seçim kurullarınca diğer
leri seçilir. Seçim komisyonuna seçilen kimse
lerin herne suretle olursa olsun seçim bürosunda
hazır bulunmadıkları ve seçim kuruluna mü
racaatla hazır bulunmıyan üyelerin yerine baş
kalarının tâyini mümkün olmadığı ve üyelerin
üçten eksik olması dolayısiyle karar ittihazı da
mümkün bulunmadığı hallerde, kalanlar komis
yon üyelerini üçe iblâğ için eksik olan üyeleri
seçim sahasındaki münasip kimselerden seçebi
lirler ve keyfiyeti tutanağa geçirerek sonunda
kurula bilgi verirler. Toplanma ve karar verme
yeter sayısiyle kararların defterlere yazılması
ve imzalanması hakkında seçim kurullarına
ait 14 neü maddedeki hükümler bu komisyonlar
hakkında da uygulanır. Ancak komisyonların
defter sahifeleri bağlı oldukları seçim kurulları
tarafından onanır.
Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife ala
mazlar.
Parti ve bağımsız adayların temsilcileri se
çim komisyonlarında seçim muamelelerini takip
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edebilecek durumda ve bütün muamelelerde ha
zır bulunabilirler. Ancak müdahale edemezler,
itirazları olursa tutanak defterine geçirilir.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
4 tane değiştirge v a r :
Yüksek Başkanlığa
Seçim Kanununun 15 nci maddesinin seçim
komisyonlarının sureti teşekkülünü gösteren
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Fıkra: Seçim bürolarında, seçim kurulunca
gönderilecek bir başkan ve seçim bürosu saha
sındaki ihtiyar heyetleri arasından seçim kuru
lunca kur'a ile seçilecek iki üye ve o yerde teş
kilâtı bulunan ve seçime katılan siyasi partile
rin gönderecekleri iki üyeden ibaret olmak üze
re beş kişilik birer seçim komisyonu teşkil olu
nur.
O yerde seçime katılan siyasi partiler ikiden
fazla ise partiler arasında kur'a çekilerek belli
olan iki partinin tâyin edeceği üyeler komisyo
na katılır. Komisyon üyelerinin seçmen olmak
vasfım haiz olmaları şarttır.
9 . VI . 1948
Kırşehir
Kocaeli
Bolu
S. Kurutluoğlu
t. R. Aksal
Fi. Ş. Adal
Rize
İsparta
Ankara
Dr. F. Kurtuluş
S. Koksal
. H. O. Bekata
Niğde
izmir
Bitlis
V. Sandal
S. Odyak
M. Ertan
Manisa
Kars
Urfa
Ş. R. Hatiboğlu
T. Taşkıran
S. K. Yetkin
Urfa
Malatya
Manisa
A. Akan
M. S. Eti
H. öztarhan
Konya
Niğde
Ankara
Dr. S. Irmak
F. Ecer
R. Börekçi
Ankara
Yozgad
Amasya
A. R. Bekman
I. Olgun
A. K. Yiğitoğlu
Balıkesir
istanbul
Çanakkale
E. Al tan
A. R. Arı
N. Ünen
Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge
Yüksek Başkanlığa
15 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
«Parti ve bağımsız adayların temsilcileri se
çim komisyonlarında seçim muamelelerini takip
edebilecek şekilde masanın yanında yer alarak
bütün muamelelerde hazır bulunabilirler. Ancak»
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müdahale edemezler. İtirazları olursa tutanağa
geçirilir.»
(Ret, ret sesleri).
Dr. VEHBÎ DEMİR (Ordu) — İmzaları
okuyunuz.
(İmzalar okunsun seseleri).
BAŞKAN — Okunsun.
Kocaeli
Manisa
Ankara
İ. R. Aksal
Ş. R. Hatiboğlu A. R. Bekman
Manisa
H. Öztarhan
RASİH KAPLAN (Antalya) — Maşaallah.
İzmir
Balıkesir
S.
Odyak
E. Altan
Rize
Kars
Ankara
Dr. F. Kurtuluş T. Taşkıran
II. O. Bekata
Denizli
Amasya
Ankara
H. Oral
R. Börekçi A. K. Yiğitoğlu
Urfa
Kırşehir
Bitlis
A. Akan
S. Kurutluoğlu
M. Ertan
Bolu
Tokad
Maraş
R. A. Sevengil
Dr. K. İdil
11. Ş. Adal
Çanakkale
Urfa
Yozgad
S. K. Yetkin
1. Olgun
N. Ünen
Niğde
Burdur
Ankara
V. Sandal
1. Ayaklı
Dr M. S. Korkut
RASİH KAPLAN (Antalya)
Parti Divanından geliyor galiba"'

Bu bizim

9 Temmuz 1948
Yüksek Başkanlığa
15 nci maddenin son fıkrasının «seçim ko
misyonlarında kur'a ile ayrılan parti mümessil
lerinden iki kişi âza olarak bulunur» şeklinde
tadilini teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Dr. A. Adı var
Yüksek Başkanlığa
«15» nci maddenin değiştirilmesini ve seçim
komisyonlarına partilerden aslî üye olarak «2»
partilinin alınmasını teklif ve rica ederim.
Denizli Milletvekili
R. Aydınlı
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında
bir şey arzedeceğim. Takrirlerin komisyona ve
rilmesi ve komisyondan riyasete gelmesi lâzım
dır. (Öyle bir şey yok sesleri).
BAŞKAN — Önerge sahibi ne diyor?
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SAKİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) Muh
terem arkadaşlarım; maruzatım iki safhada
mütalâa edilebilir. Birinci kısmı, bu takriri
arkadaşlarla niçin verdik. İkincisi; takririn
ihtiva ettiği hükümler nelerdir. Bu iki noktaya
sadık kalarak kısaca mâruzâtta bulunmak isti
yorum.
Esas prensiplere taallûk etmiyen ve fakat
kanunun ana prensipinin ayniyet ve insicamı
nın diğer maddelerde devamını arzu eden ar
kadaşlar, komisyonlardaki muhalefet şerhle
rini kanunun Yüksek heyetinizde birinci mü
zakeresi yapılırken aynen bu kürsüden ifade
eylemiş ve Hasan Şükrü arkadaşımla bu husus
ta bir önerge vererek, maddenin bu şekilde ta
dilini yüksek heyetinizden istemiştik. Bu öner
gemiz, birinci müzakere sırasında reddedilmiş
ti. Bu itibarla bir fikrin ikinci -müzakerede
tekrar mevzuubahs edilmesi zannederim ki
herhangi, bir sebebe dayanan bir hal olarak ka
bili tasavvur değildir. Bu itibarla 25 arkada
şımız bizim fikrimiz olan önergenin verildiği.
zaman ona iltihak eden arkadaşlarımızla, bera
ber ikinci görüşme sırasında, da böyle bir de
ğiştirge verilmesi lüzumunu hissettik. Sebep
bundan ibarettir. Bunun açıklanmasında, fayda
mülâhaza ettiğim için kısaca mâruzâtta bulu
nuyorum, sebebi bundan ibarettir. Bunun açık
lanmasında büyük fayda vardır. Önergemin ih
tiva ettiği hüküm yüksek ıttılaınıza arzedilmis
bulunmaktadır. Seçim Kanununu kendi bünye
mize uygun bir şekilde muayyen bir sisteme ircaı
suretiyle tedvininde, bellibaşlı güdülen gaye;
mahallî teşkilât ve teşekküllerin seçimin umumi
gidişini idare etmek prensipidir. Böyle olunca
scçiın hazırlığından tutanakların tevhidine kadar
vazife deruhde etmiş olan seçim kural lan beledi
yelerden, genel meclisten, meslekî teşekküllerden
ve o yerde teşkilâtı olup seçime katılmak arzu
sunu muayyen zamanda bildirmiş olan partilerin
göndereceği üyelerden terekküp edecek ve bu se
çim kurulu seçimin gidişini idare edecektir. Ana
prensip bundan ibarettir. Bu Ana prensip ka
bul olununca kanunun tekniğinin muhafazası ve
ayniyetin devamı ve kanun insicamının muhafa
zasına yarar düşüncesiyle 15 nci maddede seçim
komisyonlarının sureti teşekkülünde aynı siste
min ve aynı prensipin kabulünde bir zaruret his
settik. Birinci müzakerede kabul edilen şekilde
seçim konıisvonları mutlak olarak secim kurulun-
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ea ve muayyen şartların tahakkuku ile terkibi
bu kurula bırakılmış bulunmaktadır. Biz bu
önerge ile istiyoruz ki, esası teşkil eden 14 ncü
maddeye muvazi ve mütenazır olarak 15 nei
maddenin âmir hükmiyle teşkili zaruri olan se
çim komisyonlarına da bu teşekküllerden üye ol
maması tabiî bir netice idi. O yerde teşkilâtı
bulunan ve seçime gireceğini evvelce bildirmiş
olan partinin üyelerinin de salahiyetli memur
vasfiyle komisyona katılmaları lâzımdır, bu mut
laka en iyi bir fikirdir iddiasında değiliz. Buna
muarız ve mukabil fikri dermiyan edebilir, mü
nakaşa edilebilir. Bizim fikrimize karşı en kati
olarak ileri sürülen mahzur seçim komisyonla
rında yani sandık başlarında parti üyelerinin
mevcudiyeti seçimin selâmetle cereyanını ihlâl
eder bir hal yaratır endişesidir. Biz, bu mülâ
hazada değiliz. Biz diyoruz ki, parti mümessil
lerine sandık başında bulunmak salâhiyetiyle
ayrıca vazife de verilebilir ve bu vazife verilince
memur vasfını haiz olacak ve bu vazifenin yük
lediği muayyen mesuliyet hudutları içerisinde
vazife hissi taşıyan bir vatandaş gibi hareket et
mek mecburiyetinde kalacaktır. Eğer bu vazife
verilmeyip de yalnız müşahit olarak bırakılmak
istenirse kendisine bir vazife tevdi edilmiş ol
maz. Müşahit olarak kalır ve vazife hissi taşı
mazsa bunlar parti gayretiyle her türlü çare ve
faaliyete başvurabilirler.
Parti gayretini bütün endişelerin üstünde
tutarak herşeye, her çareye başvurabilir. Vu
rur demiyoruz, vurabilir diyoruz. Parti gayre
tiyle muzmarıııdaki, partisinin kazanma his
siyle istediği insanları sandık başında münazaa
çıkarabilir. Çıkardığı takdirde ne olur- Ev
velce arzettiğim veçhile, sandık başının emni
yetini ihlâl etmiştir, oradan uzaklaştırılmıştır.
ve bunun neticesinde sandık başında cereyan
eden muamele efkârı umumiyeye lâyikıyle ak
setmediğinden dolayı gayeden uzak kalınmıştır.
Mademki arzumuz, seçim emniyetinin bütün
millet nazarında tam ve kâmil şekilde tahak
kukudur, bihakkın yerleşmesidir, yapılan seçi
min en dürüst şekilde cereyan ettiğini bütün
millete anlatmaktır, o halde bu kadarcık bir
şüpheyi de kafalarında istifham şeklinde belir
tecek vatandaşların dahi bulunmamasını temin
zaruridir. Acaba, parti mümessilleri bu ko
misyonlarda üye sıfatiyle bulundukları zaman
bu olur mu, olmaz mı? Biz diyoruz ki, kaim-
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nun kendisine vazife tahmil ettiği ve secini
kanuniyle seçim komisyonunda vazifelendiril
miş olan parti üyelerinin yapacağı hal ve ha
rekât ne olabilir? Yine prensip olarak vazedil
miştir ki, gerek komisyonda ve gerek kurullar
da yapılacak muamelâtta görülecek işlerin va
racağı neticelerde ekseriyete istinat ederek ka
rarlar vereceklerdir. Parti mümessili üye ol
duğuna göre ekseriyetin fikrine iltihak etmez
se ne olacaktır. Akalliyette kalacaktır." Akalliyette kalanların ekseriyetin kararma ittiba
etmesi zaruri olduğuna göre, ekseriyetin fikri
muta olacaktır. Fakat memur olduğu halde
bunu sabote ederse, bırakır giderse, vazife gör
mezse ne olacaktır? Madde bu vaziyetleri tas
rih etmiştir. Ekseriyet mevcut ise, ekseriyet •
kararı ittihaz edecektir. Ekseriyet mevcut ol
madığı takdirde ikmal edilecek ve mazbataya
yazılacaktır. O halde hiçbir şey aksamıyacaktır. Fakat Parti mümessili bu vazifesini terketmiş olmakla kanunun pençesindedir. Kendi
si hakkında takibat yapılacaktır. Umumî Ce
za Kanunu çerçevesi dâhilinde başka bir suç iş
lemişse takibata mâruz kalacaktır.
Bu şekilde bir sabote, Ceza Kanununun ve
Seçim Kanununun vazettiği ceza tehdidi altında
olduğu halde hiç bir vazife tahmil cdilmiyeıı
Parti mümessilinin yaptığı fiil hiç bir cezai mü
eyyide altında bulunmıyacak, ancak efkârı
umumiyede bir teşevvüşü mucip olacaktır. Bi
naenaleyh, hem prensipin muhafazası, hem ay
niyetin idamesi ve hem de seçimin emniyeti ba
kımından bu önergemizi vermiş bulunuyoruz,
kabulünü rica ederiz. (Alkışlar).
BAŞKAN — önerge sahiplerinden başka
söz istiyen var mı? (Yok sesleri, reye reye ses
leri) .
Komisyon birşey söyliyeeek mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ; EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Efendim, tasarının
ikinci müzakeresi vesilesiyle 15 nci madde
hakkında önerge veren arkadaşlarımızın üç ö~
nergesi de aynı mahiyeti taşımaktadır. Yani,
Seçim Komisyonlarında da partili üyelerin bu
lunması hakkında metne bir fıkra eklenmesini
istemektedirler.
Arkadaşlar, evvelcede yüksek huzurunuzda
defatle arzettiğim gibi seçimin emniyet ve se
lâmetle yapılması esası üzerinde kâfi derecede
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hükümler vazedilmiştir. Seçim kurulları esas
itibariyle parti mümessillerinden ve meslek te
şekküllerinden, mahalle muhtarları ve belediye
başkan ve üyelerinden ve genel Meclis üyesin
den mürekkep bir" kuruldur.
Seçim Komisyonlarını seçme hakkı, üçü ma
hallinden olmak mecburiyet ve şartiyle, bu se
çim kurullarına geniş bir hakkı takdir olarak
verilmiştir. Binaenaleyh arkadaşlarımın esas iti
bariyle söylemek istedikleri vaziyette seçim
kurulları bu komisyonun tâyininde hâkim ve
nâzımdır. Bu komisyonlarda da artık başka
türlü muamele olabileceğini zan etmek kanaa
timce tevehhümdür; itibar edilemez.
Seçim için gizli oy esasını kabul ettik, hüc
re esasını, gizli oy yeri esasını tanıdık, Mazbata
ların aleni olarak yazılacağını, tasnifin açık
olarak yapılacağını ve birer suretinin parti mü
messillerine mecburen verileceğini kayıt ve tas
rih ettik. Mazbataların bir suretide mahallinde
asılacaktır. Tasnif; yalnız parti mümessilleri
komisyon azaları önünde değil; istiyen her va
tandaşın huzurunda yapılacaktır.
Seçim kurulları da istenilen şekilde kurul
muş ve kendilerine takdir hak ve selâhiyeti ve
rilmiştir. Komisyonlarda çalışacak arkadaşlar
için memurin muhakemat gibi bir süzgeci or
tadan kaldırdık, doğrudan doğruya kaza mer
cilerine gidebilecek bir vaziyette kanunu tesbit etmiş bulunmaktayız. Şu halde arkadaşlar.
o komisyonda çalışan arkadaşlarımız şu veya
bu adayın hatırı için, doğrudan doğruya Türk
yargıcının huzuruna giderek, kendisini hesap
verme durumunda bırakır mı arkadaşlar?
Bütün vaziyetleri, bütün bu ihtimâlleri na
zarı itibare alarak her türlü emniyet unsurla
rını da kanun halinde tedvin ettikten sonra
bu noktai nazarda ısrar etmek kanaatimce iti
matsızlıktır arkadaşlar (Alkışlar)
Önergenin kabul edilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Şimdi önergeleri birer birer
tekrar okutup oyunuza arzedeceğim.
Dr. ADNAN ADIVAE (İstanbul) — Müsa
ade ederseniz usul hakkında buradan söyliyeceğim; (Kâfi kâfi sesleri gürültüler) Sözüm kı
sa ve usulü müzakereye aittir. Bendenizin tak
ririm Sahir Bey ve arkadaşlarının aynıdır. Mü
saade ederlerse, ben kendilerine iltihak ediyo
rum, ayrıca önergemin okutulmasına lüzum yok
tur.
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REŞAD AYDINLI (Denizli) — Önergeni
hakkında konuşacağın).
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim,
sözcü arkadaşımı dinledikten sonra ben de kısa
ca vicdanınım sızısı olan bir iki noktaya temas
edeceğim.
Sözcü arkadaşım diyor ki; Seçim kurulları
nın bünyesi malûmdur. Binaenaleyh biz seçim
kurullarına geniş salâhiyet veriyoruz. Seçim ku
rulları bu salâhiyetlerine istinat edecekler ve se
çim komisyinlarını seçeceklerdir, işte arkadaş
lar, bu geniş salâhiyetin suiistimali bizi korkul
maktadır. Seçim komisyonları, seçim kurullarını
mutlak bir salâhiyetle seçecektir. Geniş bir tak
dir hakkını haiz demek onun tatbikatta neticesi
ne olacak? Şu olabilir arkadaşlar: Seçim kurul
ları, isimleri önceden torbaya konup çekilmiş olan
zevattan müteşekkil olduğuna göre, seçim komis
yonu bölgesinin. en müfrit particiler, seçim ko
misyonlarına üye olarak seçilecek ve her türlü
hareketi yapmak yoluna gidilebilecektir .Bu ih
timal vardır. Binaenaleyh seçim kurullarının bu
salâhiyetlerinin tahdidi zaruridir. Seçim emni
yetinin tam olarak sağlanabilmesi için, behemehal
seçim kimisyonlarmm bünyesi içine, 14 ncü mad
deye hâkim olan ruh dairesinde, partilerden bi
rer üyenin alınmasını faydalı mülâhaza etmekte
yim. Bunu, arkadaşlarım mazur görsünler, bunu
mühim bir esasa istinat ettirmeden, sudan sedeplerie reddetmeye çalışmak, asıl itimatsızlıktır.
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Sandık başın
da ne gibi bir hile olacağını tasavvur ediyorsu
nuz! îzah ediniz de size iltihak edelim. (Soldan,
izahat sesleri).
REŞAD AYDINLI (Devamla) -— Peki, o
halde izah edeyim. Bu kanun kabul edildikten
sonra hulâsası şu olacaktır: Reyler yakılacak, tu
tanaklar da, adları torbaya konup çekilenler
vasıtasiyle tanzim.... (Soldan gürültüler).
BAŞKAN — Müzakere açmayınız. Önergeniz
hakkında söyleyiniz.
EEŞAD AYDINLI (Devamla) — Önergem
hakkında söylüyorum, Saym Başkanım.
Önergemin esası seçim emniyetini sağlıyabilmek için muhalefete iktidar arasında az çok bir
uzlaşmayı temin edebilmek için, bir seçim kanu
nu tedvin edebilmek için, bu emniyet sübabmın
tesisini sağlamak için, partilerden birer üyenin
bulunması zaruretine işaret ediyorum. Aksi tak-
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dirde memlekette bu seçimlerde reylerin yakıl
ması, vatandaşlarda emniyetsizlik uyandıracak,
seçim tutanakları, seçim komisyonlarında, iktida
rın eliyle tanzim edilerek ayrıca bir emniyetsiz
lik yaratacaktır. Binaenaleyh bu kanun memle
ketin huzur ve sükûnunu sağlamıyacaktır, bu
kanaati arzetmek benim vazifemdir, borcumdur.
(Gürültüler, gülüşmeler...)
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HALİM EftG-TJN (Ankara) — Arkadaşlar benden evvel
konuşan arkadaşımın huzur ve emniyeti sağla
maz diye ileri sürdüğü hususlar katiyen varit de
ğildir. Efendim ben şimdiye kadar metnin dışına
çıkmak istemedim. Bunlar sükûn ve emniyeti
sağlıyacak hükümler derken daima kendi men
faatlerini düşünürler. Bir yerde eğer kendileri
kazanamazlarsa başka nasıl bir kanun getirirse
niz getirin aynı emniyetsizlik iddiasını ileri sü
receklerdir. (Alkışlar).
Arkadaşlar, bu kanun en ileri ve her türlü
hükmü ihtiva eden bir kanundur. Binaenaleyh
önergelerin reddini istirham ederim. (Bravo ses
leri) .
(Sahir Kurutlu ve arkadaşının önergesi tek
rar okundu).
BAŞKAN — Efendim, İstanbul bağımsız Mil
letvekili Dr. Adnan Adıvar da bu önergeye ilti
hak ettiği için onun önergesini tekrar okutmıyacağım. Şimdi bu önergeyi bu arkadaşmki ile
beraber nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Na
zarı dikkate alınmamıştır. (Alkışlar).
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nm öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır.
(Kocaeli İsmail Rüştü Aksal ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Sahir Kurııtluoğlu arkadaşları
adına önergelerini izah edecektir.
SAHİR KRUTLUOĞLU (Kırşehir) —Muh
terem arkadaşlar; 15 nci madde Geçici Komis
yondan yüksek huzurunuza sevkedildiği zaman
ihtiva ettiği son fıkrası şu mealde idi; «Parti
ve bağımsız adayların temsilcileri seçim kurul
larında seçim muamelelerini takip edebilecek
şekilde masanın yanında oturarak bütün mua
melelerde hazır bulunabilirler. Ancak müdahale
edemezler. İtirazları olursa tutanağa geçirilir»
parti mümessislerinin üye olmasına mütedair
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olan teklifte bu son fıkraya istinat edilerek
tali! edilmekte idi ve denilmişti ki, seçime ka
tılmış ve o yerde teşkilâtı kurulmuş olan parti
lerin seçim komisyonlarına göndermiş oldukları
temsilci ve müşahitler seçimin bütün safahatı
nı; gizli oy aleni tasnif ve tasnif neticesinden
tutanakların tanzimine kadar bu işi görmekle
ödevli bulunan seçim komisyonlarının yani ba
şında ve bütün muamelâtı partisi namına kendi
gözü ile bilfiil takip edebilecek vaziyette ola
caklardır. Bu itibarla temsilcilerin artık üye
olmasında bir fayda yoktur, denmişti. Fakat ve
rilen bir önerge ile; masa başındaki
oturma
hususu kaldırılmış ve fıkra, parti ve bağımsız
adaylar temsilcilerinin seçim komisyonlarının
seçim muamelelerini takip edebilecek durumda
ve bütün muamelelerde hazır bulunabilirler,
şeklini almıştı. Seçime katılan gözü ve kulağı
olan temsilcinin seçimin gidişine ait bütün mu
ameleleri bizzat görebilmesini teminen madde
nin
Masa başında yer alması lazımdır.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sahir Bey tuta
nakları imza edebilirler mi?
SAHİR KURUTLUOĞLU
(Devamla) —
Parti ve bağımsız adayların temsilcilerinin
seçim komisyonlarında seçim muamelelerini ta
kip edebilecek şekilde masanın yanında yer
alarak, - oturarak değil - çünkü Süreyya örgeevren arkadaşımızın haklı olarak bir itirazı
vardı. Seçime iştirak edecek bütün parti mü
messillerine masa mı hazırlıyacağız diyorlardı,
bunu bu şekilde tefsir ederler, bir karışıklık
olur demişti ve çok haklı idi, biz «Otursun» tâ
birini de almıyoruz, diyoruz ki, «Takip edebi
lecek şekilde masanın yanında yer alır»her şe
yi görsün. Binaenaleyh önergemiz bu şekilde
dir. Bunun bu şekilde kabul Duyurulmasını yük
sek heyetinizden rica ederim.
(Kabul, kabul sesleri) Ret, ret sesleri)
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Geçici Komisyonda
15 nci maddenin sonuna eklenen fıkrada «Ma
sanın başında» diye bir kayıt vardı. Komisyon
da böyle kabul edilmiş ve bu suretle metne
alınmış ve Yüksek Huzurunuza sunulmuştu.
Hatırlarsınız, müzakere sırasında Süreyya
Örgeevren ve Ali Rıza Esen arkadaşlarımızın
verdikleri önergeler üzerine, her yerde masa
bulunamaz, tatbikatta müşkilât doğurur endi
şesi ile masa yanında oturur kaydı çoğunluk
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karariyle kalkmıştır. Fakat gerek Encümenin
noktai nazarından ve gerekse Yüksek Meclisi
nizden ilham alarak arzediyorum ki; yakından
takip etmek vaziyeti, 10 metre, 20 metre uzak
tan takip etmek değil; bütün muamelâtı gözü
ile görebilecek şekilde takip için temsilciye im
kân verilmesidir ve müşahitler herhangi bir iti
razda bulunurlarsa bu itirazları deftere geçecek
A* e komisyon tarafından bu itiraza karşı bir ka
rar vermek suretiyle keyfiyet tesbit edilecektir.
'Binaenaleyh takdir Yüksek Heyetindir. (Al
kışlar).
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Yakın
kelimesini reddederiz. Kanun vazıh olmalıdır.
(Mahzur yok sesleri, gürültüler).
BAŞKAN — Değiştirge okundu, sahipleri
adına Sahir Kurutluoğlu söyledi, Sözcü de
cevap verdi. Şimdi değiştirgeyi oyunuza sunu
yorum. (Anlaşılmadı sesleri, gürültüler). Efen
dim biraz sükût edelim, dinliyelim.
Değiştirgeyi okuduk, sahibi izah etti ve
Sözcü de mukabil cevabını verdi. Şimdi değiş
tirgeyi oyunuza sunuyorum. Nazarı dikkate
alanlar... Almıyanlar... Değiştirge nazarı dikka
te alınmamıştır.
Şimdi maddeyi aynen oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir.
Madde 20. — Seçim kurullarına verilen def
terlerin incelenmesi tamam olunca, mevcut nü
fusun miktarı il merkezindeki seçim kuruluna
bildirilir. Bütün kurulların tutanakları geldik
ten sonra, bu kurul, başkanının başkanlığında il
daimî komisyonu üyeleriyle birleşerek ikinci
maddede gösterilen suret ve nispete göre kaç
milletvekili seçileceğini tutanakla tesbit eder ve
vali vasıtasiyle içişleri Bakanlığına bildirir.
Aynı zamanda keyfiyet il içinde seçim kurulu
ve komisyonlarına kaymakamlar vasıtasiyle teb
liğ ve gazete olan yerlerde gazete ile, olmıyan
yerlerde de âdet olan vasıtalarla ilân edilir.
BAŞKAN — Su işleri Kanunu hakkında oy
larını kullanmıyan varsa lütfen oylarım kullan
sınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Bu madde hakkında değiştirge yoktur. Mad
deyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir.
Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra her
gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine bir mü-
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jiürlü zarf verilir. Oy puslalarının behemehal
bu mühürlü zarflar içine konulun kapatıldıktan
sonra sandığa atılması şarttır. Oy pusiaları seç
menler tarafından tedarik edilebileceği gibi se
cim yerinde önceden hazırlanmış bulunan oy
puslalarmdan veya kâğıtlarından alınmak su
retiyle de kullanılabilir.
»Seçim komisyonu, seçmenlerin, içinde oy pııslalarmı yazmaları ve zarfa koymaları için seç
men adedine göre münasip görülecek miktarda
kapalı oy yerleri hazırlar. Bunların hacımları ve
şekilleri mahallin icaplarına göre değişebilir.
Seçmenin oy puslasmı kimse görmeden kapalı
oy yerinde zarfa koyması mecburidir. Bir seç
men kapalı oy yerini terketmedikçe herhangi
bir kimsenin girmesine müsaade edilmez. An
cak bir aday listesini yazabilecek müddetten
fazla bu kapalı oy yerinde kaldığına kanaat ge
tirilen seçmen, komisyon başkanı tarafından
uyarılır. Yine bu yerde kalmakta devam eder
se komisyon kararı ile buradan çıkarılır ve key
fiyet bir tutanakla tesbit edilir.
Kapalı oy yerinde boş beyaz kâğıt bulundu
rulur. Parti ve adaylar isterlerse bu kapalı oy
yerlerindi; adaylarının ve kendilerinin isimleri
ni muhtevi puslalar da bulundurabilirler. Pus
lalarda seçilecek milletvekili sayısından fazla
ad yazılır ve yazdırılırsa bu puslalarm başın
dan başlıyarak sirası ile yalmz seçilecek sayı
daki adlar kabul edilip fazlası hükümsüz sayı
lır.
Adayların adlarını gösteren ve önceden baş
lı rılmış veya yazılmış veya yazdırılmış oy pus
udan da kullanılması caizdir.
Oy puslalarma ne kadar milletvekili seçile
cek ise o kadar ad yazılmak lâzımdır.
Belli sayıdan daha az ad yazılmış veya yaz
dırılmış oy pusiaları olduğu gibi kabul edilir.
Puslaya aynı ad bir kaç kere yazılmış ise bir
oy sayılır. Oy puslalarma yazılan adlar okun
mazsa hesaba katılmaz.
Oy puslalarma ad ile birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir.
Zarf içinde birden ziyade pusla çıktığı ve
puslalarda aynı adlar, aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde bunlardan yalnız biri hesaba
katılır ve eğer bu puslalarda başka başka adlar
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yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile yazıl
mış ise hiç biri sayılmaz.
imza, mühür veya seçmenin kim
belirten herhangi bir işaret bulunan
olan oy puslaları hesaba katılmaz.
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz

olduğunu
ve renkli
Mühürsüz
sayılır.

Puslalar siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların mahsus işaretini havi olabilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete
ile gazete olmıyan belde ve köylerde âdet olan
vasıtalarla ilân edilir.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
değiştirge yoktur. Maddeyi aynen oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir,
Madde 25. — Seçim yerine gelen her seçmene
köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve hüvi
yetinde tereddüt edilirse kimlik cüzdanı istene
bilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin seçim
defterindeki adı yanma imzası alınarak zarfı
sandığa atmasına izin verilir, imza bilmiyorsa
veya mühürü yoksa sol elinin başparmağı bas
tırılır ve bu parmağı olmıyanlarm hangi parma
ğının bastırıldığı veya iki el parmakları bulunmıyanlarm bu hal ve vaziyetleri yazı ile açıkla
nır. Her seçmen kendi oyunu bizzat kullanır.
Hiç bir sebep ve suretle başkasının namına oy
puslası sandığa atüamaz.
Oyların sandığa atılacağı süre saat 8 den
18 e kadardır. Ancak sandık başında oyunu ver
memiş seçmenler varsa onlar da oylarını kul
lanmadan tasnife başlanamaz.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
değiştirge yoktur. Maddeyi aynen oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 27. — Oy verme bitince seçim komis
yonlarınca seçmen defterlerine konmuş olan im
za, mühür veya parmak işaretlerine göre oylarını
kullananların sayısı bir tutanakla belirtildikten
sonra sandık açılır. Sandık içinden çıkan oy
zarfları sayılarak oylarını kullananların sayısını,
belirten tutanakla karşılaştırılır. Fazla zarf çık
tığı takdirde fazlası açılmadan yakılır ve oy pus
laları 24 ncü maddedeki esaslar gözönünde bu
lundurulmak suretiyle tasnif edilir. Tasnif ara
lıksız devam eder.
Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit- I

O :1

tikten sonra:
A) Seçim günü;
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcile
rin ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen
açıldığı ve belli saatten sonra açılmış ise sebebi
ve oyların sayıldığı,
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oylarını'
kullananların sayısını belirten tutanakla karşı
laştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların yokedildiği,
D) Oy puslalarmclan kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı,
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı, (Rakam ve yazı ile),
F ) Seçim, Kanununa aykırı şekilde yapıl
dığı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de bunların nelerden ibaret olduğu,
Bir tutanakla belirtilir.
Bu tutanakların tasdikli bir sureti hazır bu
lunan parti temsilcilerinden her partinin bir
temsilcisine isteğe bağlı olmaksızın ve bağımsız
aday veya temsilcisine istediği takdirde derhal
verilir. Komisyon, tutanağın verildiğine dair
imzalı bir belge alır ve bu belgeyi sair evrakla
birlikte seçim kuruluna gönderir. Tutanakla
rın birer sureti de sandığın bulunduğu mahalde
derhal asılmak suretiyle halka ilân olunur.
Yukarda sayılan işlemler, varsa temsilcilerin
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde
aleni olarak yapılır.
Bunu sağlamak için seçim komisyonlar ve
kurullarının okul, belediye binası, köy odası gibi
geniş ve tercihan açık yerlerde iş görmeleri lâ
zımdır.
Seçim komisyonlarınca tututonuş olan tutanak
lar ve seçim-def terleri hesaba katılmıyan oy puslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından mü
hürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun bağlı
olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Hesaba ka
tılan oy puslaları komisyon üyeleri ve seçim
yerinde hazır bulunanların önünde yakılır ve
keyfiyet bir tutanakla belirtilir.
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında
değiştirge yoktur. Maddeyi aynen oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 29. — i l merkezindeki seçim kurulu
İl Daimî Komisyonu üyelerinin katılması ve Ku
rul Başkanının başkanlığı altında toplanarak ge-
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vek kendisinin 28 nci madde gereğince hazırladı
ğı t u t a n a k ve gerek diğer seçim k u r u l l a r ı n d a n
gelen tutanakları birleştirmek suretiyle oy kaza
nanların adları ve soyadlarını ve kazandıkları
oyları bir tutanakla belli eder. B u n l a r d a n ençok
ov- alanların milletvekili serildiklerini diğer bir
tutanakla tesbit eder. Şayet bu tecimlerde enaz
oy alanın aldığı oya eşit oy almış başka biri var
sa k u r u l önünde aralarında ad çekme yapılır.
Milletvekili seçilenlere kurul tarafmdiaıı milletve
killiğine seçildiğine dair imzalı birer t u t a n a k ve
rilir. Bunların ayrıca ikişer sureti valilikçe İç
işleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık illerden
gelen t u t a n a k l a r ı n birer tanesini Meclisin açılı
şında B ü y ü k Millet Meclisi Başkanlığına veril
mek üzere Başbakanlığa gönderi)'.
B A Ş K A N — Madde hakkında
değiştirge
yoktur, maddeyi oyunuza
sunuyorum.
Kabul
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde '-'A. Seçime katılan siyasi partilerin
temsilcileri oyların sandığa atılması, sandığın
açılıp oyların sayılması ve b ü t ü n
tutanakların
düzenlenmedi ve birleştirilmesi sırasında seçim
komisyonu ve k u r u l l a r ı n d a müşahit olarak hazır
b u l u n m a y a yetkilidirler. İ l e r siyasi parti en çok
iki temsilci b u l u n d u r m a k hakkını haizdir.
Adaylar da isterlerse aynı surette bu kurul
ve komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri
gibi
l>ağımsız a d a y l a r da
temsilcilerini
gönderebi
lirler.
Partilerle bağımsız a d a y l a r tâyin edecekleri
temsilcilerin ve bunların mazeretleri halinde yer
lerini alacak yedek temsilcilerin ad ve sanlarını
seçimden enaz dört gün evvel seçim k u r u l u n a ya
zı ile bildirirler. Partiler ile bağımsız adayların
tâyin edecekleri temsilcilerin seçmen olmak vas
fını haiz bulunan kimselerden olmaları şarttır.
Seçim kurulları seçmen vasfını haiz olmadıkla
rından dolayı kabul etmediği temsilcileri, göste
ren p a r t i veya bağımsız adaya seçimden enaz
yirmi döı-t saat önce yazı ile bildirilir. Bu tak
d irde bunların yerine başkaları gösterilebilir.
Partiler ve bağımsız adaylar seçim komisyon
ları ve k u r u l l a r ı n a gönderecekleri mümessillerine
kendilerini temsil etmiye yetkili bulunduklarına
dair imzalı birer vesika verirler.
B A Ş K A N — Madde hakkında
değiştirge
yoktur, oyunuza s u n u y o r u m . Kabul edenler... Btmivenler,.. Kabul edilmiştir,
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MADDİM 2. — 491* savdı Milletvekilleri Sci
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VA\ MADDDK I.
Secim
K a n u n u n d a ve
diğer k a n u n l a r d a yazılı seçim suçlarından biri
ni işliyenler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa
olsun haklarında umumî hükümler dairesinde
ko\ ust urnıa .yapılır.
Valiler h a k k ı n d a k i kovuşturma. vv hazırlık
soruşturması ('. Başsavcısı, gerekli g ö r ü l d ü ğ ü
halde ilk s o r u ş t u r m a Y a r g ı t a y birinci Başka
nının görevlendirdiği Yargıtay üyesi ve yargıla
ma, Yargılayın yetkili, ceza dairesi t a r a f ı n d a n
umumi hükümlere ix'öw yapılır.
Hazırlık
soruşturmasını
Başsavcı kendi
yardımcılarına da y a p t ı r a b i l i r .
Ancak kamu
dâvasını açmak ve k o v u ş t u r m a y a mahal olma
dığına k a ı a r vermek Başsavcıya aittir.
Hazırlık
soruşturması sırasında
Başsavcı
tarafından istenilen tevkif,
tahliye, zabıt ve
a r a ı m n a da
ilk soruşturmaya
yetkili
Yar
gıtay üyesi t a r a f ı n d a n k a r a r verilir.
Başsavcı t a r a f ı n d a n
k o v u ş t u r m a y a mahal
olmadığına da.ir verilen kararla y u k a r d a k i fık
ralar gereğince Y a r g ı t a y üyesi t a r a f ı n d a n ha
zırlık ve ilk s o r u ş t u r m a l a r sırasında verilecek
k a r a r l a r a karsı vükubulan itiraz. Y a r g ı t a y Bi
rinci Başkan; t a r a f ı n d a n
görevlendirilen bir
daire başkanı t a r a f ı n d a n tetkik olunarak ka
ra ra bağlanır .
İlk s o r u ş t u r m a sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilecek k a r a r l a r d a n umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabedeulerin tasdik mercii Y a r g ı t a y daire Başkanıdır.
Y a r g ı t a y Daire Başkanının
tasdiki ile te
kemmül eden k a r a r l a r a karşı yapılacak itiraz
lar Y a r g ı t a y Birinci Başkanı tarafından tetkik
edilerek k a r a r a bağlanır.
Kaymakamlar hakkında
hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası ayılması ve
son soruşturma açılmasına k a r a r
\erilmesi o
il'e en yakın il merkezindeki vazifeli ('. Savcı
sı ve .sorgu yargıcı ve y a r g ı l a m a l a r ı o yerdeki
görevli m a h k e m e l e r tarafından yapılır.
Yar
dımcılarla üçüncü ve ikinci sınıflara mensup
yargıç ve savcıların bu k a n u n a göre işledikleri
suçlar h a k k ı n d a umumi h ü k ü m l e r
dairesinde
yapılacak s o r u ş t u r m a , sanık ağır ceza mahke
mesi yargıçlarından veva savcılarından ise en
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yakın ağır ceza mahkemesi savcısına değilse
kazaları dairesinde bulunan ağır ceza mahke
mesi savcısına aittir.
Savcı, yaptığı soruşturma evrakını iddiana
me ile son soruşturmanın açılmasına veya mu
hakemenin men'ine dair mahkemece bir karar
verilmek üzere ağır ceza mahkemesi başkanına
tevdi eder.
Haklarında, son soruşturma açılmasına ka
rar verilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlar
la ağır ceza mahkemesi heyetine dâhil bulunan
yargıç ve savcıların son soruşturması Yargıtaym vazifeli Ceza Dairesinde görülür.
Yardımcılarla üçüncü sınıfa dâhil yargıç
veya savcıların ağır ceza heyetlerine mensup
olanlardan maadasının son soruşturmaları dai
relerine en yakın ağır ceza mahkemesinde ya
pılır.
BAŞKAN — Değiştirge ' yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir.

O : 1

Söz İçişleri Bakanınmdır.
İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Aziz arkadaşlarım; Türk de
mokrasisini ve seçim gibi mühim bir hâdiseyi
sağlıyan kanunu kabul buyurduğunuzdan ötü
rü çok teşekkür ederim.

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler...
Kaimi edilmiştir.

Yüksek heyetinizin malûmudur ki, bu kanun
kış tatilini yaparken Hükümetinize verdiğiniz
direktifinizin bir neticesidir ve eser çok iyidir,
çok yerindedir. Hükümet bu anlayış tesiriyle
bu kanuna ait tasarıyı hazırlamış bulunuyordu.
Muarızlarımız her ne kadar bu kanunun mak
sadı sağlıyamıyaeağını iddia ediyorlarsa da şim
di esaslarını gayet kısa olarak ve sizleri yorma
dan arzettiğim takdirde göreceksiniz ki, bu ka
nun en modern memleketlerde tatbiki icabeden
ve en demokratik esas ve unsurları ihtiva eden
bir konudur. Kanunda nazarı dikkate alınan üc
esas vardır. Birincisi; gizli rey, ikincisi; alenî
tasnif, üçüncüsü; seçim emniyetidir. Gizli reyi
sağlamak için, eski maddede münasip yerlerde
rey alınır denildiği halde, yeni hükümde sara
haten gizli oy yerleri yani hücreler esasını ka
imi etmiş bulunuyoruz. Seçim büroları teşekkül
etmiş olan yerlerin yanıbaşmda hücreler yap
mak suretiyle vatandaş en ufak bir tesire mâ*
ruz kalmadan ve en ufak bir tesir altında kal
madan sandık başında bulunan zarfı alacak,
hücreye girecek, dilerse kendi getirdiği veyahut
orada bulundurulan reyi zarfın içersine koya
cak, getirip sandığa atacaktır. Bu şerait altında
valandasın herhangi bir tesir altında kalmasına
maddeten imkân mevcut değildir. Gizli rey
prensipi bu esasları sağlandıktan sonra tasnife
geçilecektir ki, tasnif de reylerin toplandığı an
ve zamanda ve komisyonun yanıbaşmda bulu
nan muhtelif siyasi partilerin ikiye kadar olan
temsilcileri olduğu halde tasnifin geniş bir yer
de ve orada bulunan vatandaşların huzurunda
ve parti temsilcilerin gözü önünde bağlıyacak
tır. Tasnif neticesi bir zabıtla t.esbit edildikten
sonra derhal bulunduğu yerde ilân edilecek ve
aynı zamanda bu zabıtların birer sureti parti
temsilcilerine ve müstakil adaylara bir makbuz
mukabili verilecektir.

MADDDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

Aziz arkadaşlarım; gizli rey ve alenî tasnif
esasına istinat eden bu tasarıda bu mazbatalar
seçim kurullarına aledderecat gidecek ve bina
enaleyh seçim kurullarında bulunan parti tem,-

EK MADDE 2. — Secini işleriyle görevlen
dirilen kimselerin seçim günü işledikleri seçim
suçlarından dolayı kovuşturma seçim tutanak
larının verilmesinden bir gün sonra yapılır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur Maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir.
EK MADDE 3. — Seçim komisyonuna se
çildiği halde haklı bir sebep olmaksızın vazife
si başına gitnıiyenier ve seçim başladıktan son
ra seçim kurul ve komisyonundaki görevini
terkedenler hakkında elli liradan iki yüz elli
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Seçim gününden enaz kırk sekiz saat evvel
seçim kurullarına bu görevi kabul edenıiyeceklerini bildirenlere ceza verilmez.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir.
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siicilerinin huzuru ile tevhit edildikten sonra
netice ilân edilecektir.
Gizli rey alenî tasnif prensipi bu kadar kati
hükümlerle sağlandıktan sonra seçimin emni
yet ve selâmetini temin hususunu da bu tasarı
göz önüne almış ve binaenaleyh ona göre esas
lı birtakım prensipler koymuştur. Takdir buyu
rursunuz ki, seçim, günleri, heyecanın tamamen
şahlanmış olduğu günlerdir. Böyle bir günde
seçimi inkıtaa uğratmadan ve seçimi muntazam
bir halde ve kanunun çizdiği çerçeve dâhilinde
yürütmek Hükümetin elbette ki, vazifesidir.
Bu şerait altında ve bunu daima nazarı dik
kate alan Hükümet seçimi bu esaslar dâhilinde
yapmayı bihakkın sağlıyabilmek için memurla
rın doğrudan doğruya adlî takibata mâruz kal
ması prensip ve esasını kabul etmiştir.
Bir taraftan adlî otorite diğer taraftan
idari otorite tamamen nigehban olarak seçimin
sevk ve idaresini sağlamayı derpiş eylemiş, buniara muvazi hükümler tesis etmiş bulunuyoruz.
Adli otoriteyi, yani hakimleri seçim kurul
ları başlarına koymayı münasip görmedik, muh
telif sebeplerini, uzun boylu esbabı mucibesini
arkadaşlar izah etmişlerdir.
İdare âmirlerinin vazifei asliyeleri olan se
çimin hüsnü suretle cereyan etmesini takip ba
kımından seçim kurulları ile alâkalarım tama
men kesmiş bulunuyoruz.
Seçim kurullarını aşağı yukarı millî büyük
bir hâdise olması dolayısiyle mahallî teşekkül
lerden terkip etmeyi her cihetten kendi bün
yemize uygun görmekle beraber doğrudan doğ
ruya demokratik esaslar icabı olarak da nazarı
dikkate almış bulunuyoruz. Sevkettiğimiz ta
sarıda bu esas gözönünde tutulduğu halde Yük
sek huzurunuzda gayet geniş bir şekilde müna
kaşa ve müzakere edilerek bugünkü şekli ile ku
rulların teşkil ve terkibi daha demokratik bir
esasa istinat etmiş bulunmaktadır.
Seçim kurulları, malûmu âliniz, belediyeler
den, il genel meclislerinden ve orada bulunan
muhtelif teşekküllerden ayrılacak üyelerden ve
bunlardan başka mevcut siyasi partilerin ara
larından seçecekleri ve kur'a ile taayyün ede
cek iki kişiden olmak üzere, ki heyeti uınumiyesi 7 kişiden ibarettir; il ve ilçelerde bu şekil
de teşekkül etmiş bulunan seçim kurulları, se
çim komisyonlarını ayırma vazifesiyle mükel
leftirler. Bunlar da doğrudan doğruya, en az
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üçü mahallinden olmak üzere, münasip kimseleri
intihap etmek suretiyle teşkil edilmiş buluna
caktır.
Herhangi bir şekilde bir itiraz ve ihtilâfı
mucip olmamak şartiyle seçim sahalarının ay
rılması esas itibariyle seçim kurullarına tevdi
edilen bir vazife olması ve seçim kurullarının
ise muhtelif mahallî halk müesseselerinin ve
meslekî teşekküllerin üyelerinden terekküp et
miş olması hasebiyle seçim sahalarının her hal
de, arzu edilen ihtilâfı bertaraf edebilecek bir
şekilde ayrılacağında şüphe olmadığına kani
bulunuyorum.
Seçim sahaları böyle tarafsız muhtelit bir
kurul tarafından ayrıldığından, seçim komis
yonlarının vazifelerini hüsnü surette tam ve
tarafsız ifa edeceklerine inanıyoruz. Bütün te
şekküllerde tem sil ei esasını kabul ettiğimize gö
re seçim komisyonlarının hemen yanı başmda
muhtelif siyasî partiler temsilcilerine bütün mu
ameleleri tamamen kontrol edebilecek bir şe
kilde her türlü imkânlar verilmiş bulunuyor.
Bunların vâki itirazları derhal tutanak def
terine geçecek ve itirazları aletderecet tetkika
tâbi tutulacaktır. Bu esas dâhilinde hazırlanmış
bulunan tasarının tamamen maksadı sağladığı
na, demokratik esasa istinat edebilecek bir se
çim yapılacağına sureti kafiyede inanmış bulu
nuyoruz.
Arkadaşlar; bu Seçim Kanunu, aşağı yukarı
beş altı aylık bir çalışma mahsulüdür. Seçim
Kanunu yapılırken memleketin bünyesi, umumi
vaziyeti ve demokratik rejimi çok ileriye gö
türmüş muhtelif memleketlerin seçim kanunları
da ayrıca gözden geçirilmiştir.
Muarızlarımız nasıl fikirde bulunurlarsa bu
lunsunlar biz bu kanunun tanı mânasiyle de
mokratik bir kanun olduğuna kaniiz ve bunun
iyi neticeler vereceğine de sureti kafiyede inan
makta bulunuyoruz.
Arkadaşlar; tarih muvacelıesindeyiz, Türk
demokrasisinin tarihini bu nesil yapmaktadır.
Biz bu demokrasi müessesesini kurarken onun
temellerinin fevkalâde sağlam olmasına çok iti
na etmek mecburiyetindeyiz.
Sağlam temellere istinat etmiş olan bir mü
essesenin bizim çocuklarımız için büyük bir kıy
met ve saadet olacağına iniliyorum. Bu mües
sesenin asıl ve tek temeli samimiyettir; Mü-
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tekabil itimattır. Samimiyet ve mütekabil itimat dâhilinde yapabileceğimiz her şey bu mem
leket için Türk Milleti için büyük saadetler,
büyük refahlar sağlıyaeaktır.
Arkadaşlar, kimsenin samimiyetimizden şüp
he etmiye hakkı yoktur. Eğer böyle olmasaydı
bu kanun günlerce münakaşa edilmezdi. Ve böy
le bir kanun huzurunuza gelmezdi. 25 senedenberi memleketimizde bin bir inkılâp yapan
Cumhuriyet Halk Partisi programında mevcut
bulunan vazifelerinden birini daha yapmakta
dır. Bu Paı-tinin dünkü, bugünkü, evvelisi günkü
programıda itina ile nazarı itibare alıp her biri
mize tahmil ve tevdi ettiği bir vazifedir. Binaen
aleyh esas itibariyle senelerdenberi parti progra
mında kabul edilmiş bulunan bu prensipin sağlanmıyacâğı endişe ve şüphesine düşmeye kim
senin hakkı yoktur arkadaşlar. (Bravo sesleri)
Arkadaşlar; bize çok mühim ve mesuliyetti
bir vazife tahmil etmiş bulunuyorsunuz. Şurada
tezahür eden bütün iradenizi, bütün arzuları
nızı bu kanun dâhilinde tam mânasiyle, eksiksiz
tatbik edileceğinden asla şüphe etmeyiniz. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Öyle bir seçim yapacağız
ki, Türk Milletinin her şeyde ve her yerde
olduğu gibi demokratik rejimde de en büyük
kabiliyetini ispat etmiş olacağız.
Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız bu Seçim
Kanununun huzursuzluk doğuracağına işaret
buyurdular. Bunu reddederim arkadaşlar. (Sol
dan bravo sesleri; alkışlar)
Türk Milleti asırlardan beri tarih yapmış bir
millettir. Kendisine tevdi edilen vazifeyi kud
retle, kuvvetle ve sükûnetle ifa etmiştir. Bunun
haricinde bazı kötü fikirler çıkabilirse onu da
kanun nazarı itibare alacaktır. Binaenaleyh
memlekette huzursuzluk değil, huzur ve sükûn
teessüs edecek ve bu huzur ve sükûn içerisinde
Seçim Kanunu tam olarak tatbik edilecektir.
(Soldan bravo sesleri, alkışlar)
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN IIALÎM ERGUN (Ankara) — Muhterem Milletve
killeri; şimdi müzakeresini bitirdiğiniz Seçim
Kanunu tasarısının etrafında bu kürsüden 23
defa konuşmuş olan 150 ye yakın hatip arka
daşımı kemali dikkatle dinlemiş bulunuyorum.
Son iki komisyonun sÖ'zcüsü olarak bana düşen
vazifeyi yine bu kürsüden yapmağa çalışırken
projelerdeki metinlere bağlı kalarak bunlar
hakkındaki komisyon görüşlerini ve düşünüşle-
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j rini olduğu gibi sizlere aksettirmeğe bilhassa
dikkat ettim;
Milletvekili seçimi gibi, Türk milletini tem
I
j sil edecek ve onun mukaddes adına hükümran
lık hakkını kullanacak şahsiyetlerin ayrılma
sını ve binnetice Büyük Millet Meclisinin v ü 
cut bulmasını temin edecek bir kanun ve onun
tadiline ait hükümler konuşulurken; partilerin
ve onlara mensup arkadaşların ve bağımsızların
ilgilenmesi ve mevzu etrafındaki görüşlerini en
geniş bir şekilde açıklaması kadar tabiî bir
şey zaten tasavvur edilemezdi.
Bu arada geçmiş zamanlardan, olmuş veya
olmamış bir yığın vakalardan bahsedilmesini ve
hattâ belki de mevzu dışı sayılabilecek olan olaylara da dokunulmasını; ilerletmek istediğimiz
demokrasinin tabii bir icabı diye telâkki ederek
yalnız dinledim ve metne ait olmıyan kısımları
bilerek cevapsız bıraktım.
Arkadaşlarım, objektif kalmağa karar verdi
ğim bu müzakereler sonunda; şu noktayı bilhas
sa huzurunuzda ve bir hukukçu selâhiyeti ile arzederim ki: bu eserinizle övünebilir ve ileri demok
rasi olarak sayılan milletlerin seçim kanunları
ile yaptığımız bu kanunu çekinmeden kıyaslıyabi lirsiniz.
Her güzel eser gibi, sizin bu güzel eserinizin
de bazı noksanlarını görecekler belki bulunabilir.
Fakat memlekette vücut bulan, demokrasinin ilerlemesi ve kökleşmesi ve millet hâkimiyetini
kullanacak mümessillerin bu icaplara uygun bir
şekil ve tarzda seçilmesini düşünmek gayesinin,
bu kanunun tedvininde esas ve asıl maksat ol
duğunu, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın
seçilmesini ve kazanmasını sağlıyaeak kayıtlar
koymayı düşünmeye bile tenezzül edilmediğini,
yalnız ve yalnız bu kutsal maksat ve gaye etra
fında çalışıldığını tarafsız gözler görecek, anlıyacak ve sizleri takdir ve hattâ takdis edecektir.
Memleket realiteleri ve tatbikatın seçime engel
olmıyacak şekilde emniyetle ve selâmetle yapı
labilmesini ayni samanda düşünmek endişesi;
her istenilene kanunda şekil vermiye mâni ol
du ise, insaflı ve tarafsız olacağından hiç şüphe
miz olmıyan, Türk Milletinin demokrasi inki
şafı tarihi iyi niyet ve asil maksadımızın yanın
da elbette bizi haklı görecektir. O halde; bu eseriniz karşısında hakiki hükmü, tarafsız ve âdil hükmü, Türk Demokrasisinin gelişmesine
| ait olan tarihe bırakıyorum.

— 1109 —

S : 86

9.7. 1948

Sözlerime son verirken; çok çetin ve tartış
malı geçen ve seleflerimizin yaptığı ve bugün on
larla öğürıdüğünıüz inkılâplardan hiç de aşığı
olmıyan demokrasi inkılâbımıza yeni bir eser
daha verdiğiniz için Büyük Meclisinize takdir
ve tebriklerimi arzederim. (Bravo sesleri)
Demokrasi yolunda iyi niyetlerin ve millet
hizmetini görmek için çalışan partilerimiz ve
diğer vatandaşlarımıza başarılar dilerim.
Bu kanun, asil ve büyük Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olsun (Alkışlar, bravo sesleri)
ŞAHİN LÂÇİ'N (Afyon Karahisar) —Muh
terem arkadaşlar, 21 Temmuz seçimleri ve bu
seçimlerden sonra cereyan eden hâdiseler Tür
kiye'de seçim emniyeti dâvasının toptan halle
dilmesi lâzım geldiğini açıkça ortaya koymuş
tur. Bize göre 8 nci Büyük Millet Meclisine
düşen tarihî vazife yüzde yüz emniyet sağlıyan bir seçim Kanunu vücuda getirerek seçim
leri yenileme kararı almaktır.
Ancak bu sayededir ki memleketimizde
kangren bir hale gelen siyasi huzursuzluk ve
emniyetsizlik ortadan kalkacak, millî gücümü
zün, ekonomik ve sosyal dertlerimizin halline
tevcih edilmesi mümkün olacaktır.
Müstakil Demokratlar meseleyi İm görüş
ve anlayışla ele aldığı için seçim ehliyetinin
tesbitinden, mazbatalara vâki itirazların tetki
kin a kadar bütün seçim safhalarında adlî te
minatın kabul edilmesini zarurî görmektedir
ler.
Tadil Kanununun ikinci müzakeresi doiay isiyle bu zarureti tekrar ifade etmeyi bir borç
biliyoruz.
»Şurasını esefle kaydetmek isteriz ki; iki
yıldır Seçim Kanunu üzerinde çalışıyor görün
memize rağmen bugünki haliyle kanunun se-
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çim emniyetini tesis yolunda hiçbir ileri hü
küm getirmediği meydandadır. (Soldan, Allah
Allah sesleri) Bilhassa Seçim kurullarına par
tilerden iki üye kabul edildiği hakle .komisyon
ların ayın esaslar dâhilinde teşkili yoluna gi
dil emem esi endişe ve ıstırap verici bir hare
kettir.
Arkadaşlar, millet işinde hak karşısında
inadın, iddianın mânası yoktur. (Soldan; inat
eilen sizsiniz sesleri) Yüreklerim izdeki vatan
sevgisinin kudretiyle bu noktadan dönmeğe ve
seçim emniyetsizliğinin doğurduğu ıstırapları
göz önüne almağa ve ellerimizi, kollarımızı bağhyan ve bizi müspet işlerde hamleci bir ruhla
çalışmaktan alıkoyan bu işi kökünden halici m eğe mecburuz.
Ancak bu neticeye varıldığı takdirdadir ki
Sekzinci Büyük Millet Meclsi Türk Milletinin
ruhunda bihakkın tebcil ve takdise hak kazan
mış olur.
(il. ALÎ RİZA ARTI NKAL (Manisa)
Şimdiden kazanmıştır.
BAŞKAN
• Efendim, müzakere ettiğimiz
kanunun ikinci müzakeresi bitmiştir.
Tümünü oyunuza arzediyorıım : Kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kanunun tümü kabul edilmiştir. (Sol
dan sürekli alkışlar)Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesine izin ve
rilmesi hakkındaki İÎİ.T2, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısı hakkında oylarını
kullanan arkadaşların yekûnu (207) dir. Mua
mele tamamdır. Kanun (267) oyla kabul edil
miştir.
Bir önerge vardır oktııyorum.

4. — ÖNERGELER
5 ^ - '

1. -— Konya Milletvekili Terfik Fikret Stlay'la iki arkadaşının, Millet Meclisinin 1 Kasını
J9İ8 tarihine kaçlar çalışmalarına ara verilme
sine dair önergesi.
9 . VII . 1948
Yüksek Başkanlığa
Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşüle
cek Önemli konu kalmamıştır. Milletvekili arka
daşlarımızın seçim çevrelerinde seçmenleri ile
görüşmelerine fırsat vermek üzere 1 Kasını 1948

Pazartesi gününe kadar çalışmalarımıza ara ve
rilmesinin Büyük Meclisin kararma ar/edilme
sini teklif ederiz.
Konya Miletvekili
İzmir Milletvekili
T. V. Sil ay
Ş. Saraçoğlu
Sivas Miletvekili
Ş. Günaltay
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) - Efendim,
Yüksek Meclisin malûmudur ki, Devletin bütçe
müzakereleri çok sıkışık bir zamana rasgelmek-

— 1110 —

9.7 .1948

B : 86

0:1

tedir. Bütçe Komisyonu yok dar bir zamana sı I mm oya arzını teklif ve rica ederim.
Rize Milletvekili
kıştırdığı mesaisiyle yorgun ve perişan bir hale
Dr. F. Kurtuluş
gelmektedir. Nihayet beş gün içinde yapılan
BAŞKAN —- Ffendim, arkadaşımızın yaptımüzakerelerde söz söyliyen arkadaşların sözle
rine yeter, yeler sesleriyle mukabele edilmekte ! ğı bu teklifle okunan önergede ileri sürülen
ve lâyıkiyle müzakere yapılamamaktadır. Bir j müddet arasında bir ay fark vardır. Arkadaşı
mız bir Ekimde toplanılmasını teklif etmekte
önerge takdim ediyorum, tatile 1 Ekimde işe
dir. Meclisi Âlinin 1 Ekimde toplanmasını
başlanmak üzere karar verilmesini teklif ediyo
kabul edenler... Etnıiyenler... Bu teklif kabul
rum. Bütçe Komisyonu da meselelerini normal
edilmemiştir. (Anlaşılmadı sesleri) Anlaşılmıolarak müzakere etmek imkânını bulur.
yacak bir şey yok, Fahri Kurtuluş'un teklifi
Yüksek Başkanlığa
reddolunmuştur.
9 . VII . 1948
(Tevfik Fikret Sılay'la iki arkadaşının öner
Şifahen arzettiğim sebeplerle; Devlet bütçe
gesi tekrar okundu).
sinin çok dar bir zamanda konuşulması asla ka
BAŞKAN — Şimdi okunan önergeyi oyıınubil olamayacağından;
Yüksek Meclisin bir
za sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler...
Kabul edilmiştir.
Ekimde toplanmak üzere tatil yapması hususu5. — DE
/. — Başkan 67. Ali Fuad Cebcsoy'un Mec
lisin çalışmalarına ara vermesi
münasebetiyle
demeci.
Aziz ve muhterem Milletvekilleri, sevgili ar
kadaşlarını; üç ay müsteınirren çalıştınız. Bu müd
det zarfında Türk Milleti için ve memleket için
çok hayırlı işler başardınız, bunu herkes takdir
eder.
Arkadaşlar, şimdi kabul buyurduğunuz bir
önerge ile yaz tatiline geçiyoruz. Sizler de her
vatandaş gibi dinlenmek ihtiyaemdasnıız ve bu
na, hakkınız vardın»
Arkadaşlar,her sene olduğu gibi bu sene de,
seçim çevrelerinize gideceksiniz, orada seçmenle-

>•

rinizle, halkla yakından temasta bulunacaksınız,
memleketin hakiki dertlerini ve ihtiyaçlarını ma
hallinde incelemek fırsatını bulacaksınız. Tatil
bitip döndüğünüz zaman yeni yeni bilgilerle ge
leceksiniz ki ; bunlar size gelecekteki çalışmaları
nız üzerinde başarılı ve verimli kararlar almaya
yardım edecektir.
Arkadaşlar, sözü uzatmıyalnıı, sizlere yeni
işlerinizde başarılar diler ve afiyetler temenni
ederim.
Arkadaşlar, sizleri ayrı ayrı hürmetle selâm
larım. (Sürekli alkışlar). Bir Kasım saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 13,10

——i
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR
/. — Kocaeli Milletvekili Cenap
Aksu'nun,
Asker ailelerine yardım fonu olarak İller Ban
kasında toplanan para hakkındaki sorusuna İç
işleri Bakanı Münir Ilüsrer Göle'nin yazılı cevahı.
2. VI 1.1948
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularıma İçişleri Bakanı

tara-

tından- yazTlı olarak cevap verilmesini rica edi
yorum.
Kocaeli Milletvekili
Cenap Aksu
1. — Asker ailelerine yardım fonu olarak İl
ler Bankasında toplanan paralardan 5116 sayılı
Kanun gereğince imar plânları, su, elektrik ya
pılması için hangi belediyeye hangi işi yapmak
üzere ne kadar isteğe karşı ne miktar para veril-
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diğinin (ayrı ayrı),
2, — Bu ihtiyaçların projeleri tamamen gön
derilmiş olup olmadığmm,
3. — Projeleri İller Bankasına veya Bakan
lığa gönderilmemiş olup da yardım yapılmış veya
aksu hangi belediyeler vardır, istekleri veya ihti
yaçları nedir?
İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel
Müdürlüğü 1. D. B. Şubesi Müdürlüğünden 15 .
VII . 1948 tarihli ve 622 - 440/11418 sayılı ya
zısı sureti:
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
3 . VII . 1948 gün ve 3415 - 2194 sayılı buyruklariyle gönderilen Kocaeli Milletvekili Cenap
Aksu'nun 2 . VII . 1948 günlü yazılı soru kar
şılığıdır.
1. —• Asker ailelerine yardnn fonu olarak İl
ler Bankasında toplanan paralardan 5116 sayılı
Kanun hükümlerine tevfikan su ve elektrik işleri
için yardım talebinde bulunan ve projesi olan
belediyelerin istek miktarları ile yapılan yardım

0:1

miktarını ve bu belediyelerin kendi kaynaklarınea sağlayacağı miktarı gösterir (1) sayılı liste ile
projeye müsteniden münferit şekilde yapılan
yardımlara ait (2) sayılı liste ilişiktir.
2. — Birinci maddede yapıldığı zikredilen
yardımlar projeye dayanılarak yapılmıştır.
3. — Projesi gönderilmemiş olup da yardım
yapılmış 61an belediyelerin isimleriyle bunlara
ne iş için, ne miktar yardımda bulunulduğunu
gösterir (3) sayılı liste eklidir.
4. — Harita ve imar plânları ile su ve elek
trik projelerini yaptırmak için yardımda bulu
nulan belediyelerin adları ile bunlara ne miktar
yardım yapılmış olduğunu gösterir (4) sayılı
liste ilişiktir.
5. — Yukarda bahsi geçen tevziat "yapıldık
tan sonra projelere dayanılarak yardım talebin
de bulunmuş ve henüz yardım' yapılmış olan be
lediyelerin ne iş için ne miktar istekleri olduğu
nu gösterir (5) sayılı liste eklidir.
Keyfiyeti saygılarımla arzeylerim.
İçişleri Bakanı
Münir Hüsrev Göle

No. : (.1
Su işleri için projeye müsteniden belediyelere yapılan fon yardımına ait cetvel

Belediyenin adı
Balıkesir
»Sivas
Afyon
Elâzığ
Uşak
Emet
Bartın
Osmancık
Zile
Şuhut
Kandıra
Atça
Akçakoca
Kızılcabölük
Çerkeş
Süller
Hendek
Kırkağaç

Projeye göre
istek miktarı
Lira
588 000
406 000
650 000
900 000
250 000
219 596
302 000
117 000
404 284
130 000
200 000
100 000
54 139
120 000
407 896
50 000
125 000
30 000

Verilen miktar
Lira

~
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200 000
140 000
150 000
350 000
70 000
40 000
60 000
40 000
70 000
25 000
40 000
40 000
40 000
30 000
70 000
25 000
40 000
30 000

Belediyenin adı
Zara
Kadmhan
Manyas
Kemalpaşa
Yalvaç
Suşehri
Bünyan
Kuşadası
Develi
Tavşanlı
Selçuk
Simav
Alaşehir
Nevşehir
Gönen
Corum
Gelibolu
Kütahya

Projeye göre
istek miktarı
Lira
91 000
122 000
150 000
133 000
133 000
200 000
210 000
222 000
240 000
250 000
260 000
260 000
300 000
400 000
450 000
181 000
200 000
300 000

Verilen miktar
Lira
40 000
60 000
50 000
30 000
50 000
120 000
80 000
90 000
100 000
75 000
100 000
100 000
100 000
120 000
125 000
60 000
150 000
100 000
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Belediyenin adı
Kilis
Giresun
Şebinkarahisar
Ordu
Ünye
Kastamonu
Kargı
Tosya
Taşköprü
Araç
Daday
Malatya
Arapkir
Besni
Adıyaman
Erzincan
Yozgad
Aydın
Çine
Nazilli
Karacasu
Germencik
Umurlu
Turhal
Niksar
Erbaa
Göynük
Bolu
Düzce
Çeşme
Dursunbey
Koyulhisar
Senirkent

Projeye göre
istek miktarı
Lira
500 000
550 000
437 000
600 000
383 567
400 000
118 000
618 000
93 979
140 000
128 000
462 000
73 923
125 000
200 000
600 000
550 000
225 000
270 000
750 000
300 000
75 872
157 929
170 000
500 000
530 000
188 000
253 000
539 000
45 000
70 000
83 000
95 000

9.7.1948
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Verilen miktar
Lira
300 000
200 000
200 000
125 000
100 000
250 000
40 000
200 000
20 000
100 000
80 000
125 000
20 000
20 000
100 000
400 000
50 000
100 000
100 000
200 000
100 000
50 000
75 000
20 000
150 000
150 000
100 000
125 000
150 000
20 000
50 000
60 000
50 000

Belediyenin adı
Çal
Burhaniye
Vize
Safranbolu
Torul
Talâs
Ezine
Hafik
Alaca
Buca
Sinob
Rize
Kozan
Gümüşhacıköy
Elmalı
Dinar
Erdek
Buldan
Çorlu
Nizip
Burdur
Karaman
Uzunköprü
Kula
Bayburt
Amasya
Havran
Merzifon
Aksaray
Niğde
Bayındır
Ceyhan
Milas

Projeye göre
istek miktarı
Lira

Verilen miktar
Lira

124 000
130 000
150 000
200 000
200 000
202 243
220 000
240 000
259 000
259 000 •
265 000
276 000
382 577
388 000
80 000
100 000
100 000
150 000
150 000
150 000
200 000
222 000
250 000
300 000
327 000
350 000
350 000
358 528
400 000
430 000
460 000
510 000
530 000

27 000
40 000
100 000
100 000
100 000
75 000
50 000
125 000
100 000
70 000
120 000
120 000
200 000
100 000
75 000
50 000
50 000
45 000
70 000
80 000
150 000
100 000
100 000
100 000
200 000
150 000
100 000
100 000
150 C00
200 000
150 000
250 000
150 000

Elektrik işleri için projeye müsteniden belediyelere yapılan fon yardımına ait cetvel
Samsun
Orhangazi
Koçarlı
Gediz
İlgaz
Turhal
Vakfıkebir
Urfa
Akçakoca

270 000
138 000
86 675
288 548
58 018
108 725
90 000
350 000
354 338

70 000
90 000
30 000
50 000
20 000
30 000
50 000
100 000
60 000

Fatsa
Küre
A vana
Arapkir
Doğanşehir
Incirliova
Söke
Erbaa
Devrekani
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147 563
123 438
50 000
35 000
50 000
101 000
200 000
50 000
225 000

38 000
60 000
40 000
30 000
30 000
50 000
50 000
50 000
75 000
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No. : (2)

Projeye yeniden evvelce münferit şekilde yapılan yardımlar

Belediyenin adı
Antalya
Bergama
Darende
Fatsa
Kırıkkale

Projeye göre
istek miktarı
Lira

Verilen miktar
Lira

1 200
250
100
147
450

450
80
90
38
200

000
000
000
563
000

000
000
000
000
000

Projeye göre
istek miktarı
Lira

Belediyenin adı

1 398 074
1 500 000
228 000
550 000

Siird
Mardin
Van
Yozgad

Verilen miktar
Lira
700
700
50
100

000
000
000
000

No. : (3;
Projesi gönderilmemiş olup yardım yapılan belediyeler (Su için

Belediyenin adı

Projeye göre
istek miktarı
Lira

Verilen miktar
Lira
20 000

Gebze

Harta ve imar plânı su ve elektirik projesi
Belediyenin
adı
Alaca
Abana
Ardahan
Artova
Akyazı
Akçaabat
Elbistan
Elbistan
Elbistan

Yapılan yardım
miktarı
6 000
7 000
5 000
3 000
4 000
3 000
7 225
7 000
5 500

No, : (4)
için yapılan, yardımları gösterir cetveldir.

Ne için
yapıldığı

Belediyenin
adı

Proje için
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Harta için
İmar için
Proje için

Cide
Karaman
Ürgüp
Küre
$. Karaağaç
Reşadiye
Tutak
Taşova
Sarıkamış

Yapılan yardım
miktarı
7
5
7
5
7
6
3
3
5

000
000
140
000
500
000
500
442
000

Projesini tanzim ettirip henüz yardım muamelesi derdest olan belediyeleri

Belediyenin adı
İsparta
Antakya
Soma
Sapanca

Projeye göre
istek miktarı
Lira
Niçin istenildiği
261
200
106
63

000 Su için
000
» »
000
» »
000 Elektirik için

Belediyelerin adı

Ne için
yapıldığı
Proje için
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

No. : (5)
gösterir cetvel

Projeye göre
istek miktarı
Lira
Niçin istenildiği

Karamanlı
Ş. Karaağaç
Mustafa Kemalpaşa
Mustafa Kemalpaşa

31
170
905
690

234 Su için
000 Elektrik için
000
»
»
181 Su için
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B. — Son tutanak
Su işleri için gelecek yıllara, yüklenmelere
girişilmesi hakkındaki kanuna ek kanunla,
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerini değiştiren Kanu kabul olunduktan son
ra dikkate alman önerge gereğince 1 . XI . 1948
Pazartesi günü saat 15 te

toplanılmak

üzere

O : 1
özeti

Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Konya Milletvekili
Mardin Milletvekili
Ali F. Cebesoy
Dr. A. Ur as
Kâtip
Urfa Milletvekili
A. Akan

Sorular
1 — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın,
Zirai Kombinaların yıllık bilançoları ve atelye
demirbaş eşyaları hakkındaki sözlü sorusu. Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir.

2 — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Zi
rai Kombinalardaki yolsuzluğa ve yapılan tahki
kat sonucuna dair sözlü sorusu, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir.

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

:
:
:
:

465
267
267
0
0

Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:

185
13

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Raruf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş

İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tmaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
GL Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar

Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fehrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Sun er
BİNGÖL
Ferudun Fikri Düşün
sel
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BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil Özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahri Bük
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen

B : 86
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Eıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Suheyp Karaf akı oğlu
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Abidin Ege
Naili Küçüka
DİYARBAKIR
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin Öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli

9 . 7 1948

Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaim
oğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Ali Rıza ATI
Dr. Nikola Fakaçelli
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Şevk (ît Adalan
Benal Nevzat Anman
Dr. Hüseyin Hulki Cura!
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çmar
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Sait Odyak
Şükrü Saraeaoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih Ilter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugae
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
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Baki Tiimtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Reşid Özsoy
Faik Seler
Ömer Taşç.ıoğlu
Hayrullah Ürküıı
KIRKLARELİ
Zülıtü A km
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kan su
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Ismai] Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahil' Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F, Şerefettin Bürge
A i i Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Oebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi İrmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
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Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Malmmd Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artımkal
Kâmil Ooşkıınoğlu
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Mernduh Necdet
Otaman
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Di', is âmil îdi!
Emin Soysal
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Ol. Soyfİ Düzgünnı
Abdülkadir Kalav
GL Kiazım Sevüktekin
Di'. AKİZ Uras
MUŞ
llalid Onaran
NİĞDE
Ferit Eeer
Rifat Güıvsoy
llalid Mengi.
Vehbi Sandal
İbrahim İvei'ik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulıısoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
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Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Sinan Tekelioğlu
SÎİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza, Esen
Lûtfi Yavuz
SÎNOB
Lûtfi Aksoy

Cevdet Kerim Incedayı
StVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip ö k e r
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm

[Oya
AFYON KARAHISAR
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe

9.7 . 1948
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TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
'Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafaı R. Tarakçıoğbı
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan

UEFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmi] Erbek
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasj Devrin
Ahmet Gürel
Nuri Tarhan

katılmıyanlar]

BALDKESÎR
Orgl. Izzeddin Çalışlar

Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
(t)
Ali
Rıza Kırsever
BİLECİK
ÇANKIRI
Memduh Şevket Esendal
M.
Abdülhalik
Renda
BİNGÖL
ÇORUH
Tahsin Banguoğlu
Dr.
Cemal
Kazancıoğlu
(Bakan)
Asım
Us
BİTLİS
ÇORUM
Arif Özdemir (I.)
Dr.
Mustafa
Cantekin
BOLU
Münir Çağıl (İ.)
Celâl Sait Siren
ismet Eker
BURDUR
DENİZLİ
Orgl. Fahrettin Altay
Reşad
Aydınlı
Ahmet Ali Çınar
Dr.
Hamdi
Berkman
BURSA
Cemil Çalgüner
Atıf Akgüç
Hulusi
Oral
Sadık Tahsin Arsal
Kemal
Cemal
öncel
Zehra Budunç
Dr.
Behçet
Uz
A iziz Duru
DİYARBAKD2
Abdürrahman Konuk
Fazıl Ahmed Aykaç
Cemil öz
Vedat Dicleli
Muhittin Baha Pars
Cavit Ekin ((Bakan)
(t)
Feyzi Kalfagil
Dr. M. Talât Simer
Osman Ocak
Faik Yılmazipek
EDİRNE
ÇANAKKALE
Fethi Erimçağ
Hüseyin Bingül
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ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Sabit Sağıroğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Said Barlas
(Bakan)
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (I.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli

B : 86
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih înankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal ö k e
Dr. Akil Muhtar öz
den
Recep Peker (î.)
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel

KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet Ilışan Gürsoy
Memduh Ispartalıgil
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Cafer özelçi
Abdülkadir Taşangil

[Açık
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

9.7 1948

Sami Gülcüoğlu
Atıf inan
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran ö r s
Hasan Âli Yücel (î.)
KARS
Zihni Orhon
KASTAMONU
Tahsin Coskan
Ziya Orbay (1.)
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
KOCAELİ
Sedad Pek
KONYA
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen
Ali Rıza Türel

Erzurum
Giresun
istanbul
Kastamonu

..>--
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Şefik Tugay
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey (I.)
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Rıza Erten
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu
ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilenire
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir

SIIRD
Etem izzet Benice
StNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Necmettin Sadak
(Bakan)
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Temel Göksel
TUNCELİ
Mahmut Tan
VAN
ibrahim Arvas (I.)
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (t.)
Dr. K. Cenap Berksoy
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

Milletvekillikleri]
Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

Yozgad
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S. Sayısı: 105 e ikinci ek
Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz ve üç arkadaşının, Sivas Kongresince
seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Birinci Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet tertibinden aylık
verilmesi hakkında kanun teklifine dair Bütçe Komisyonu raporu
(2/42)

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/42
Karar No. 93

21. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisimin
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki
kanun tasarısının, Büyük Millet Meclisinin
10 . V . 1948 tarihli oturumunda görüşülmesi sı
rasında Erzincan Milletvekili Behçet Kemal
Çağlar ile Seyhan, Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Kamutaya vermiş oldukları iki önerge
Kamutayca nazarı dikkate alınarak Komisyo
numuza tevdi edilmekle incelendi.
1. — Erzincan Milletvekili Behçet Kemai
Çağlar tarafından verilen önergede:
(Rejime ve inkılâba ihanetten hüküm giy
miş, vatan hiyaneti suçu ile itham edilmiş kim
selerin veya dul ve yetimlerinin bu kanun hük
münden faydalanamıyacağı) teklif olunmakta
dır.
Komisyonumuzca uzun konuşmalara ve tar
tışmalara vesile olan teklif, aşağıda arzolunan
sebeplere göre kabule şayan görülmemiştir. Tür
kiye Cumhuriyeti rejimini ve inkılâbım koru
maya mütaallik kanunlar Türk Ceza Kanunu,
Türk Medeni Kanunu, Şapka Kanunu, Türk
Harfleri Kanunu gibi Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ikinci ve daha sonraki dönemlerinde
kabul edilmiştir. Bu itibarla Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Birinci dönemine iştirak eden
üyelerin bu kanunlar uyarınca hüküm giymeleri
bahis konusu olamaz. Esasen teklif sahibinin
de Komisyonumuzda önergesi hakkında yaptığı

açıklamasında, bu kanunların şümulüne giren
suçlardan mahkûmiyeti olanları kastetmediğini
ve hedefinin yalnız vatan hiyaneti suçu oldu
ğunu sarih olarak ifade etmiş bulunmaktadır.
Vatan hiyaneti suçiyle itham edilmiş kimsele
rin veya dul ve yetimlerinin durumlarına ge
lince :
Gerek mülga Usulü Muhakematı Cezaiye ve
gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa
göre bir şahsın bir suç ile itiham edilmesi, yeni
ifadesiyle sanıklıktan ileri ^eqen bir sıfat ol
mayıp her müttehim veya sanığın mutlaka o su
çu işlemiş bulunduğuna delâlet etmiyeceği ta
biî bulunmakla bu talep ve tavsif hukukan ilti
fata şayan değildir.
Konunun aydınlanması için:
Ceza edebiyatında sık sık geçen vatan hiya
neti suçunu, ceza mevzuatı bakımından incele
mekte fayda mülâhaza edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döne
minde (Hiyaneti vataniye Kanunu) adı altın
da iki sayılı bir Kanun çıkmış olup, adı geçen
Kanunun birinci maddesinde (Makamı Muallayi
Hilâfet ve Saltanatı ve memaliki Mahrusai Şa
haneyi yedi ecanipten tahlis ve taarruzatı defi
maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük
Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammm kavlen veya fiilen veya tahriren muhale
fet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan
addolunur) hükmiyle vatan hiyaneti suçu ile
vatan hiyaneti suçlusu tâyin ve tesbit olunmuş-

tur. Gerek bu kanun ve gerekse 249 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde yazılı suçların muha
kemesini yapmak üzere de (İstiklâl Muhakeleri) teşkil edilmiştir.
Ceza ve askerî Ceza kanunlariyle sair ceza
kanunlarına göre umumi mahkemeler ve istik
lâl Mahkemelerinden mahkûm olanların bugün
kü hukuki durumlarını tesbit etmeyi de za
ruri saymaktayız.
Kanunlarımız üzerinde yaptığımız inceleme
lere göre; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminden bugüne kadar bu konu ile
ilgili sayılabilecek 8 Af Kanunu çıkmıştır. 155,
170, 179, 391, 487, 1441, 2330, 3527 sayılı Af
kanunlariyle İstiklâl Mahkemeleri,
umumi
mahkemeler ve Divani harbler tarafından mah
kûm edilen şahısların cezaları bütün neticele
riyle birlikte affedil mistir.
Türk Ceza Kanununun 97 nei maddesine gö
re; umumi af (kamu hakları dâvasını ve hükmolunan cezalan bütün neticeleriyle birlikte or
tadan kaldırır) hükmünü ihtiva etmektedir.
Şu kısa mâruzâtımızdan sonra;
a) Mahsus kanunlarına göre affedilmiş ve
hukukan suç işlememiş sayılan herhangi bir şa
hısı, mevcut olmayan hükme istinaden tekrar mah
kûm eder mahiyette yapılan teklifin hukuk kaideleriyle telifi mümkün değildir.
b) Büyük Meclisçe kabul buy ur ulan tasarı
nın ikinci madesiyle; vatanî hizmet tertibinden
aylık verilmesi prnsipi, dul, ve. yetimlere de teş
mil edilmesine göre esasen affa mazhar olan hü
kümlerden mahkûm olanların dul ve yetimleri
ni de mahkûm etmenin1 hak, adalet ve şefkat his
lerine uygun düşmiyeceği mülâhaza olunduğun
dan Komisyonumuz Behçet Kemal Çağlar tara
fından verilen, hükümlü ve sanıkları istihdaf
eden önergeyi, arzolunan sebeplere göre kabule
şayan görmiyerek eski noktai nazarında ısrara ka
rar vermiştir. Komisyonumuz çoğunluğu bundan
evvelki raporumuzda da arz ve izah edilen gerek
çeye dayanılarak istisnayı yalnız vatan hiyaneti
suçundan idam edilenlerin dul ve yetimlerinin
bu kanun hükümlerinden faydalananı ıyacağı nok
tasına hasrederek 6 ncı maddeyi tedvin etmiştir.
Seyhan Milletvekili Sinan Tekel ioğlu'ımn
önergesine gelince :
Bu önerge (yıllık gayrisâfi iradı 1500 lira ve
daha fazla olan binalara ve 300 dekardan ziyade

araziye sahip bulunanlar ve gündelikli, seyyar ve
usta işçiler dışında Kazanç Vergisi ödiyenler hu
verginin taallûk ettiği iş ve meslekleri yaptıkları
sürece bu aylıktan istifade edemezler) hükmü
ihtiva etmektedir.
Bu hükümleri birer birer inceliyen komisyo
numuz :
a) Amele ve işçilerin dışında!, her ne miktar
olursa olsun Kazanç. Vergisi ödeyenlerin çokaz ka
zancı'olsa dahi istisna edilmeleri;
b) 300 dekardan fazla arazi sahiplerinin
hu toprakları, mümbit veya kurak yarlerde bu
lunmaları halinde, elde edilecek mahsulün fark
lı olması:
c) Gayrimenkul sahipleri için teklif olunan
yıllık 1 500 lira, gayrisâfi irat haddinin, hu ge
lirin aylık tutarının 125 lira olmasına göre tes
hil edilmiş bulunan 350 ve 175 lira aylıklardan
dun bulunması;
Hususlarını adalet prensiplerine uygun gör
memiş ve serbest kazancı olanlar için de birinci
maddeye göre 350 lira, ikinci maddeye göre 175
lira gelir esasını ölçü olarak kabul etmeyi ve
hu tasarı konusuna giren kimselerin her yıl
verecekleri bir beyanname ile: Maaş, ücret, yev
miye, kazanç ve iratlarının yıllık gayrisâfi ge
lirlerini bildirmeleri ve bu beyanlarına istinaden
aylık gayrisâfi geliri 350 ve 175 liradan az olan
lara. aradaki farkın Ödenmesi esasını daha, uy
gun mütalâa ederek bunu temin eden 7 nci mad
deyi tasarıya eklemiştir.
Bu esasa'göre 1948 yılma ait istihkakların
tesbitinde yapılacak işleme dair bir de geçici
maddenin tasarıya eklenmesi zarureti hâsıl olmuştui'.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Diyarbakır
Ankara
/. //. Tigrel
M. Eriş
Amasya
Amasya
.1. Ey mir
A. K. Yiğüoğlu
Ankara
(J. Gölet
Bursa
F. Bük
Konya.
S. Dikmen
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Kâtip
Ankara
F. Öpmen
Ankara
N. C. Akkerman
Balıkesir
Aydın
Ol. R. Alpman
E. Altan
Diyarbakır
Kocaeli
Ş. Uluğ
Dr. F. S. Bürge
Samsun
Niğde
R. Gürsoy
M. A. Yörüker

Tahsis olunacak aylık milletin kadirşinas
lığı eseri olarak hidematı vataniye karşılığı
dır. Memleketin felâketli ve kara günlerinde
iğtişaş ve isyanın yer yer baş gösterdiği ve
hattâ Ankara'nın sekiz saat mesafesine ka
dar sirayet ve düşmanın istilâ ettiği anlarda
hayatını istihkar ederek Ankara'da sebat eden
ve fetvalar ve iradelerle idamlarına karar ve
rilen ve bu Devletin müessisi addolunanlar
arasında tefrik yapmak kadirşinaslıkla kabi

li telif değildir. Zaten lâyihanın bütün hü
kümleri kabul edilmiştir. Tahsis olunan bu
parayı ihtiyacı olanlar alır, almıyanlarm uluvviceıiap ve hamiyeti vataniyelerine bırakılır.
Binaenaleyh ilâvesi teklif olunan bu madde
nin ikinci fıkrasının reddedilmesi mütalâa sındayım.
Yozgad

8. tçöz

BÜTÇE KOMİSYONUNUN

DEĞİŞTİRtŞÎ

Sivas Kongresince seçiletı Temsil Heyeti Üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Birinci
Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında
Kanun
tasarısı *
MADDE 1. — Sivas
Kongresince seçilen
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ
bulunanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve
başkaca zam yapılmamak kaydiyle vatani hizmet
tertibinden 350 şer lira aylık bağlanır.
(Kamutayca kabul edilmiştir)
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan ölmüş bulunanların ve bundan sonra öle
cek olanların:
a) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe,
b) Yirmi yaşma girmemiş, yüksek tahsile
devam etmekte ise, yirmi beş yaşını geçmemiş
erkek çocuklarına,
c)~ Evli bulunmıyan kız çocuklarına, evleninceye kadar,
Vatani hizmet tertibinden 175 lira
aylık
bağlanır.
Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar
birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi
olarak taksim olunur.
(Kamutayca kabul edilmiştir.)
MADDE 3. — Sivas Kongresince seçilen
Temsil Heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Dönemine Üye seçildiği halde ilti
hak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çekilen
ler, mazbatası kabul edilmiyenler, iskat edilenler
veya daimî bir memuriyeti tercih ederek ilgisini

kesenler ve bunların ikinci maddede yazılı dul
ve yetimleri bu kanun hükümlerinden fayda
lanamazlar.
(Kamutayca kabul edilmiştir.)
MADDE 4. — Birinci madde hükmünce ay
lığa müstahak olanlardan Türkiye Büyük Millet
Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3659,
3661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden, resmî ve
ya hususi kurumlarla bankalar, özel idare ve be
lediyelerden 350 lira ve ikinci madde hükmünce
aylığa müstahak olup da aynı durumda bulunan
lardan 175 lira veya daha fazla aylık (her çe
şit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve va
tani hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek
alanların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sü
rece bu kanun hükmünden faydalanamazlar. Ay
lığa müstahak olanların taaddüdü dolayısiyle
ikinci maddenin son fıkrası gereğince aylık mik
tarı 175 liradan aşağı düşenlerden yukarda yazılı
durumda olanların görevlerine ait aylık ücret
ve ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince
hesap edilecek hisselerinden fazla olduğu takdir
de bu kanundan faydalanamazlar ve bunların
hisseleri diğerlerine ilâve edilmez.
(Kamutayca kabul edilmiştir.)
MADDE 5. —• Birinci madde hükmüne göre
aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede
yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve öde
nekleri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci mad-
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de hükmüne göre aylığa müstahak olanlardan
aynı durumda bulunup da aylık, ücret ve öde
nekleri 175 liradan aşağı bulunanlara aylık, üc
ret ve ödenekleriyle (Her çeşit zamlariyle birlikte
emekli, dul, yetim ve vatani hizmet aylıkları
dâhil) birinciler için 350, ikinciler için 175 lira
arasındaki farklar vatani hizmet tertibinden
ödenir.
Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı
olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenek
leri, hisselerine düşen aylık miktarından noksan
bulunduğu takdirde aradaki farklar keza vata
ni hizmet tertibinden ödenir.
(Kamutayca kabul edilmiştir.)
MADDE 6..— Vatan hiyaneti suçundan
idam edilenlerin ikinci maddede yazılı dul ve
yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalana
mazlar.
m

MADDE 7. — Birinci ve ikinci madde hü
kümlerine göre aylığa müstahak olanlardan 4
ncü maddede yazılı yerler dışında hakiki veya
hükmi şahıslar nezdinde çalışarak aylık, ücret,
gündelik, huzur hakkı ve sair namlar altında
para alanlarla her ne suretle olursa olsun zira
at veya ticaretle meşgul olanların veya sahip
bulundukları menkul ve gayrimenkullerden irat
alanların bu kaynaklardan temin ettikleri gayrisâfi gelir miktarı ilgisine göre* ayda 350 veya

175 liradan fazla olduğu müddetçe bu kanun
hükmünden faydalanamazlar.
Birinci fıkrada yazılı olanların ayda temin
ettikleri gelirler bu miktarlardan aşağı olduğu
takdirde aradaki fark bu kanun hükümlerine
göre vatani hizmet tertibinden ödenir.
Bu madde hükmüne girenler, birinci fıkrada
yazılı kaynaklardan ve 4 ncü maddede yazılı
yerlerde çalışanlar mezkûr maddede yazılı yer
lerden bir evvelki yıl içinde elde ettikleri gayrisâfi gelirleri (her çeşit zamlariyle birlikte
emekli, dul, yetim ve vatani hizmet aylıkları
dâhil) her yılın Ocak ayında bir beyanname ile,
vatani hizmet tertibinden aylık farklarını al
mak istedikleri mahallin en büyük Malmemuruna bildirmeye mecburdurlar. Bu beyanname
ler bağlanacak vatani hizmet aylıkları için esas
tutulur.
GEÇİCİ MADDE — Yedinci madde hük
müne göre beyanname vereceklerin 1948 yılı is
tihkakları, bu kanunun meriyeti tarihinden iti
baren bir ay zarfında 1947 yılma ait olarak ve
recekleri beyannameye göre tesbit edilir.
MADDE 8. — Bu kanun yayımını kovaiıyan ay başından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
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S. Sayısı: 167
Ankara Askerî Fabrikalar Koordinasyon Başkanı Dr. Mühendis Al
bay Osman Nuri Inceler'in hükümlü olduğu cezanın affına dair Ada
let Komisyonu raporu ( 5 / 7 3 )
Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3098/3308
Karar No. 36

14 .VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Albay Osman Nuri İnceler tarafından Büyük
Millet Meclisine verilen 17 Nisan 1947 tarihli ve
3098/3308 sayılı bir dilekçede: Hakaret ve tokat
attırmak suçlarından dolayı Millî Savunma Ba
kanlığı Müsteşarlık Askerî Mahkemesince. 15 gün
hapse mahkûmiyetine karar verildiği bildirilmiş.
ve bu kararın hakiki ve hukuki mesnetleri olma
dığı; bir tertip ve garazın ve yalancı şahitlerin
ifadelerinin mahsulü bulunduğu belirtilerek hük
mün in'faz olunmaması ve affı rica edilmiştir.
Dilekçi tarafından 17 . VII . 1947 tarihinde
verilen 5303/5708 sayılı ikinci bir dilekçe ile de,
kararın kesinleşmesi dolayısiyle cezayı çektiği ve
af voliyle hükmün infaz edilmemesine dair olan
eski talebinin is'af ma artık imkân kalmadığı,
fakat 32 senelik şerefli askerlik hayatının lekesiz
dosyasından bu işe ait kaydın, künye ve sicilin
den silinmek suretiyle kaldırılması arzolunmuştur.
Dilekçe ve dosyanın Dilekçe Komisyonuna
havalesi üzerine, Komisyon konuyu etraf iyi e in
celedikten, Millî Savunma ve Adalet Bakanlıkla
rının yetkili mümessillerini dinledikten, dosya ve
vesikaları gözden geçirdikten sonra :
Mahkûmiyet kararma müntehi olan ilk ola
yın tahkikatı yapılırken, kanunun suçluya.tanı
dığı bir haftalık müdafaa menlinin, bir hafta
sonra terfi edecek suçlunun terfiine mâni olmak
kastiyle, sorgu yargıcı tarafından verilmediği,
yalan şahadetin mesbuk olduğu ve haksız mua
melelerin cereyan etmiş bulunduğu neticelerine
varılmış ve bu kararda hak ve adaleti müteessir
edecek bir durumun vukuuna kanaat getirilmiş
tir.
Bunun üzerine Komisyon, kesinleşmiş ve in
faz edilmiş bulunan mahkeme kararı hatalı dahi

olsa, Anayasanın hükümlerini gözönünde tuta
rak, kararın tadil ve tebdili üzerinde durmamış
ve subayların terfiine dair 4273 sayılı Kanunun
8 nci maddesi gereğince Bakanlığın, mahkûmiyet
ilâmını sebep ve mesnet tutarak, dilekçinin sicil
künyesinde idareten tesis ettiği kıdemden kesme
kaydının kaldırılması suretiyle dilekçi hakkında
müspet işlem yapılması lüzumuna karar vermiş
ve 25 . X I I . 1947 tarih, 784 sayılı olan bu karar
Dilekçe Komisyonunun 23 . I . 1948 tarihli Haf
talık Karar Cetvelinin 24 - 25 nci sayfalarında
yayınlanmıştır. Bu kararın neşri üzerine izmir
Milletvekili Münir Birsel tarafından Yüksek Baş
kanlığa sunulan 19 . II . 1948 tarihli ve 2023/
2733 sayılı yazıyı incelemek için tekrar toplanan
Dilekçe Komisyonu, Münir Birsel'in, künyedeki
kayalın kaldırılması yolundaki Komisyon kararı
nın Askerî Mahkemece verilen kararın tebdili
mânasına geleceği yolundaki mütalâasını varit
görmüş ve Komisyon, işin esasına ait müspet ka
naatini muhafaza ve teyit ederek keyfiyetin af
voliyle hallinin daha uygun olacağını oybirliğiyle
karar altına almıştır.
Dilekçe Komisyonunun buna dair olan 31 .
V . 1948 tarihli ve 3098/3308, 5303/5708 ve 7301/
OS05 sayılı raporu ile dosyanın Komisyonumuza
havalesi üzerine konu Komisyonumuzca da ince
lenip görüşüldü.
Millî Savunma. Bakanlığı Müsteşarlık Aske
rî Mahkemesi tarafından verilen 15 günlük
mahkûm iyot kararı kesinleşmiş ve infaz edil
miş olduğu cihetle, Anayasanın ruhuna uyula
rak kararın adlî mahiyeti üzerinde Komisyonu
muzca durulmamıştır.
Bu itibarla gerek tahkikat ve gerekse ka
rar safhalarında yapıldığı ileri sürülen ve Di-
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lekçe K o m i s y o n u n c a d a v a r i t görülen dilekçi
lelıindeki yolsuzlukların, y a l a n ş a h a d e t l e r i n ve
haksız muamelelerin tahlil ve m ü n k a ş a s m a da
geçilmemiştir.
Şu k a d a r var ki, Al hay Osman N u r i İncel e r ' e isnadedilen s u ç : Bir k a v g a neticesinde hoş a n m a k d u r u m u n a giren m a h i y e t i n d e k i bir erin
k a r ı s m ı n kendisine b a ş v u r a r a k şikâyet ve
rica etmesi üzerine, eri ç a ğ ı r a r a k çocuklu bir
ailenin yıkılmaması için bir üste y a k ı ş a n nasihatleri v e r i r k e n , b u n a serkeşçe
mukabele
eden bu ere bir t o k a t atılmasını astına emretmis olmasından d o ğ m a k t a d ı r .
Nitekim bu m ü d a h a l e d e n sonra beklenilen
hayırlı netice de hâsı! olmuş ve erin yuvasının
d a ğ ı l m a m a s ı ve ailenin devamı d a sağlanmıştır.
Şu hale g;övp A l b a y Osman N u r i i n c e l e r ' e
i s n a d o l u n a n ve cezası d a çektirilmiş b u l u n a n
suç v u k u b u l m u ş dahi olsa dilekçinin suç işlemek kastiyle h a r e k e t etmediği ve bunun bir
üste yakışan t a m a m e n insani ve hayırlı bir müd a h a l e d e n ileri geldiği g ö r ü l m e k t e d i r .
Dilekçinin bu h u s u s t a k i b ü t ü n hassasiyetin i n ise 32 senelik lekesiz
hizmet h a v a l ı n ı n
, . . . . . . . , _ ,
'
böyle bir gölgeden temizlenmesi için
Büyük
»r , . . * . . .
,
"
*'
Meclisin atıfetine s ı ğ ı n m a k t a n ibaret
o l d u ğft u
anlaşılmaktadır.
Adı geçen D o k t o r M ü h e n d i s Albay Osman
N u r i İncelesin Harlı ve Fen T a t b i k a t okulun
d a n mezun b u l u n d u ğ u .
Almanya'da
yüksek
mühendislik tahsilini ve stajmı
başarı ile bi
t i r d i k t e n sonra, sırasiyle F e n T a t b i k a t Okulu
telsiz t e k n i ğ i öğretmenliği. F e n ve S a n a t Oenel M ü d ü r l ü ğ ü daimî âzalığı vazifelerinde ImU m d u ğ u b i l â h a r a t e k r a r A l m a n y a ' y a gittiği
ve s a h a s ı n d a bir i h t i r a tezi h a z ı r l ı y a r a k Dokt o r m ü h e n d i s u n v a n ı n ı kazndığı. dönüşte mııh-

telif vazifelerde ve daha .sonra o l a ğ a n ü s t ü ahval dolay isiyle .Muhabere P a r k M ü d ü r ü sıfatiyle muhabere t a m i r h a n e s i n i n
k u r u l m a s ı ve
irıkişMl'ı görevinin
lam yetki ile kendisine
verildiği, ayrıca Devlet savunma, telsiz şebekesinin kurulması işinin de kendisine tevdi oluud u ğ u , Birinci d ü n y a h a r b i n e ve Millî miicadeleye katıldığı, harb ve istiklâl m a d a l y a l a r i y l e
I alt il olunduğu ve halen
Askerî
Fabrikalar
Koordinasyon Başkanlığını y a p m a k l a
bulundıığu g ö r ü l m e k t e d i r .
Şimdiye k a d a r üzerine aldığı işleri başarı
ile yürüten bu fen ve ihtisas adamımız m 32
senelik askerliğinde tertemiz kalan hizmet hayatından bir insanî mülâhaza ve bir üslün astına
karşı göstermesi tabiî oltan yakın alâkadan ve
elinde olmadan doğan bu hükmün maddi yükünü de çektiğine göre, kendisini mânevi h u z u r a
k a v u ş t u r m a y ı y e r i n d e gören
Komisyonumuz,
Albayın, Büyük Meclisin atıfetine lâyık olduğu
Delicesine oybirliğiyle varmıştır.
Bu düşüncelerle hazırlanan ilişik al' İnsansı
Kamutayın Yüce tasvibine, arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa s u n u l u r .
, , , , , •
,, •
i,
^
Adalel Ko. Başkanı
Bu r a p o r Sozeıısu
,r
.
'
. ,
Kavserı
Ankara
,, A
,, „ , ,
r,
h\ Ozsoy
fi. O. Bckcta
Kâlip
Afyon
Antalya,
//, Bozca
V. Al; soy
Balıkesir
Denizli
Diyarbakır
O. A\ Burcu
A'. Küçüka.
F.
Kalfayil
Isf>arla
/,'. Güllü

İstanbul
M. II. (İclcnbcy

Kastamonu
I)r

-

F

-

J,]r(İVİI

Muğla
Ar, Özsün

Kavseri
S

-

A

İzmir
/','. Oran
Konva'

- Feyzioğhı

II. Karay MI,
Rize
Dr. S. A. Dilenire,

Ankara
Askerî Fabrikalar
Koordinasyon
Bas
kanı Doktor Mühendis Albay Osman Nuri ince
lerdin hükümlü olduğu cezanın
affına dair ka
nun
tasarısı
M A D D E 1. — Ankara Askerî F a b r i k a l a r Ko
infaz olunan on beş günlük hapis cezası, b ü t ü n
ordinasyon Başkanı 1315 doğumlu Agâhoğlıı Dok
hukuki neticeleriyle birlikte affedilin iştir,
tor Mühendis Albay Osman N u r i İnceler hakkın
M A D D B 2. - - Bu kanun yayımı t a r i h i n d e
da, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlık Askerî
y ü r ü r l ü ğ e girer,
mahkemesinde 20 . I X . 1943 tarihli ve 9 2 9 /
MA D D F 3. — Bu k a n u n u Adalet ve Millî
429 - 50 sayılı ilâm ile hükmedilip kesinleşen v e
Savunma, Bakanları y ü r ü t ü r .
i»
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S. Say ı sı: 146
Gümrük muahafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hak
kındaki 1841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma»
Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 1 4 8 )

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tektkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 433, 6/490

İS . 11 . 1947

Büyük Millet Meclisi Başkanlğna
(ıüınrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek
olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . 11 . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğu
nu arzederim.
Başbakan
U. Peker

Gerekçe
1841 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Gümrük Koruma birliklerinde görevleudirilenyedek
subaylar, Gümrük Koruma hizmetini kendileri için sürekli bir meslek olarak seçmişlerdir. Talim ve ma
nevra gibi belli ve mahdut süreli hizmetler için silâh altına çağrılan ve terhislerinden sonra esas iş
ve mesleklerine dönen yedek subaylarla (iümrük birlilderindeki yedek subayların durumları arasında
büyük bir fark vardır. Buna rağmen (iümrük Koruma, meslekine giren yedek subay ve yedek as
keri memurların sivil memurluklara geçtiklerinde alabilecekleri aylık derecelerini ve emeklilik hakla
rını tâyin ve tesbit eden hususi hiçbir hüküm mevcut değildir.
Bu hal, sözü geçen yedek subay ve yedek askerî memurlar için sürekli bir endişe sebebi olmakla
ve kalb huzuriyle çalışmalarına engel teşkil etmektedir.
Çünkü, teşkilâtta yedek subay olmak yıllarca hizmet sonunda 60 lira aylıklı yüzbaşılığa kadar
yükseldikten sonra yaş haddine ıığrıyarak askerlikten ayrılan ve sivil memurluklara, geçmek istiyen
bir subaya halen yürürlükte
bulunan genel hükümlere göre, eğer lise mezunu ise, 20 lira aylık ve
rilebilmektedir.
(İümrük Koruma birliklerinde 10 yıl hizmetten, sonra sivil memurluklara geçen yedek subay ve ye
dek askerî memurların 3656 sayılı Kanunun ruhuna sadık kalınmak şartivle hizmet sürelerine ve
üç yılda bir terfi esasına göre. intibaka tâbi tutularak dâhil olmaları derece üzerinden aylık alabil
melerini ve bu suretle Gümrük Koruma hizmetini meslek ittihaz eden bu elemanların hak ve teadül
kaidelerine uygun olarak tatminini sağlamak amaeiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Millî Savunma Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/148
Karar No. 25

22 .1X . 194?'

Yüksek Başkanlığa
Gümrük Koruma rnemiirlarin.ni Askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . II . 1947
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan ve Komisyonumuza havale Duyu
rulan kanun tasarısı, gerekçesiyle beraber; Güm
rük Muhafaza Komutanlığı ilgili mümessilleri
huzuriyle Ifi . IV . 1947 günü görüşülüp ince
lendi.
İlgili mümessillerin verdikleri izahata ve ge
rekçedeki beyanata göre Gümrük Koruma Bir
liklerinde görevlendirilen subayların bir kısmi;
orduda yedek subaylığını yaptıktan sonra; bu
sınıfa intisap etmiş yedek subaylar ve yedek
askerî memurlardır.
Bunlar; manevra, tatbikat gibi geçici vazi
feler için orduya çağrılan yedek subaylar de
ğildir. Bunlar; Gümrük Koruma Birliklerinde
daimî görev alınışlardır.
Buna rağmen bu yedek subay ve yedek as
kerî memurların; gümrük koruma hizmetinden
ayrılıp sivil memurluklara geçmelerinde alabi
lecekleri aylık derecelerinin ve emeklilik hak
larını tâyin ve tesbit eden özel kanuni bir hü
küm mevcut olmadığından bunların mağdur ol
dukları ve bu hizmete rağbet edilmediği anla
silmiştir.
Bu husus hakkında, Komisyonumuzca cere
yan eden müzakerede bu haksızlığın devamı ve
memleketin pek mühim hizmetlerinden biri. olan

gümrük koruma işinin sekte ve lâkaydiye uğra
ması caiz olmıyacağı kanaatine varılmış ve Hü
kümetin teklif eylediği kanun tasarısı toplan
tıda bulunan üyelerin oybirliğiyle kabul edil
miştir. Yalnız; bir maddeden ibaret olan kanun
•daha iyi anlaşılabilmesi için fıkralara ayrılmak
suretiyle yeniden yazılması uygun görülmüş ve
o .yolda yazılın ıştır.
Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunuldu.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı namına
Hatay
(rl. E. D uruk an
Sözcü
Kâtip
Hatay
Erzincan
(il. E. Durukan
B. K. Çağlar
Ankara
Çankırı
Çankırı
(İl. N. Tvnaz Dr. A. Arkan (İl. Z. S oy demir
Erzincan
Gazianteb
Gümüşane
Z. Ağca
Ol. A. Afk
Ş. Erdoğan
Kars
Kastamonu
Kayseri
//. Tuğaç Korgl.A. Alpioğan
(U.S. Avgın
Kırklareli
Kocaeli
Korgl. K. Doğan
Koramiral $. Okan
Konya
Kütahya
Dr. II. A t ata ş
M. İspartahgil
Mardin
Mardin
Ol. K. Sevüktekin
Dr. A. Uras
Seyhan
Van
Sinan TekeMoğiu
li. Oktar
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. : 1/148
Karar No. : 7

24 . V . 1941

Yüksek Başkanlığa
Gümrük Koruma memurlarının askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı Ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca
hazırlanan ve 8 şubat 1947 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ve 18 şubat 1947 tarih ve 6/490
sayılı Başbakanlık tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî
Savunma
Komisyonunun raporiyle birlikte Komisyonu
muzda incelendi:
Görüşmede Gümrük Koruma Genel Komu
tanlığının ilgili temsilcileri hazır bulundular
ve gerekli malûmat ile tasarının
amacını
ayıkladılar.
Gümrük koruma hizmetini meslek olarak se
çen yedek subay ve yedek askerî memurların
sivil hizmetlere geçtiklerinde alabilecekleri
aylık derecelerini tesbit eden hükümlerin
mevcut bulunmaması bu gibilerin mağdur- kal
malarına ve bu meslekin rağbetten düşmesine
sebep olmaktadır.
Komisyonumuz tasarının gerekçesinde açık
lanan ve Millî Savunma Komisyonu tarafın
dan da doğru görülen mülâhazaları yerinde
bularak Gümrük koruma birliklerinde on yıl.

hizmetten sonra sivil memurluklara geçen ye
dek subay ve yedek askerî memurların öğrenim
derecelerine ve her üç yılı bir dereceye teka
bül eden hizmet sürelrine göre hak edebildik
leri aylığı ^alabilmelerini esas itibariyle kabul
etmiştir.
Tasarının birinci maddesi Millî Savunma
Komisyonunun değiştirdiği şekilde ve yalnız
bu hükmün dışında tutulanlar hakkındaki son
fıkrası değiştirilerek onanmıştır. Bu değiştir
me sağlık durumları on yıllık hizmet süresini
doldurmaya imkân vermiyenlerle çalıştırılma
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenlerin
müktesep haklarını kşorumak için zarurî gö
rülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Gümrük ve Tekel K. Başkanı
Sözcü
Mardin
Erzurum
Gl. N. Dnzgnren
K. Kamu
Kâtip
Bitlis
Erzurum
A. Özdemir
M. II. Göle
Kırşehir
Tokad
Ur fa
,V. Erdem
F. Eken
O. Ağan

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/148
Karar No. 76

26 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Gümrük Koruma memurlarının askerî teş
kilâta göre tensiki hakkındaki 1841 sayılı Ka
nuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca
hazırlani]) Başbakanlığın 18 . II . 1947 tarih
ve 6/490 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan kanun tasarısı; Millî Savunma. Güm
rük ve Tekel Komisyonları raporlariyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle, Gümrük ve

Tekel Bakanlığı Müsteşarı ve Maliye Bakanlı
ğı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü
hazır oldukları halde inneelenip görüşüldü.
Gümrük koruma birliklerinde görevlendiril
miş bulunan yedek subay ve yedek askerî me
murların, bu görevlerde geçirdikleri hizmet sü
relerinin sivil memurluğa nakillerinde hesaba
katılmıyarak tahsil derecelerine göre girebi-
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Komisyonumuz, açıktan veya aylıklı, üelecekleri iik memurluk derecesinden işe başla
retli memurluklardan geçenler için tesbit edi
tılmakta olmaları mağduriyetlerini mucip ol
len intibak esaslarını kabul etmekle beraber
makta ve bu mesleğe rağbeti de azaltmakta bu
intibaktan sonra hak edilecek aylık derecesinin
lunduğundan bu görevlerde İÜ yıl aralıksız ça
hizmetten ayrıldıkları tarihte fiilen almakta ol
lışanların bu hizmet sürelerinin sivil bir me
dukları askerî rütbe aylıklarını geçemiyeeeğinc
murluğa geçmelerinde hesap edilmesini temin
dair Hükümet tasarısındaki kayıtla bu hükmü
maksadiyle İni tasarının hazırlandığı yapılan
takyit etmeyi uygun görmüştür. Bundan baş
incelemelerden anlaşılmış ve tasarı Komisyo
ka intibaktan artan sürenin yeni girecekleri
numuzca da esas itibariyle yerinde görülmüş
derecede geçmiş sayılması hükmünü de kabul
tür.
etmemiştir.
(lümrük ve Tekel Komisyonu bu
(îümrük ve Tekel Komisyonunca hazırlan
kanundan istifade şartı olarak konmuş olan on
mış olan. maddelerde:
yıllık hizmet kaydından sağlık mazeretiyle ay
Yedek subay ve askerî meni urlardan bu bir
rılanları istisna eden bir kaydı da tasarıya ek
liklerde görevlendirilen ve on, yıl arasız hizmet
lemiştir ki, istisna yoliyle böyle bir fark ya
le bulunduktan sonra sivil bir memuriyete tâ
ratılmasını yerinde bıılmıyan
Komisyonumuz
yin edilmiş olanların;
bu'hükmü
tasarıdan
çıkarmıştır.
İkinci
ve üçün
A) 11 i t * J > i ı • memuriyet yapmadan yani açık
cü
maddeler
ayniyle
kabul
edilmiştir.
tan (îünırük Koruma teşkillerine yedek subay
ve askerî memur olarak girenlerin tahsil de
Yukarda arzedilen değişikliklere göre yeni
recelerine göre müstahak oldukları aylık de
den hazırlanan tasarı Kamutayın onayına arreceleri üzerine;
zedilınek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
II) Gümrük Koruma teşkillerindeki yedek
Başkan
Başkan V.
Sözcü
subay ve yedek askerî memurluklara aylıklı
Mardin
Diyarbakır
Ankara
veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler ev
/»'. Erten
İ. If. Tigrel
M. Eriş
velce müktesep hak olarak fiilen almış olduk
Kâtip
ları aylık dereceleri üzerine;
Ankara
Amasya
Ankara
Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
F. Öymen
A. K. Yiğit oğlu. N. G. Akkerman
da tam aylık almak suretiyle fiilen hizmet gör
Ankara
Aydın
Balıkesir
dükleri sürelerin her üç yılı için bir derece ek
(\ Gölet
Gl. h\ Alpman
E. Al tan
lenmesi suretiyle intibakları yapılması tesbit
Bursa
izmir
Kastamonu
edilmiş ve şayet intibaktan artan bir süre ka
F. /ilik
S. Dikmen
M. Akalın
lırsa bunun da son derecede geçmiş sayılması
Kocaeli
Yozgad
esası kabul edilmiştir.
lh\ F. ,Ş\ Hürr/c
S. Irö>
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FTÜKÜMKTİN TtiKLlFİ
Gümrük Koruma Memurlarının Askerî
r/öre tensikı hakkındaki
İMİ sayılı
ek ktânun tasarısı

MİIJIJ

Teşkilâta
Kanuna

SAYTNMA KOMtSYONl'Nl N DKf; İSTI n Is i

Gümrük Koruma memurlarının Askerî teşkilât et
libre tensikı hakkındaki İMİ sayılı Kanuna ek
Kanun tasarısı -.

MADDE 1. — Gümrük Koruma Birliklerinde
AIADDK 1. - - (ı'ünırük Koruma teşkilâtında
görevlendirilmiş ve görevlendirilecek yedek,su
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek
bay ve yedek askerî memurlardan bu hizmeti
subay ve yedek askerî memurlardan;
bu
arasız on yıl < gördükten somla çekilme, nakil, teşkilâtta arasız on yıl çalıştıktan sonra; çekilme
terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurluk
nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil ine-'
la ra gecenler, (lümrük Koruma Birliklerindeki
murluklara geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşa( S. Sayısı ı : İtli )

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DBÖÎŞTlfttŞİ

Gümrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta
göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı

Gümrük Koruma memurlarının askerî teşkilâta
göre tensikı hakkındaki 1841 sayıh Kanuna ek
kanun tasarısı

MADDE lı — Gümrük Korama teşkilâtında
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek
subay ve yedek askerî memurlardan bu teşkilâtta
arasız on yıl çalıştıktan sonra çekilme nakil ve
terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurlukla
ra geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki

MADDE 1. — Gümrük Koruma teşkilâtında
görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek
subay ve yedek askerî memurlardan bü teşki
lâtta arasız on yıl çalıştıktan sonra' çekilme,
nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil
memurluklara geçenlerin alabilecekleri aylık-

( S . Sa:
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M. M. K.

yedek subay ve yedek askerî memurluklara açık
ğıdaki esasa göre hesap ve tesbit olunur:
tan girmiş oldukları takdirde öğrenim derece
A) Bunlar; Gümrük Koruma teşkilatındaki
lerine göre alınabilecekleri aylık derecesi üze
yedey subay ve yedek askerî memurluklara açık
rine ve aylıklı veya ücretli memurluklardan
tan gelmiş" iseler tahsil derecelerine göre müsta
geçmiş iseler evvelce müktesep hak olarak fiilen
hak oldukları aylık dereceleri üzerine;
almış oldukları aylık dereceleri üzerine, yedekB) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek
subay ve yedek askerî memurlukta tam aylık
subay ve yedek askerî memurluklara aylıklı ve
almak suretiyle fiilen hizmet gördükleri süre
ya ücretli memurluklardan geçmiş iseler evvelce
lerin her üe yıl için derece eklenmesi suretiyle
müktesep hak olarak fiilen almış oldukları aylık
tesbit olunacak aylık dereceleriyle alınabilirler. ı dereceleri üzerine;
Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar; ayrıl
Yedek subay ve yedek askerî memurluklarda
dıkları tarihte fiilen almakta oldukları askerî
tam aylık almak suretiyle geçen hizmetlerinin
rütbe aylıklarını geçemez.
her üç yıla karşılık bir derece eklemek suretiyle
Bu hüküm, yukarıki fıkrada yazılı süreyi L intibakları yapılarak tesbit olunacak aylık dere
tanıamlamaksızın kendi arzusiie ayrılanlar, vü
celeri ile meni urluklara alınabilirler.
cutlarından faydalanılamadığı veya çalıştırılma
intibaktan artan müddet yeni dâhil olacak
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenler hak
ları derecede geçmiş sayılır.
kında uygulanmaz.
Bu hüküm, yukardaki fıkrada yazılı süreyi
2936 sayılı Kanunun 2 nei maddesi hükmü
tanıamlamaksızın kendi arzusiyle ayrılanlar, vü
mahfuzdur.
cutlarından faydalanılamadığı veya çalıştırılma
larına lüzum kalmadığı için terhis edilenler hak
kında uygulanmaz.
3936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü
mahfuzdur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

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

MADDE o. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R. Peker
Başb. Yardımcısı - M. A. Randa
M. Ökmen
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
C. C. T oy demir
Ş. Devrin
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
II. Saka
Ş. Sökmensüer
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Reşat Ş. Sirer
II. N. Keşmir
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. B. Balta
C. K. încedayı
Gümrük ve Tekel B.
Sa". ve So. Y. B.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

Tanın Bakanı
F. Kurdoğlu
Ticaret Bakanı
. A. inan

î
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G, ve T. K.

B. K.

esasa göre hesap ve tesbit olunur:
A) Bunlar Gümrük koruma teşkilatındaki
yedek subay ve yedek askerî memurluklara açık
tan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre müsta
hak oldukları aylık dereceleri üzerine;
B) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek
subay ve askerî memurluklara aylıklı veya üc
retli memurluklardan geçmiş iseler evelce mükte
sep hak olarak fiilen almış oldukları aylık dere
celeri üzerine,;
Yedek subay ve yedek askerî memurluklarda
tam aylık almak suretiyle geçen hizmetlerinin her
üç yıla karşılık bir derece eklemek suretiyle inti
bakları yapılarak tesbit olunacak aylık derece
leriyle memurluklara alınabilirler.
intibaktan artan müddet yeni dâhil olacakları
derecede geçmiş sayılır.
Yukardaki fıkrada yazılı on yıllık süreyi sağ
lık mazereti olmadığı halde doldurmaksızm ken
di arzusiyle ayrılanlar ve işe yaramadıkları si
cilleriyle sabit olarak terhis edilenler bu hüküm
den faydalanamazlar.
2936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü
saklıdır.

lar aşağıdaki esasa göre hesap ve tesbit olu
nur.
A) Bunlar Gümrük Koruma teşkilatındaki
yedek subay ve yedek askerî memurluklara
açıktan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre
müstahak oldukları aylık dereceleri üzreine;
B) Gümrük koruma teşkilatındaki yedek
subay ve yedek askerî memurluklara , aylıklı
veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler ev
velce müktesep hak olarak fiilen alınış olduk
ları aylık dereceleri üzerine;
Yedek subay ve yedek askerî memurluklar
da tam aylık almak suretiyle geçen hizmetleri
nin her üç yılı için bir derece eklemek sure
tiyle tesbit olunacak aylık dereceleriyle me
murluklara alınabilirler.
Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar ay
rıldıkları tarihte fiilen almakta oldukları as
kerî rütbe aylıklarını geçemez.
2936 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükmü
saklıdır.

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen

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

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

«
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S. Sayısı: 147
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanununa ek 4047 sayılı kanu
nun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna kadar uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları ( 1 / 2 7 9 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/729, 6/3163
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

13. XII. 1947

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948 yılı
sonuna kadar uzatılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığmce hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
19 . X I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle .
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair olan 3530 sayılı Kanun yürürlüğe gir
diği zaman kuruluşun muhtaç olduğu kadro belirtilmemiş, fakat sözü geçen kanunun geçici birin
ci maddesindeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ilk yılı kuruluş kadrosu, verilecek ödene
ğe göre Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir şeklindeki hükme dayanılarak Bakanlar Kurulunun
2 . 1 . 1939 tarihli ve 2/10151 sayılı kararı ile 19 38 yılı altı ayı için bir kadro düzenlenmiş ve
onaylanmıştır. Bundan sonraki yıllarda ise kadro ihtiyacı Genel Müdürlüğün bütçe ka
nunlarına
bağlı
«D» cetvelleri ile
sağlanmış
ve
nihayet
1941
yılında
yürürlüğe giren 4047 sayılı Kanunla da sürekli kuruluş kadrosu* kabul buyurulmuştur.
Bu kanunla kabul edilen kadro cetvelinde spor federasyonları kadrosu Büyük Millet Meclisi
Bütçe Komisyonunda beş federasyon üzerine düzeltilerek ve indirilerek belirtilmişti. Halbuki Ge
nel Müdürlüğün ana kanunu olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesindeki
(bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Fede
rasyonların sayısı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün istişare heyetinin de mütalâasını al
mak suretiyle yapacağı teklif üzerine Başbakan tarafından tesbit olunur) suretindeki hükme
dayanılarak ozaman faal olarak (10) federasyon kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. (Halen ça
lışan federasyon sayısı 12 dir.)
Kadronun beş federasyon üzerine belirtilmesi faal olan 10 federasyonun mevcudiyeti karşı
sında uygulamada güçlükler doğuracaktı. Bu mahzurun Bütçe Komisyonu huzurunda açıklan
ması üzerine kadronun beş federasyon halinde bırakılması, fakat ana kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, veçhesini almış olan uygulamayı da ihlâl etmemek üzere, geçici bir hükümle mese
lenin çözülmesi, geçici hükmün süresince elde edilecek tecrübe ve varılacak kanaate göre de fe
derasyonlar için lüzumlu kadronun tâdilen teklif edilmesinin daha uygun olacağı düşünceleriy
le 4047 sayılı Kanuna Bütçe Komisyonunda aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;
(1 : 3530 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince Başbakanlık tarafından adedi tesbit olunan

federasyon heyetlerine ait vazifeler beş yıl müddetle fahrî olarak dahi görülebilir. Bu suretle
tâyin edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere
deruhde ettikleri bu vazifelerin 1 numaralı kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücre
tin üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat itasına Umum Mü
dürlük salahiyetlidir).
Bu maddenin süresince gerek kadrolu federasyonlar, gerekse 3530 sayılı Kanunun 7 nci madde
siyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan federasyonlar heyetlerine ait görevlerin birçok
ları uzmanlarına fahrî olarak gördürülmüş ve bu şekildeki uygulamadan beden terbiyesi ve spor
konusunda büyük faydalar sağlanarak sonunda bu geçici madde belirtilirken Bütçe Komisyonunda
izhar buyrulmuş olan istek dairesinde hayli tecrübe elde edilmişti. Bu tecrübelere dayanarak yine
Bütçe Komisyonunun işaret buyurmuş olduğu yolda federasyonlar için lüzumlu sürekli kadronun
tadilen teklifine" geçilmeden önce kuruluş kanununda da teşekkülün Millî Eğitim Bakanlığına
devrinden sonra geçen süre içinde elde edilen sonuçları da inceliyerek merkez ve bölge durumlarını
yeni prensiplerle daha verimli olabilecek bir yöne ulaştıracak kararları belirtmek üzere bir Beden
Eğitimi ve Spor Şûrası, Şubat 1946 içinde Ankara'da toplanmıştı.
Beden Eğitimi ve Spor konusu bütün yetkililerin katıldıkları bu Şûrada her yönden incelenmiş
ve gerek kuruluş ve gerek uygulama, gerekse teknik mevzuat olarak yeni prensiplere bağlanmıştır.
Şûranın verdiği kararları yürürlüğe koyabilmek için yönetmelik, tüzük ve kanun tasarıları
hazırlıklarına girişilmiş bulunmaktadır.
.Bunlardan Genel Müdürlük için en önemli olan kuruluş tasarısı Büyük Meclisin incelemesine
sunuluncaya kadar geçecek zaman içinde çalışmaları aksatmamak için 31 . V . 1946 tarihinde biten
bu yetki 4924 sayılı Kanunla 31 . X I I . 1946 ve 5052 sayılı Kanunla da 31 . X I I . 1947 sonuna
kadar uzatılmıştır.
Sözü edilen kuruluş tasarısı yeni yıl bütçesiyle birlikte
sunulmak
üzere iken genel bütçe
mülâhazasiyle yeni kuruluş tasarıları teklif edilmemesi yolundaki tavsiye karşısında Genel Müdür
lük kuruluş tasarısı teklifinden bu yıl da vazgeçmek zorunda kalmış ve fakat yukarıdanberi sözü
edilen 31 . X I I .1947 tarihinde süresi sona erecek olan geçici hükmün bir süre daha yürürlükte kal
ması ihtiyacı da bu suretle kendiliğinden meydanagelmiş ve ilişik tasarı bu maksatla hazırlanarak
sunulmuştur.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/279
Karar No. 18
Yüksek Başkanlığa
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı
Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948
yılı sonuna kadar uzatılmayı hakkında Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 19 . XI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı, 10 . V .
1948 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Temsilci
si hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca görü
şüldü. Gerekli açıklamalar üzerine tasarı olduğu
gibi oybirliği ile kabul edildi.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Erzurum
Urfa
Kars
C. Dursunoğlu
S. K. Yetkin
T. Taşkıran
Ankara
Balıkesir
Bingöl
A. R. Berkman Eminittin Çeliköz T. Banguoğlu
Çanakkale
Diyarbakır
İstanbul
N. Ünen
O. Ocak
F. N. Çamlibel
Maraş
Tekirdağ
Trabzon
Dr. K. tdü
Emin Ataç
Z. Molaoğlu
Trabzon
M. B. Tarakçıoğhıt,
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/279
Karar No. 77

27 .V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı
Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında
Kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1948
uzun yılların tecrübelerine dayanılarak ve Be
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Millî
den Eğitimi ve Spor Şûrasınea kabul edilen
Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
esaslara göre memleketin hakiki ihtiyaçlarına
12 . XII . 1947 tarihli ve 6/3163 sayılı tezke
uygun bir surette Genel Müdürlüğün kuruluş
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Kanunu tasarısı yeniden hazırlandığı açıklan
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
mış ise de bunun Yüksek Meclise şevki bütçe
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı
mülâhazalariyle mümkün olamadığı anlaşıldı
Reşat Şemsettin Sirer ve Beden Terbiyesi Genel
ğından memleketteki spor hareketlerini aksat
Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve
mamak maksadiyle yukarda sözü geçen yetki
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları
nin uzatılması esas itibariyle Komisyonumuzca
halde incelenip görüşüldü.
da kabule değer görülmüştür. Ancak, esas Ku
ruluş Kanun tasarısının ne zaman Meclise gele3530 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği sıra
.
bileceği bugünden kestirilemediğinden bu uzat
da kanunun 7 nci madctesi uyarınca türlü spor
ma süresinin adı geçen Kuruluş Kanununun ka
kolları için on fedarasyon kurularak faaliyete
bulüne kadar götürülmesini Komisyonumuz uy
geçirilmişti. Bilâhara 4047 sayılı Kanunla Ge
gun görmüş ve tasarıda o yolda bir değiştirme
nel Müdürlüğün sürekli kuruluş kadroları be
ve
ayrıca yürürlüğün neşri tarihinde olmasını
lirtilirken fedarasyon adedi beşe indirilmiş ise
temin
edecek şekilde de bir düzeltme yapmıştır.
de 3530 sayılı Kanuna dayanılarak kabul edilen,
Kamutayın onayına arzedilınek üzere Yük
fiilî halin de ihlâli caiz görülmediğinden fedasek Başkanlığa sunulur.
rasyonların kâfi miktarının zamanla elde edi
lecek tecrübelerin sonucuna bırakılması kabul
Başkan
Başkan V.
Sözcü
edilmekle beraber mevcut fedarasyon heyetleri
Mardin
Diyarbakır
Ankara
ne ait vazifelerin beş yıl müddetle fahrî olarak
R. Erten
î. H. Tigrel
M. Eriş
dahi görülebilmesine ve ancak buralara tâyin
Kâtip
edilenlere zaruri giderleri karşılığı olmak üzere
Ankara
Amasya
Ankara
4047 sayılı Kanunla kuruluşları katî olarak
F. Öymen
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
kabul edilen fedarasyonlar için belirtilen ücre
Ankara
Aydın
Balıkesir
tin üçte birini geçmemek şartiyle bütçeye ko
C. Gölet
Gl. R. Alpman
E. Altan
nacak ödenekten maktuan bir tazminat verilme
Bursa
Eskişehir
Eskişehir
sine geçici bir madde ile Genel Müdürlük yet
F. Bük
Muhalifim
Muhalifim
kili kılınmıştı.
A. Oğuz
H. Polatkan
Bu yetki 1946 yılında sona erdiğinden 4924
Eskişehir
izmir
Kastamonu
ve bilâhara 5052 sayılı kanunlarla birer yıl uza
Muhalifim
$. Dikmeyi
M. Akalın
tılmış ve son uzaltma da 31 . X I I . 1947 de
A. Potuoğlu
sona ermiştir.
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Bu tasarının da biten sürenin bir yıl da
§. Torgut
Dr. F. Ş. Bürge
8. Çumralı
ha uzatılması maksadiyle hazırlandığı anlaşıl
Niğde
Samsun
maktadır.
R. Gürsoy
.
M. A. Yörüker
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRiŞl

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1948 yılı
sonuna kadar uzatılması hakkında kanmı tasarısı

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesi hükmünün uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047
sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü
1948 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 1. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmü yeni
Kuruluş Kanununun kabulüne kadar uzatılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun 1.1.1948 tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Devlet Bakanı
Barbakan
Başb. Yardımcısı
H. Saka
Barutçu
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
M. A. Renda
§. Devrin
Millî Eğitim Bakanı
İçişleri Bakanı
Münir Birsel
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İV. Sadak
II. N. Ke§mir
Millî Eğitim. Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Oülek
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. B. Uz
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
H. N. Gündüzalp
§. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
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yayımı tarihinde

S. Sayısı: 148
Askerî hastabakıcı hemşireler hakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt
çe Komisyonları raporları ( 1 / 3 1 3 )

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 798, 6 - 1098
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

i . IV . 1948

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . III . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3483 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başlı a kan
&
Hasan Saka
^ • S İ * * * - * . •r.w,-.^rjM«l'^

Gerekçe
Askerî llastalıaneler Hastabakıcı Hemşire ihtiyacı (10 . VI . 1938) tarih ve (3433) numaralı
Kanımla kurulmuş olan (Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu) nda yetiştirilen ve hariçten ücretle
alman hemşirelerle temin edilmektedir.
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna girmek için yapılan müracaatlar her yıl biraz daha
azalmakta, okula sarfedilen masraf alınan randımanla mütenasip bir durum arzetmemektedir.
Bu itibarla, hastabakıcı hemşireleri; Kızılay Derneğine ve diğer resmî veya hususi bir müessese
ye ait hastabakıcı hemşire okulunda yetiştirmek suretiyle Devlet bütçesinde gerekli tasarrufu
temin ve aynı zamanda memleketteki hastabakıcı hemşirelerin aynı bilgilerle mücehhez olarak
yetiştirilmelerini sağlamak bakımından 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) işaretli cetvelde
Askerî Hastabakıcı ve hemşirelerin Kızılay Hastabakıcı Okulunda okutturulması kabul edilmiş
bulunması bakımından 3433 sayılı Kanuna ek olarak ilişik kanım tasarısı hazırlanmıştır.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
!,*.,
Esas No. 1/313
Karar No. 12
*«f**"^ '

%i

*

~

Ki. IV. 1918

Yüksek Başkanlığa
Millî Savunma .Bakanlığınca, hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 29. I I I . 1948 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve
Komisyonumuza havale buyıırıılan Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 3433 sayılı Kanıma bir ek kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte
Keımsyomımımm 14. TV. 1948 toplantısında

Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık temsilcile:iyle Sağlık Bakanlığı temsilcisi hazır bulımduğu halde görüşülüp incelendi.
Bakanın ve temsilcilerin izahatı üzerine yapılaıı tartışmada Hükümetin teklifinin yerinde
olduğu kanaatine varılmış ve teklif kabul ediliniştir.

Yalnız 3433 saydı Katilimi]] bazı maddeleri
evvelce 5056 sayılı K a n ı n d a değiştirilmiş oldu
ğ u n d a n t a t b i k a t t a bir yanlışlığa meydan veril
memek üzere 5056 sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i n i n
de u y g u l a n a c a ğ ı n ı n zikredilmesine.,lüzum görül
müştür.
H ü k ü m e t i n teklif ettiği k a n u n
tasarısının
bilinci maddesine gerek 5056 sayılı K a n u n u n da
a y n e n u y g u l a n a c a ğ ı n a dair bir k a y i t konulmak
la beraber maddenin d a h a sarih olabilmesi için
ufak bir iki ilâve de yapılmıştır.
ilgili Komisyona tevdi b u y u r u l n ı a k üzere
Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Millî Savunma Komisyonu
Sözcü
Başkan ı
Tlatav
Kastamonu
(il. E. Dnrukan
Korgl. A.
Alptoğan
Kâtip
Afyon Karalı işar
Vatı
Gl. S. M ringan
R. Oklar

Ankara
Gorgl. N. Tınaz
Çankırı
Dr. A.
'

Arkan

Balıkesir
Orgl. t. Çalışlar
Çankırı
Gl. Z. S oy demir

Erzincan
Z. Ağca .

Erzurum
E. 8. Akgöl

Erzurum
Kocagüney

Olaziantcb
Gl, A. Atlı

GL V.

(tümüşane
8. Erdoğan

Kayseri
Gl. S. Avgın

Kırklareli
Korfjl. K. Doğan

Kocaeli
Koramiral Ş. Okan

Konya
Dr. H. Alatas
Muğla
A. Gür su

Mardin
GL K.
Sevüktekin
Muğla
N. ö z s a n
İmzada bulunamadı

Seyhan
8. Tckclioğln

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
T. P>. M. M.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Esas No. .1/313
Karar No. 0

Komisyonu

11 . V . 19 18

Yüksek Başkanlığa
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 2!) . 111 . 1948 tarihinde
'Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Mil
lî Savunma Komisyonunca da incelendikten son
r a Komisyonumuza havale buyıırıılan askerî has
tabakıcı ve hemşireler hakkındaki 8433 sayılı Ka
n u n a ek Kanun tasarısı ve gerekçesi Sağlık Ba
kanlığının temsilcisi hazır bulunduğu halde Ko
misyonumuzda görüşülüp incelendi.
Komisyonumuz, Millî Savunma Komisyonu
n u n 3433 sayılı Kanunun bazı maddeleri evvelce
5056 sayılı Kanunla değiştirilmiş olduğundan
tatbikatta bir yanlışlığa
meydan
verilmemek
üzere 5056 sayılı K a n u n u n hükümlerinin de uy
gulanacağının zikredil memesi hususundaki noktai nazarına iştirak ederek maddeyi Millî Savun
ma Komisyouunun değiştirdiği, şekilde kabul et
miştir.

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi
buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonu Başkanı
Sözcü
M araş
(Jaziaırteb
Dr. K. Bayizil
Dr. M. (Uınbolat
Amasya
Z. Tarh an

Antalya
Dr. G. Kahraman

Bilecik
Dr. M. Suner
imzada bulunamadı.
Çoruh "
Denizli

Balıkesir
M. Ak pınar

lir. (\ Kazancıoğlu

Edirne
Dr. Ji. Öğütmen
İmzada bulunamadı
içel
Dr. A. Koksal
İmzada bulunamadı
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K Ti t ip
Seyhan
Dr. M. Dıblan

Dr. 11.

llerkman

Giresun
Dr. G. K. Zaimoğlu
İmzada bulunamadı.
İçel
Dr. (\
lxamazttrwğla

—3
İstanbul
Dr. N. Fakaçelli
! ınzada bulunamad ı.
Kars
A. Sunucu
i mzada bulunanı adı.
Konya
Dr. A. P er Miri

Kars
Dr. E. Oktay
Konya
Dr. M. V. Dündar

Kütahya
/. Ş. özgen
Malatya
Dr. C. Özelçi
tmzada bulunamadı.

Malatya
Dr. U. Fırat
Ordu
Dr. Z. M. Sezer

Yözgad
Dr. K. C. Berksoy
t mzad a bulunanı ad ı.

Kütahya
Dr. A. thsan Gürsoy
tmzada bulunamadı.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. Al.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/313
Karar No. 78

31. V .10 İS

Yüksek Başkanlığa
Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki
;!43!-J sayılı Kanuna ek olarak Millî Savunma
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 1 . IV .
1948 tarihli ve 6/1098 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı, Millî Savun
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları ra
por lariyl e birlikte Komisyonumuza verilmekle,
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileriyle Maliye
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü.
Bu tasarı ile ordu hastabakıcı hemşirelerinin
Kızılay ve buna muadil diğer resmî veya özel
müesseselerde yetiştirilmeleri ve bu okullar öğ
rencilerinin de askerî malûmatla teçhizi ve bun
lar hakkında 5056 sayılı Kanunun uygulanması
temin edilmek istenilmektedir.
Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre
Askerî Hastabakıcı Hemşireler Okuluna girmek
üzere müracaatler her yıl biraz daha azalmakta
ve okulun gideri, verimi ile mütenasip bulunma
maktadır. Bu itibarla hastabakıcı hemşirelerin
Kızılay Derneğinde ve diğer hususi veya özel
müesseselerde yetiştirilmek suretiyle Devlet Büt
çesinde gerekli tasarrufun sağlanması ve aynı
bilgilerle mücehhez olarak yetiştirilmelerini ve

adı geçen yerlerde yetiştirilecek talebe ve hasta
bakıcı hemşirelere de 5056 sayılı Kanunda tesbit
edilen hakların teminini sağlamak maksatlariyle
bu tasarının hazırlandığı anlaşılmıştır. Esasen
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli
cetvelde askerî hastabakıcı hemşirelerin Kızılay
Hastabakıcı Okulunda okutturulması kabul edil
miş bulunduğundan tasarı Komisyonumuzca da
yerinde görülmüş ve birinci madde yazılışa ait
küçük bir değişiklikle kabul edilmiştir.
ikinci ve üçüncü maddeler Hükümet teklifi
gibi ayniyle kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Mardin
Diyarbakır
R. Erten
t. H. Tigrcl
Kâtip
Ankara
Amasya
F. Öynıen
A. Ey mir
Ankara
Ankara
N. C. Akkcrman
C. Gölet
Diyarbakır
Eskişehir
V. Dicleli
A. Oğuz
İzmir
Kocaeli
S. Dikmen Dr. F. Ş. Bürge
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Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
A. K. Yiğitoğlu
Aydın
01. R. Alpman
Eskişehir
//. Polatkan
Niğde
R. Gürsoy

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DHCilŞTÎRÎŞt

HÜKÜMETIN TEKLIFI
Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı

3İ33

.-I.s7.-m Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki
saydı Kanuna ek kanun tasarısı

3133

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığınca
Kızılay Derneği Hastabakıcı Okulu ile diğer
özel veya resmî hastabakıcı okullarında okut
turulacak öğrencilerden mezun olacaklar hak
kımla da 10 . VI . 1938 tarihli \\A'.V,\ sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır.

MADDE l. - - Millî Savunma Bakanlığınca
Kızılay Derneği Hemşire ve Hastabakıcı Okulu
ile diğer aynı vasıfta özel veya resmî Hastaba
kıcı ve Hemşire Okullarında okutturulacak
ve halen okutturul makta olan öğrencilerle bu
okullardan mezun olacaklar hakkında IH.'ÎII ve
505(1 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin
avnen kabul edilmiştir.

ik inci

MADDE ',). — Bu kanun hükümlerini Millî
Savunma, Maliye, Millî Eğitini ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Hakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
II'. Saka
Başb. Yardımcısı
F. A. Barutçu
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
Münir Birsel
Ş. Devrin
Dışişleri Bakanı V.
Uüşlcri Bakanı
T. B. Balta
M. II. Göle
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Reşat S. tiirer
>Ş\ Adalen
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
C. Ekin
Gülek
(Jümrük ve Tekel B. V.
Sağlık ve Sos. Y. B.
#: Adaları
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
S. Koçak
Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Balta

MADDE o.
Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

üVüncü maddesi.
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- 5 BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ
Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki
sayılı Kanuna ek kanım tasarısı

3433

MADDEI. — Millî Savunma Bakanlığınca
Kızılay derneği Hastabakıcı Hemşireler Oku
lunda ve buna muadil diğer resmî veya özel
hastabakıcı hemşireler okullarında okutturula
cak olan öğrencilerle bu okullardan mezun ola
caklar hakkında 3433 ve 5056 sayılı kanunların
hükümleri uygulanır.
MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

ikinci

maddesi

MADDE 3. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

üçüncü maddesi
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S. Sayısı: (49
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun
2 3 . 1 . 1 9 4 8 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 766 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra
poru ( 4 / 7 0 )

3 . U . M-iti
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
II numaralı Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar Cetvelinin 2354/2555 dilekçe No. lu Dok
tor Osman Zeki'ye ait kararın Mecliste müzakeresini dilerim. Saygılarımla.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekclioğlu

Dilekçe Komisyonu raporu
T. B. M. 31.
Dilekçe Komisyonu
İşlem Kayıt
No. 2354/2555
Esas No. 4/70

31 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Ücrette geçen hizmetinin emeklilik hizmeti
ne eklenmesini veya 4644 sayılı Kanunun mu
vakkat 3 ncü maddesinin son fıkrasının değiş
tirilerek hakkının tanınmasını istiyen Antakya
Devlet Hastanesi Göz Mütehassısı Dr. Osman
Zeki Uysal'm dilekçesi incelenmiş ve dileği
üzerine bir işlem yapılamıyacağma 17 . .XII .
1947 tarihinde karar verilmiştir.
766 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Seyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'nun önergesi Komisyonumuza hava
le edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapıl
mış ve bu rapor hazırlanmıştır.
Dilekçinin 4644 sayılı Kanunun 14 ncü ge
çici 3 ncü maddelerine göre müracaatta bulun
madığından ve bir sene iki ay 23 gün bir ge
cikme ile vâki olan müracaatı da reddedildiği
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabına
atfen anlaşıldığından ve mezkûr kanunu tadil
etmek suretiyle de hakkının yerine getirilmesi

kaydı ise Komisyonumuzun salâhiyeti haricinde
görüldüğünden bir işlem yapılamıyacağma dair
mumaileyh hakkında verilen birinci kararın
değiştirilmesini mucip bir sebep görülemediğin
den keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına çoğun
lukla karar verildi.
Dilekçe Ko.
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Ağrı
[Irfa
Sivas
V. Gerger
M. Aktan
(U. F. Tirkeş
Afyon K.
Aydın
Ankara
/. R. Ayaslı
K. özçoban
N. Akkor
Muhalifim
Balıkesir
Bolu
Çanakkale
F. Bilâl
AL B. Kır sev er
L. Gören
İsparta
Kars
Kastamonu
Z. Orhon
#. YalvaçB. Tümtürk
imzada bulunamadı
Sivas
Zonguldak
S. Uma
N. Tarhan

S.Sayısı: ISO
Vakfıkebir İlçesinin Ağır köyünden Hacıahmedoğlu Mehmet Akbulut ve Melikşe köyünden Mustafa oğlu Yusuf Bahadır'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu ( 3 / 2 2 8 )
T.

C.

,

:

•: ' V

y '-."•'•''

'

Başbakanlık
"
17. IV . 1948
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No.: 5/4 -1377, 6/1308
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Adam öldürmekten suçlu Haeı Ahmetoğlu 1329 doğumlu Mehmet Akbulut ile Mustafaoğlu 1330
doğumlu Yusuf Bahadır'm Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Trabzon Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına
dair olup Adalet Bakanlığının 10 . IV . 1948 tarih ve 102/26 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym
6 . X I I . 1947 tarih ve 3333/2816/2072 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/228
Karar No. 34

1 . VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Ahmet Saruhan'ı öldürmekten suçlu Vakfı
kebir İlçesinin Ağır Köyünden Hacı Ahmetoğlu
1329 doğumlu Mehmet Akbulut ve yine Vakfı
kebir İlçesinin Melikşe Köyünden Mustafaoğ
lu 1330 doğumlu Yusuf Bahadır'm ölüm ceza
sına çarptırıldıkları hakkında Trabzon Ağır
Ceza Mahkemesinden verilen hükmün onanma
sına dair Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden çı
kan 6 . XII . 1947 tarih ve 3333 esas 2816 karar
sayılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki iş
lemin yapılması için Başbakanlığın 17 . IV .
1948 tarih ve 5-4-1377/6-1308 sayılı tezkere
siyle birlikte Komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının tetkikmda:
Adları geçen Mehmet Akbulut ve Yusuf Ba
hadır'in, Ahmet Saruhan'ı para
ve eşyasına
tamaan öldürdükleri mahkemece sabit görüle
rek hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun
450 nci maddesinin 7 nci bendi gereğince ölüm

cezasına çarptırıldıkları anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Mehmet Akbulut ve Yusuf Bahadır'a
hükmedilen ölüm cezasının yerine getirilmesine
Anayasanın 26 ncı maddesi hükmü uyarınca
karar verilmesinin Kamutayın yüce tasvibine
sunulması oybirliğiyle karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Ko.
Bu Rapor
Başkanı
Sözcüsü
Kâtip
Kayseri
Bursa
R. Özsoy
A. Konuk
Afyon K
Afyon K.
Antalya
//. Dinçe r
//. Bozca
N. Aksoy
Balıkesir
Denizli
Diyarbakır
N. Küçüka
O. N. Burcu
F. Kalfagil
îzmir
Erzincan
Kastamonu
A. Fırat
O. Oran
Dr. F. Ecevit
Rize
Dr. S. A. Düemre

*•

S. Sayısı: 151
Demiryollar ve limanlar yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunun birinci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve
Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 1 6 )

T. a .

•—.*..-

<

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayt : 71 -1027, 6/1078

1 . IV . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . III . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan, Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere
girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulduğunu saygılarımla ar/ederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Trabzon limanının inşasına muktazi kanuni yetki alınmadan evvel bu limanın ne miktar bir
para ile vücuda getirilebileceği hakkında mahallinde yaptırılan iptidai keşfe dayanılarak avanprojesi hazırlanmış ve bu tahmini etüdle hâsıl olan kanaate göre inşa gideri tâyin olunarak mezkûr
limanın inşa gideri hakkında 4643 sayılı Kanun bu tahminî kanaate göre tanzim olunmuştu. Ka
nunun neşrinden sonra adı geçen limanda işe başlanarak bugüne kadar vücuda getirilen inşaatın
ve liman mahallinde deniz ve hava şartları hakkında tutulan istatistik ve grafiklerin verdiği kana
atlerle geri kalan inşaatın ne miktar bir para ile bitirilebileceğinia hakikata çok daha yakın rak
amla ifadesine artık imkân hâsıl olmuştur.
Öteyandan İkinci Dünya Harbi ve sonrası iktisadi olaylarının tesiriyle gerek yurt içinde ve gerekse
yurt dışında bütün malzeme ve işçilik fiyat ye ayiçlerinde devamlı bir yükselme olmuş ve bu
yüzden adı gçen liman inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından satın alınması gereken yüksek
kabiliyetli birçok ağır şantiye makina ve tesisleri ile diğer işletme tesislerinin ve yurt içinden sağ
lanan her cins malzeme ve eşya fiyatları ile gümrük vergi ve resimlerinin ve ücretlerin artmış olma
sından da bu liman inşaatının evvelce tahmin olunup kanunen tesbit edilen inşaat bedeliyle vücuda
getirilmesine imkân kalmamıştır.
Trabzon limanının inşaatında îkinci Dünya HaıHıinin sebep olduğu büyük tereffüler ve çeşitli
diğer birçok iktisadi olayların ve liman yerlerindeki deniz ve hava şartlarının tutulan istatistik ve
grafikleri ve bugüne kadar yapılan inşaatın tesbit olunn maliyetleri esas alınarak bu limanın reali
telere uyar bir şekilde yeniden hesaplanan inşaat bedelinin çoğaltılması gerekmiş ve bu sebeple
bağlı olarak sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır.
. . . .

Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas : No. : 1/316
Karar No. : S

.

28 . IV . 1918

Yüksek Başkanlığa
2 . VIII . 1!)44 tıarih ve 4641} sayılı Kanun
la; Trabzon Limanı inşaatı için 10 milyon lira
ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmek üzere verilen yetkinin 20 milyon li
raya çıkarılması için adı geçen Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından hazırlanıp Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunulan tasarı Komis
yonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzda;
Bayındırlık Bakanı ve Bakanlık yetkili ele
manları huzuriyle bu tasarıyı tetkik konusu
yapmıştır.
Hükümet gerekçesinde, 2 . VIII . 1944 tarih
ve 4643 sayılı Kanunla verilen 10 milyon li
ranın 20 milyon liraya çıkarılmasının mucip
sebepleri incelenmiş ve Bakanlık tarafından
bu hususta verilen tamamlayıcı izahat dinlen
miştir.
Trabzon Limanının her bakımdan lüzulıı ve
ehemmiyeti gözönünde tutularak biran evvel
bitirilmesinde Komisyonumuzca mutlak fayda
mülâhaza edilmiştir. Yapılan bu açıklamalar
dan, istenilen munzam ödenekle ve bugünkü ra
yiçlere göre bu işin bitirilmesi mümkün ola
bileceği anlaşıldığından yukarda adı geçen
Kanunla Hükümete verilen 10 milyon liralık
yüklenmelere girişme yetkisinin 20 milyon li
raya çıkarılması hususundaki tasarının kabu
lüne Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Bayındırlık Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Ankara
Konya
S. Day
R. Börekçi
R. Er el
Antalya
Burdur
Eskişehir
N. Aksu
A. A. Çınar
K. Zeytin oğlu
İsparta
Kars
Kocaeli
K. Ay dar
.¥. Bahadır
A. f\ Ahasıyamk
Kütahya
Maraş
Samsun
II. Benli
II. R. Tank ut
Y. Kalkan

Tunceli
M. Tan

•

Muhalefetim:
A) Müzakere usule
Şöyle ki:

llrl'a
R. Soycr

uygun olmamıştır.

1. — Tasarının heyeti
umumiyesiyle
maddeleri karışık müzakere edilmiş ve mad
deye geçilmesi hakkında sarih, bir şekilde
mütalâa alınmamıştır.
2. — Müzakere sırasında bazı arkadaş
la rca bir taraftan evvelki tahsisatın sari' şe
kil ve cihetleri ve işin diğer durumları hak
kında bir bilanço verilmesi teklif edilirken
diğer taraftan müzakere konusu ile ilgisi olmıyan hususi temennilerin ileri sürülmesi ve
bu arada tasarı ile ilgili olanların müdahale
eder mahiyettte hareketleri, tşin ciddiyeti
ni gidermiş ve bu hal gerek yapılan ve ya
pılacak olan işlerin durumunu ve gerek bun
dan hâsıl olacak neticeye göre istenilen müd
det ve tahsisatın lüzum ve ademi lüzumunu
veyahutta miktarının tesbitini lâyıkiyle müm
kün kılmamıştır.
o. — Müzakere esnasında verdiğim tak
rir gerek tasarının tümünün müzakeresi sı
rasında. olsun, gerek birinci maddenin mü
zakeresi sırasında kabul edilsin her iki şekil
de de madde madde müzakere edilmesi lâzımgc1 irken ve keyfiyeti izah etmeme müsaade edil
miş iken sonradan bu takririn bütün madde
lerinin, tasarının tümünün müzakeresi sı
rasında verilmemiş olduğu mütalâasiyle re
ye konularak reddedilmesi itminan ile ka
rara varılmasına imkân bırakmamıştır.
B) Takririmdeki maddeler ister 1 asarı
nın tümünün müzakeresi sırasında verilmiş
olsun, isterse birinci maddenin müzakeresi
sırasında verildiği kabul buyurulsun madde,
madde müzakere edilmiş olsaydı yapılan işler
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ve tahsisat durumu ve mukavele müddeti ve
yapılacak işler ve sair teferruatı hakkında
tam bir kanaat elde edilerek ona göre bir ka
rara varılması temin edilmiş olurdu. Halbu
ki; bu yapılmamış ve birçok ehemmiyetli nok

3
talar karanlık kalmıştır.
Niğde Milletvekili
İbrahim Refik Soyer
Not:
(Bütçe Komisyonunda
receğim.)

ayrıca izahat ve

Bütçe Komisyonu raporu
T. li. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/316
Karar No. 79

31 .V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki
4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 1.IV. 1948 tarihli ve 6/1078 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Bayın
dırlık Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza verilmiş olmakla Bayındırlık Bakanı Ka
sım Gül ek ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü.
Tasarı, 4643 sayılı Kanunla Trabzon limanı
nın inşası için sarfına izin verilmiş olan 10,000,000
liranın 20 milyona çıkarılması maksadiyle tan
zim edilmiş bulunmaktadır.
Trabzon limanının inşası için evvelce tesbit
edilen 10 milyon liranın dayanağını, mahallin
de yapılan iptidai bir etüdle elde edilen avan
projeye göre 4643 sayılı Kanunla gerekli yetki
alındıktan sonra inşaat 1945 tarihinde 6 867 000
liraya ve altı aylık fiyat cetvelleriyle mütehavvil fiyat esası üzerinden mütaahhide ihale edil
miş bulunmaktadır. Bilâhara işe başlanıp deniz
ve hava şartları hakkında tutulan istatistiklere
göre yapılan inşaatın maliyetleri hesap edilmiş
ve geri kalan kısmın aynı şartlar içinde neye
mal olacağı yeniden hesaplanmış; memleket için
den ve dışından satmalman ve alınacak olan mal
zeme fiyatlarının, gümrük vergi ve resimlerinin
yükselmesi, nakil ücretlerinin artması gibi sebep
lerle ilk alman 10 milyon liralık ödenekle inşa
atın ikmaline imkân olmadığı anlaşılmış ve bu
miktarın 20 milyon lirava çıkarılması teklif edil

miştir.
Alman izahlara göre 20 milyondan 11 milyon
liranın makine ve vasıtalara sarf edilmek suretiy
le Ereğli limanında olduğu gibi bu limanda da
bir malzeme parkı tesis edileceği ve bunların iler
de yapılacak limanlarda kullanılmak suretiyle
büyük faydalar sağlanacağı ve bu izaha göre
fiyat artışlarından doğan ve limanın esas inşa
giderlerini kabartan miktarm iki milyon liradan
biraz fazla olduğu anlaşılmıştır.
Komisyonumuz, bu izahlara göre tasarıyı ye
rinde görmüş ve Bayındırlık Komisyonunun ha
zırladığı metni ayniyle kabul etmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Sözcü
Başkan
Kâtip
Ankara
Mardin
Ankara
M. Eriş
R. Erten
F. öymen
Ankara
Amasya
Aydın
C. Gölet Gl. R. Alpman
A . K. Yiğitoğlu
Bursa
Balıkesir
Diyarbakır
F. Bük
E. Altan
V. Dicleli
Eskişehir
Eskişehir
Muhalefet şerhi var
Muhalifim
A. Oğuz
A. Potuoğlu
îzmir
Kırşehir
»Sf. Dikmen
Ş. Torgut
Konya
Samsun
»Sf. Cumrah
M. A. Yürüker
istenilen on milyon liralık munzam öde
neğin, bazı inşa malzemesi ve makine parkı
nın tesis edilmesinden ve fiyat farklarından
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ileri geldiği söylenmektedir. Komisyondaki
etraflı görüşme ve münakaşalardan öğreni
yoruz ki, ne fiyat farkları ve ne de bir tara
ma makinesinin tutarları bu meblâğı talep et
tirecek yekûnda değildir,
Liman inşasına mütaallik sistem ve he
sap esaslarında bir değişiklik olmadığına gö
re istenilen munzam tahsisatın zaruretine
asıl müessir olan hususun, bir haleti nahiye
den istifade maksadı olduğu anlaşılmaktadır.

Hükümetin bir işi ve onun icaplarını P>üyük
Meclise kabul ettirebilmesini sağlamak maksadiyle tahsisatı gereğinden daha az göster
mek suretiyle emrivaki ihdası yoluna girdi
ğini ve bunun âdeta Devlet idaresinde tabiî
bir metot haline sokulduğunu bu vesile ile
de müşahede etmiş bulunuyor ve bu itibarla
tasarıya muhalif bulunuyorum.
Eskişehir Milletvekili
Ahmet OğuK

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BAYİNDIRLT K KOMİSYONUNUN DEĞf STt -

RtŞt
Demiryolhm ve Limanlan inşaatı için gelecek
yıllara
geçici taahhütlere
girişilmeni hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı

Demiryollar ve Limanlar İnşaatı için gelecek
yıllara, geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki
±643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair
Kanun tasarısı

MADDE 1. — 2 . VIII . 1944 tarihli ve 4643
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle Trabzon Lima
nının inşaatı için (10) milyon liraya kadıar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmek üze
re verilen yetki (20) milyon liraya çıkarılmıştıf.

MADDE 1. — 2 . VITI . 1944 tarihli ve 4G43
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle Trabzon Li
manının yapılması, tesisat ve teçhizatı için 10
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmek üzere verilen yetki 20 mil
yon liraya çıkarılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

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

MADDE 3. —Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan
Başb. yardımcısı
H. Saka
F. A. Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Dervin
Münir Birsel
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M, II. Göle
N. Sadak
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
§. Adı'an
Beşat §. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
Gülek
C. Ekin
Sağlık ve Sos. Y. B.
Gümrük ve Tekel B. V.
Dr. B. 'Uz
Ş. Adatan
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
T. Coşkan
S. Koçak
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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S. Sayısı: 152
Filyos - Ereğli Jhattı ile Ereğli limanının yapımına dair olan 2214
sayılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları
d/317)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Şayi: 71 -1027, 6 -1077

1 . IV . 1948
',

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 9 . I I J . 1 9 4 8 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan, Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının inşasına dair 2214 sayılı
kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Ereğli -Limanının inşasına muktazi kanuni yetki alınmadan evvel bu limanın ne kadar zaman
da ve ne miktar para ile vücuda getirilebileceği hakkında mahallinde yaptırılan iptidai keşfe da
yanılarak avanprojesi hazırlanmış ve bu tahminî etüdle hâsıl olan kanaate göre inşa süre ve gi
deri tâyin olunarak mezkûr limanın ikmâl süreleri ile inşa gideri hakkındaki 2214 sayıh Kanun
tasarısı bu tahminî kanaate göre tanzim olunmuştu. Kanunun neşrinden sonra adı geçen liman
da işe başlanarak bugüne kadar vücuda getirilen inşaatın ve liman mahallinde deniz ve hava
şartları hakkında tutulan istatistik ve garfiklerin verdiği kanaatlerle geri kalan inşaatın ne ka
dar bir zamanda ve ne miktar bir para ile bitirilebileceğinin hakikate çok daha yakın rakamla
ifadesine artık imkân hâsıl olmuş ve bu tecrübenin neticesi olarak bilhassa 1933 senesinde yapılan tetkikata göre inşa süre ve gideri tesbit edilmiş ve 2:5 . V . 1933 tarihli 2214 sayılı Kanunla inşası
na yetki verilmiş olan Ereğli Limanı için kabul edilen altı senelik bitirme süresinin müsait ha
vaların azlığı ve yapılması gereken inşaat hacminin artırılmasına mecburiyet hâsıl olması dolayısiyle kâfi gelmiyeceği anlaşılarak inşa süresinin on seneye çıkarılması zaruri görülmüştür.
öte yandan ikinci Dünya Harbi ve sonrası iktisadi olaylarının tesiriyle gerek yurt içinde ve
gerekse yurt dışında bütün malzeme ve işçilik fiyat ve rayiçlerinde devamlı bir yükselme olmuş
ve bu yüzden adı geçen liman inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından satmalının ası gereken
yüksek kabiliyetli birçok ağır şantiye, makine ve tesisleri ile diğer işletme tesislerinin ve yurt
içinden sağlanan her cins malzeme ve eşya fiyatları ile gümrük vergi ve resimlerinin ve ücretle
rin artmış olmasından da bu liman inşaatının evvelce tahmin olunup kanunen tesbit edilen inşaat
bedeliyle vücuda getirilmesine de imkân kalmamıştır.
Yukarda açıklanmış olduğu gibi 1933 senesinde neşrolunan kanun ile inşasına başlanan
Ereğli Liman inşaatında mezkûr tarihtenberi vukııbulan iktisadi değişiklik! evi e bu limanın inşa
atında ikinci Dünya Harbinin sebep olduğu büyük tereffüler ve çeşitli diğer birçok iktisadi
olayların ve liman yerlerindeki deniz ve hava şartlarının tutulan istatistik ve grafikleri ve İni-

jHÜne kadar yandan inşaatın tesbit olunan maliyetleri esas alınarak bu limanın realitelere uyar
bir şekilde yeniden hesaplanan inşaat süresi ile inşaat bedelinin çoğaltılması gerekmiş ve bu inak
salla ilişik kanım tasarısı hazırlanmıştır.

Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyon \ı
Esm No. 1/317
Karar No. 1

2H.lV.

19 İH

Yüksek Başkanlığa
Filyos - 10 regl i hattı ile K regli limanının in
şasına dair 2214 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında Bayındırlık Bakanlığı tarafından
hazırlanıp Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan kanun tasarısı; Bayındırlık Bakanı ve Ba
kanlığın yetkili elamanları huzuriyle Komisyo
numuzda müzakere konusu yapıldı.
23 . V . 1933 tarih ve 2214 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle Ereğli Limanının yapılması te
sisat ve teçhizatı için sarfedil meşine yetki verilen
10 milyon liranın 20 milyon liraya çıkarılmasının
mucip sebepleri, Hükümet gerekçesi üzerinde
incelendiği gibi, gerek Bakan ve gerek yetkili
zevat tarafından verilen teknik izahlar dinlenilmiştir.
Ereğli Limanının yapılması, tesisat ve teçhi
zatının bir an evvel ikmali her bakımdan faydalı
görüldüğünden ve yapılan açıklamalardan iste
nilen ödenekle bu işin bugünkü rayiçlere göre
ikmali kabil olabileceği anlaşıldığından tasarının
kabulüne Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere 'Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Trabzon
S. Vay
•Sözcü
Katip
Ankara
Konya
K. Kral
R. Börekçi
Antalya
Burdur
Eskişehir
JV. Aksu
A. A. Çınar
K. Zeytinoğlu
İsparta
Kars
Kocaeli
K. Ay dar
M. Bahadır 1. F. A basıyamk
Kütahya
M araş
Samsun
H. Benli
II. K. Tankut
Y. Kalgay

I uncei ı
M. Tan

Urfa
11. ti oy er

Muhalif etim :
A) Müzakere
Şöyleki:

usule uygun

olmamıştır.

1. —• Tasarının heyeti umumiyesiyle mad
delerin karışık müzakere edilmiş ve maddeye
geçilmesi hakkında sarih bir şekilde müta
lâa alınmamıştır.
2. — Müzakere sırasında bazı arkadaşlarca bir taraftan evvelki tahsisatın sarf şekil
ve cihetleri ve işin diğer durumları hakkında
bir bilanço verilmesi teklif edilirken diğer
taraftan müzakere konusu ile ilgili olmıyan
hususi temennilerin ileri sürülmesi ve bu
arada, tasarı ile ilgili olanların müdahale eder
mahiyette hareketleri işin ciddiyetini gider
miş ve bu hal gerek yapılan ve yapılacak
olan işlerin durumunu ve gerek bundan hâ
sıl olacak neticeye göre istenilen müddet ve
tahsisatın lüzum ve ademi lüzumunu veyahutta miktarının t es bitini lâyıkiyle mümkün kıl
ın anı ıştır.
3. --- Müzakere esnasında verdiğini tak
rir gerek tasarının tümünün müzakeresi sıra
sında olsun, gerek birinci maddenin müzake
resi sırasında kabul edilsin her iki şekilde de
maadde madde müzakere edilmesi lâzmıgelirken
ve keyfiyeti izah etmeme müsaade edilmiş iken
sonradan bu takririn bütün maddelerinin
tasarının tümünün müzakeresi sırasında ve
rilmemiş olduğu mütalâasiyle reye konularak
reddedilmesi itminan ile karara varılmasına
imkân bırakmamıştır.
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B) Takririndeki maddeler ister tasarı
nın tümünün müzakeresi sırasında verilmiş
olsun, isterse birinci maddenin müzakeresi sırasıda verildiği kabul buyurulsun madde,
madde müzakere edilmiş olsaydı yapılan iş
ler ve tahsisat durumu ve mukavele müddeti
ve yapılacak işler ve sair teferruatı hakkında
tam bir kanaat elde edilerek ona göre bir
karara varılması temin edilmiş olurdu.
Halbuki; Bu yapılmamış ve birçok ehem
miyetli noktalar karanlık kalmıştır.
Bir misal olarak şu ciheti ileri sürüyorum:
Bu işe ait 2214 savdı Kanunun birinci

maddesinde (İnşaatına başlandığı tarihten
itibaren en çok altı sene zarfında ikmal edil
mek) şartı mevcut olup 1943 yılı Hesabı ka
tisinde görüleceği üzere, 1942 yılındanberi
inşaata başlanmış olduğuna göre altı senelik
müdddet hitam bulacağı nazara alınmaksızın
1 . VI . 1945 tarihinde yapılmış olan muka
vele; Kanunun süresini geçerek 31 . X I . 1949
yılında biteceği anlaşılmaktadır.
Niğde Milletvekili
İbrahim R. S oy er
Not:
(Bütçe Komisyonunda ayrıca iza
hat vereceğim.)

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. 31. 31.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/317
Karar No. 80

2 . 17.1948

Yüksek Başkanlığa
Filyos - Ereğli hatlı ile Ereğli limanının inşa
sı ma dair 2214 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 1 . IV . 1948 tarihli ve 6/1077
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Bayındırlık Komisyonu raporiyle
birlikte Komisyonumuza verilmekle Bayındırlık
Bakanı Kasım (îülek ve Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol («encl Müdürü hazır ol
duğu halde, incelenip görüşüldü:
Tasarı, Ereğli Limanının inşasına mütaallik
2214 sayılı Kanunda iki esaslı değişikliğin ya
pılmasını derpiş etmektedir.
a) Adı geçen kanımla bu limanın inşası için
evvelce tahmin ve tesbit edilen 10 milyon lira
ödeneğin 20 milyona çıkarılması;
b) Yine aynı kanunla kabul edilen inşa sü
resine ait 6 yılın 10 yıla çıkarılması;
Bu iki esaslı konunun gerekçeleri Komisyo
numuz tarafından etraflı bir şekilde incelenmiş
tir. Şöyle ki:
Karadenizde seferleri emniyet altında bulun
durmak ve kömür nakliyatını kolaylaştırmak
maksatlariyle Ereğli'de bir liman tesisi ötedenberi Hükümeti yakından ilgilendiren bir konu
olmakta devanı edegelmiş ve bunun tahakkuku

yolunda 1928 tarihinde bir İsveç Şirketine ge
rekli etüd ve projeler yaptırılmıştır.
Bu etüd ve projelere dayanılarak 1933 yılın
da Büyük Meclisçe kabul edilen 2214 sayılı Ka
nunla bu limanın altı yılda 10 milyon lira ödenek
sarfiyle inşası esası kabul edilmiş ise de gerek
Filyos - Zonguldak - Ereğli hattının o sıralarda
Filyos'tan öteye götürülememesi ve gerekse bü
yük güçlükler arzecletı limaıı yapımının bu alan
da geniş-ş tecrübesi olmıyan Türk mühendis ve
teknisyenleriyle yapılamıyacağı yolundaki .yer
siz endişeler sebepleriyle 1941 yılına kadar ya
bancı firmaların müracaatı beklenmiş ve başvu
ran birkaç firmanın da ileri sürdükleri rakam
lar malî takatlerimize uygun düşmediğinden bu
süre içinde hiçbir harekette bulunulamamıştır.
Bu inşaatı; ikinci Cihan Harbinin ne zaman
biteceği belli olmıyan, âkibetine terketmenin,
daha uzun yıllar böyle önemli bir eserden mah
rumiyete katlanmak olacağını düşünen Hükümet,
1941 yılında, Türk mühendisleri ve teknisyenleri
nin güçleriyle bu işi halletmeyi uygun görmüş ve
1928 tarihli etüdler esas tutulmak üzere ihzari
mahiyette teşebbüslere geçilmiş, bu konuda mem
leket içinde yapılması, tedarik edilmesi mümkün
her vasıtaya başvurularak liman şantiyesi kurul-
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maya başlanmış ve nihayet 27 . III . 1945 tarihin
de mütaahhide ihale edilerek 23 . VII . 1945 tari
hinde bilfiil işe başlanması mümkün olmuştur.
Şu hale göre inşaatın, neticesi de 1951 yılma te
sadüf etmesi tabiî bulunmuştur.
Ancak işe başladıktan ve hava şartları ince
lendikten ve diğer gerekli incelemeler yapıldık
tan sonra, isveç Şirketinin 1928 yılında yaptığı
proje üzerinde, dalgakıranın 600 den 775 metreye
çıkarılması ve bir miktar daha açıkta ve derinde
.yapılması gibi esaslı bir değişiklik icrasına za
ruret hâsıl olmuş ve bütün inşaatın % 20 sinden
fazlasına tekabül eden, dalgakıran yapısındaki
bu değişiklik bütün inşaatta daha uzun bir süre
nin kabulünü gerektirmiştir.
Ayrıca, inşaatın diğer kısımlarında vaki ola
bilecek ek inşaatın % 20 nispetini aşması ayrı bir
ihale mevzuu olduğundan gerekli muamelenin ik
mali için yeni bir süreye ihtiyaç duyulacağı gibi
fiyat vahidi üzerinden mütaahhidin yaptığı %
15.0!) indirmeden elde edilecek tasarruflarla,
ileride ek inşaata gidilmesi ve tahmil ve tahliye
vasıtalarının ikmali mümkün olursa bu işler için
de yeni bir süreye ihtiyaç olacaktır. Bütün bun
lara, rıhtım üzeri inşaata başlıyabilmek için rıh
tım temelinin oturmasını beklemek zaruretini
de katmak icap etmektedir.
işte yukarda hulâsa olarak arzedilen sebep
lerle. izah edilen altı yıllık inşa süresine daha
dört yıl ilâvesi zarureti Komisyonumuzca da
işin gereklerine uygun görülmüş bulunmaktadır.
Ödeneğin 20 milyon liraya çıkarılması sebep
leri de şu suretle açıklanmıştır:
a) Dalgakıranın 775 metreye çıkarılması
ve daha açıkta ve derinde yapılması zarureti,
b) 1928 tarihli projede limanda yapılacak
yol, kanalizasyon yapımı için ancak 100 bin lira
ayrılmış iken 1945 ihalesinde; yol, demiryol,
su, kanalizasyon ve ambar, bina inşası ve diğer
işler için 1.038.000 lira ödenek konmuştur. Ayni
işler için 1948 yılının Ocak ayında işin ikmali
için yapılan keşifte bu miktar 3.500.000 lira ola

rak tesbit edilmiştir.
c) 1928 projesinde limanın inşası, elinde
şantiyesi bulunan yabancı bir firmaya yaptırıl
ması düşünüldüğünden keşif bedelinde kullanı
lacak makine ve vasıtalar hesaba katılmamıştır.
Halbuki kendi vasıtalarımızla işe başlanınca
Devlet elinde esaslı bir şantiye tesisi lüzumu
gerekmiş ve mevcut vasıtaların ikmali için beş
milyona yakın bir ödenek sarfına zaruret gö
rülmüştür.
Binaenaleyh, miktarı 20 milyona çıkarılacak
olan ödenek içinde (a) ve (b) fıkralarındaki
esas tesise sarfı gereken artıştan başka yalnız
amortisman nisbetinde bu tesisde bir' tesiri gö
rülecek olan ve diğer limanların inşasında kul
lanılması tabiî bulunan bir şantiye vücuda ge
tirilmesi hususunu da mütalâa etmek ve bunu
limanın maliyetinden tamamiyle ayrı tutmak
icabeder
İşte, esas projede bir tadil yapılması, içinde
bulunduğumuz fiyat seviyelerine göre işin yeni
den ayarlanması ve diğer limanlarımızın inşasın
da da kullanılacak olan bir şantiyenin tesisi ba
kımlarından artırılması istenilen ödeneğin arze
dilen gerekçeleri Komisyonumuzca da yerinde
görüldüğünden tasarı, Hükümetin teklifi veçhile
ayniyle kabul edilmiştir.'
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Başkan V.
Mardin
Ankara
/»'. Erten
M. Eriş
Kati])
Ankara
Amasya
Ankara
F. öymen
A. K. Yiğit oğlu
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Ol. li. Alpman
E. Altan
F. Bük
Diyarbakır
Eskişehir
İzmir
V. Dicleli
Muhalifim
S. Dilnncv
.1. Potu oğlu,
Kırşehir
Samsun
Konya
.Ş\ Torf/ut
S. (Jumralı
1/. A. Yörüker
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanınım inşasına
dair 2214 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli Limanının inşa
sına dair 2214 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — 23 . V . 1933 tarihli ve 2214
sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle Ereğli limanı
nın, yapılması ve teçhiz edilmesi için harcanması
na yetki verilen (10) milyon lira (20) milyon li
raya ve bitirme süresi altı yıldan on yıla çıkarıl
mıştır.

MADDE 1. — 23 . V . 1933 tarihli ve 2214
sayılı Kanunun birinci maddesiyle Ereğli Li
manının yapılması, tesisat ve teçhizatı için har
canmasına yetki verilen 10 milyon lira 20 mil
yon lira ve bitirme süresi altı yıldan on yıla
çıkarılmıştır.

MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
F. A. Barutçu
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
Münir Birsel
§. Devrin
Dışişleri Bakanı V.
İçişleri Bakanı .
T. B. Balta
M. H. Göle
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Re§at Ş. Sirer
§. Adalan
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
C. Ekin
Oülek
Sağlık ve Sos. Y. B. Gümrük ve Tekel B. V.
Ş. Adalan
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
Ş. Koçak
T. Co§kan
Çalışma
Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Balta

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.

ı

••«•
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S. Say ısı: 153
Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, özel İdare ve Belediye
ye ait arsaların mesken yapacaklara temliki hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344)
ı\ c.
Başbakanlık
Mitatnelât Genel Müdürlüğü
,.
Tetkik Müdürlüğü
Saya : 71 - 1002, 6 - 1442
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

30 . IV . 1948
i

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . IV . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan, Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, özel îdare ve Bel**diyeye ait arsaların mesken yapacaklara temliki hakkındaki kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği
ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
"*
"
Hasan Saka

Gerekça
1. — Belediye sınırları içinde ucuz mesken inşası için tahsis edilecek sahalarda Belediyeye ait
arsaların meskeni olmıyanlara mesken inşası kaydı ile muayyen taksitler ve ucuz fiyatla verile
bilmesi mesken darlığını önliyecek tedbirlerden biri olarak ele alınmış ve bu kanun tasarısının
birinci maddesiyle bu ciheti sağhyacak hükümler konulmuştur.
2. —• Belediye sınırı içinde Yapı ve Yollar Kanunu ve belediye mevzuatına aykırı olarak yapıl
mış birçok meskenler vardır. Bunların yıkılması mesken darlığını daha ziyade şiddetlendireceğin
den vaziyetlerini kanuni mevzuata uydurmak zaruretiyle karşılaşılmıştır. Bunu temin için bu gi
bi sahaların usul dairesinde yapılacak parselasyonundan sonra buralardaki parseller üzerinde
evleri bulunan kimselere birinci maddedeki esaslara göre bu arsaların temliki düşünülmüş ve
ikinci madde de bu esasa göre hazırlanmıştır.
3> — Ankara imar plânına dâhil sahalar içinde birtakım kimselerin yaptığı kaçak inşaatı da
kaldırmak ve bunları tesbit edilen sahalarda toplamak ve bu suretle Yapı Yollar Kanunu ve be
lediye mevzuatı dışında mevcut olan olup bitlileri bir nizama bağlamak için böyle kaçak ve mü
teferrik bina sahiplerine ikinci maddede yazılan sahalarda arsa vermek suretiyle durumlarının
ıslahı imkânının verilmesi düşünülmüş ve 3 ncü ve 5 nci maddeler de bunu temin için tanzim
edilmiştir.
Hemşerilerle ayrı ayrı temlik ve alacaklı durumuna geçmenin her idareyi aynı şekilde teşki
lât kurarak uğraştıracağı düşüncesiyle Devlet, katma bütçeli daire ve özel îdareye ait olup ba
his konusu sahalar içinde kalan arsa ve arazinin belediyeye 10 senelik taksitle devrinin temini
için 4 ncü madde konmuştur.
4. — Altıncı madde ile de evleri yıkılacaklara tahsis edilecek arsalar üzerine yeniden ev yapacak muhtaç hemşerilere ipotek karşılığında bankalarca açılacak kredilere belediye kefalet et
meye yetkili kılınmaktadır. Kredi açacaklar borçlanma esası, ödeme şartları belediyece kararlaş
tırılır.
5, — Bu sahalardaki belediye hizmetlerinden olan yol, kanalizasyon ve su tesisleri için elyevm

mevcut Yapı Yollar Kanunu ve diğer mevzuatta konulmuş hükümler vardır. Bunların tamamı ile
tatbiki belediye için iktihamı mümkün olmıyacak derecede külfetleri muciptir. Binaenaleyh mese
lâ yolların genişliği kanalisaz-yon hakkında kabul edilen külfetli sistem, su şebekelerinin tanzimin
de mevcut olan masraflı sistemlerle kayıtlı olmadan bu sahalar için daha basit sistemler ve ge
nişlikleri daha az yollar yapılmasına zaruret görülmüş ve beşinci madde bu maksatla hazırlan
mıştır.
6. — Temlik muamelelerini kolaylaştırmak için bu muamelelerin her türlü vergi ve resimden
muafiyeti uygun görülmüş ve yedinci madde bu suretle tanzim edilmiştir.

Geçici Komisyon Raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/344
Karar No. 2

İZ. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet merkezi olan ve günden güne nüfusu
artmakta bulunması hasebiyle en çok mesken
sıkıntısı çeken şehirlerimizden biri olarak ele
alman Ankara'nın; Belediye sınırları içinde
ihtiyacı olanlara ucuz mesken inşasını temin ve
aynı zamanda şimdiye kadar ruhsatsız olarak
vücuda getirilmiş olan yapılarla mahalleler teş
kil edilmiş ve içerisinden binlerce vatandaşımı
zın oturmakta bulunmuş olduğu gece kondu ev
lerinin de hukuki vaziyetlerini ve gelecekteki
durumlarını tesbit ve tâyin için Hükümetçe ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuş olan kanun tasarısı, ilgili komisyon
lardan ayrılan üçer arkadaştan ibaret olmak
üzere geçici olarak kurulan komisyonumuzda
Başbakan ve Maliye Bakanından izahat alın
dıktan sonra Maliye Bakanlığı temsilcisiyle An
kara Belediyesi Başkanı da hazır olduğu halde
incelendi.
1. — Hükümetin birinci maddesi,
itiba
riyle mesken yapacaklara belediyenin, Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine
bağlı olmaksızın temlik yetkisini ve buna müteferri şartları ihtiva edecek şekilde teklif edilmiş ise de Komisyonumuz, birinci maddenin
kanunun maksadını ihtiva eden hükmü münha
sıran ihtiva etmesi ve şartların daha aşağıda
diğer maddelere alınması esasını kabul etmiş
ve ayrıca bina inşasına kadar geçecek zamanda
temlik yapılmasını, hukuki neticeleri bakımın
dan mahzurlu mütalâa ederek belediyenin ihti

yaç sahiplerine bu yeri evvelâ tahsis etmesi ve
bina vücuda geldikten sonra temlik yapmasını
daha uygun bulmuş ve birinci madde bu şekil
de tedvin edilmiştir.
• Mutlak olarak belediyeye yukarda yazılı yet •
kilerin tanınması da doğru görülemiyeceğinden
bu kanuna bir harita iliştirilerek muayyen sa
halar ayrılmış ve bunlar mavi çizgi ile taranmak
suretiyle tesbit olunmuştur.
2. — ikinci madde, mevcut fiilî vaziyet gözönüne alınarak bunların vaziyetlerini tesbit
için tedvin olunmuştur. Bu maddedeki esaslara
göre ruhsatsız yapıların işgal ettiği yerin be
lediye malı olması veya belediyeye geçecek arsa
veya araziden bulunması halinde buraların da
ha önce imar pilânlariyle parsellenme işlerinin
kısa bir müddette bitirilmesi esası dairesinde
bu yerler için de Ankara Belediyesine birinci
maddedeki yetki tanınmıştır.
3. — Üçüncü madde; bu kanundan faydalan
mak için aranması lâzım gelen şartları umumi
olarak tesbit ve tâyin etmektedir. Mutlak ola
rak her müracaat eden şahsa bu arsaların ve
rilmesinin maksada uygun düşmiyeceğini ve bu
arsaların spekülâsyon mevzuu olmamasını önle
mek lâzım geldiğini takdir eden komisyonumuz
uzun müzakerelerden sonra bazı esaslı şartları
ihtiva eden bu maddeyi lüzumlu görmüştür.
Bütün hususatm en ince noktasına göre kanuna
derci imkânsızlığı karşısında mtiteferri husus-
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lar üzerinde Ankara Belediesin» beşinci madde
ile yetki tanınmıştır.
4. — Kendilerine arsa verilmesi uygun gö
rülenlerden yeniden alacakların bir sene sonu
na kadar belediyenin göstereceği tipte bir mes
ken yapması ve evvelce ruhsatsız meskeni mev
cut iken yeri kendisine tahsis ve temlik edilen
yapı sohibinin de üç yıl sonuna kadar burasını,
yapılacak parsele intibak ettirmesini ve belediye
nin zaruri göreceği tadilâtı yapmasını tcmiııen
dördüncü, maddedeki hükümler vazolunmuştıu*.
Tatbikatta bazı ahvalde bu müddetlerin kifa
yet edemiyeceği gözönüne alınarak belediye mec
lisine bu müddetleri uzatabilmesi için salâhiyet
verilmiştir.
5. — Beşinci madde ile tedvin olunan hü
kümde arsaların en çok on yılda taksitle faizsiz
olarak alınabilmesi düşünülmüştür. Komisyo
numuz, bu arsaların bedellerini şimdiden tâyin
etmeyi imkânsız görmüştür. Çünkü bu mahal
ler belediyece toplanarak parsellenecek, yol ve
sair ihtiyaçlar ayrılacak ve ondan sonra bu ka
nun hükümlerine göre dağıtılacaktır. Belediye
nin para ile satmalacağı yerlerden bu arada mev
cuttur. Bu itibarla bunların satış bedelini tâyin
hakkı Belediye Meclisine verilmiştir.
Ancak bu bedelin tâyininde hiçbir sucretle
. kâr nıevzuunun nazara alınmaması ve vatandaşa
en ucuz şekilde intikalinin düşünülmesinin esas
olduğu noktasının gerekçeye dercine karar veril
miştir. Binaenaleyh bu esas daima gözönünde
bulundurularak arsalar faizsiz ve taksitle ve en
müsait fiyatla ihtiyaç sahiplerine verilecektir.
Bu maddenin son hükmü müteferri hususlar
üzerindeki şartların Belediye Meclisince tesbit
ve tâyin olunacağını göstermektedir.
6. — Kanuna bitişik haritada mavi çizgi ile
taranan sahalar dışında kalan ve bu kanunun
yayımı tarihinden evvel yapılmış bulunan ruhsat
sız yapılar hakkında bu madde ile konulan hü
küm arzolunmuştur.
Buna nazaran bunların sahiplerine bir sene
zarfında müracaat kaydiyle saha içerisinde tercihan yer verilmesinin muvafık olacağı düşünül
müş ve ancak bunların bu kanundaki şartları
haiz olmaları kaydı da esas şart olarak ilâve
olunmuştur. Bu şekilde mavi saha içerisine alınmıyanlar hakkında Yapı ve Yollar Kanunu ile

İmar Kanununda mevcut müeyyidelerin kâfi ol

duğunu nazarı itibare alan komisyonumuz b'tt
hükümlerin tatbiki hususunu üç yıl'sonuna ka
dar ve sırf intibakı temin maksadiyle tehir etme
yi uygun bulmuş ve madde bu suretle tanzim
olunmuştur.
Mavi saha içerisinde, ruhsatsız yapısı olanla
rın işgal ettikleri yerin maddi ve hukuki imkân
sızlıklar sebebiyle kendilerine tahsis ve temliki
mümkün olmıyanlar bulunabileceği nazara alı
narak bu gibiler hakkında da bu madde hükmü
nün tatbiki muvafık görülmüştür.
7. — Belediye sınırları içerisindeki bugünkü
fiilî durumu ve ihtiyacı düşünerek hazırlanan
bu kanundan ruhsatsız yapısı mütaaddit olanla
rın her yapı için ayrı ayrı faydalanması doğru
görülmemiş ve sırf mesken ihtiyacı düşünülen
bir mevzuda başkaca mülâhazaya yer verilmiyerek yalnız birisi hakkında bu kanunun hükmün
den faydalanılması esası üzerinden yedinci mad
de tedvin olunmuştur.
8. — İhtiyacı ve mevcut fiilî vaziyeti gözö
nüne alarak yapılan bu kanundan sonra artık
ruhsatsız yapıların devamını ve yürürlükte bu
lunan kanun hükümlerinin ihlâlini doğru görmiyen Komisyonumuz, diğer kanunlarla esasen
mevcut olan belediye salâhiyetlerini teyit ve
tasrih etmeyi faydalı telâkki etmiş ve 8 nci
madde bu maksatla yazılmıştır.
• 9. — Dokuzuncu maddede, kanuna bağlı har
tada mavi ile taranan saha içerisinde Hazineye
ait ve enıyali hususiyeden madut olmıyan ara
zinin bedelsiz olarak ve Hazine emvali hususiyesi ile Katma Bütçeli veya özel idareye ait ara
zi ve arsalar mevcut ise bunların vergi kıymet
leri üzerinden ve bedeli faizsiz taksitle on yılda
ödenmek üzere belediyeye devri muvafık olacağı
mütalâa olunarak Hükümet teklifinden biraz
farklı şekilde madde tedvin olunmuş ve bu su
retle belediyenin ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaç
larını mümkün olduğu kadar karşılıyabilmesini
temin keyfiyeti düşünülmüştür.
10. — Onuncu maddedeki hüküm: Mavi saha
içerisinde özel şahısların tasarrufu altında bulu
nan yerlerin bulunabileceği düşünülerek vaze
dilmiştir. Bunları belediye, bilrıza satın aldığı
takdirde ihtiyaç sahiplerine verirken bu kanun
hükümlerine tevfikan muamele yapabilmesi bu
suretle temin olunmuştur.
11,=— Mavi saha ile ayrılan yerlerin biran ev
vel ihtiyaç sahiplerine verilebilmesi ve bunların
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bîr kısmı üzerinde mevcut ruhsateız yapıların yi
ne her şeyden evvel vaziyetlerinin tesbit ve tâ
yin edilebilmesini temin iyin yürürlükteki ka
nunların bazı hükümlerinin aynen tatbiki esas
maksadı yürutemiyecek mahiyette görülmüş ve
Komisyonumuz Hükümetin de teklifinde esas
olan bu maddedeki hükümleri şerefiyeyi de ekle
mek suretiyle uygun bulmuştur. Ancak bu sa
lâhiyetin uzayıp gitmesinin mahzurları düşünü
lerek son bir cümle ile bu salâhiyet üç sene müd
det iyin tahdit olunmuştur.
.12. — Hükümetin teklifinde 8 nci madde ha
linde mevcut olan hüküm bu maddede yer almış
ve ancak temlikten evvel yapılması kabul ulu
nan tahsis iyin bir sözleşme olacağı gerekli gö
rülerek yalnız bu kelime maddeye eklenmiştir.
Geçici madde — bu madde Hükümet teklifin
den aynen alınmış ve lüzumlu görülmüştür. An
cak matufu ulan madde numarası tasarımızdaki
şekle göre yazılmıştır.

13. — İstisnai hükümleri ihtiva eden bu ka
nunun ilânihaye mer'i kalmasının birçok mah
zurları davet edeceği mütalâa olunarak kanuna
yayımı tarihinden itibaren un senelik bir yürür
lük süresi tanınmıştır.
14. — Hükümetin onuncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzoluumak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon
Sözcü
Başkanı
Gümüşane
An,kara
//. F. Ataç
K 'miti II. Erguıı
Ankara
Ankara
(J. Gölet
//. 0. Bcka.ta
Çoruh
Konya
Dr. ('. Kazancıoğl ı $. Ergun
Tokad
Samsun
C. Kovalı
R. Isıtan

Kâtip
Kocaeli
<". sik su
Ankara
F. Öymen
Manisa
F. Uslu
Urfa
it. S ay er
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ

AnkaAa Belediye sınırları içindeki
Devlet,
Özel idare ve Belediyeye ait amaların
mesken
yapacaklara temliki hakkında kanun tasarısı

Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden
belli
bir kısmını mesken yapacaklara 2490 say ıh Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. - Ankara Belediyesi, kendi mül
kiyetinde bulunan arsa ve araziden Belediye
Meclisince belli edilecekleri, altı aydan fazla
belediye sınırları içinde oturan ve kendisine
veya eşine ait meskeni bulunmayıp ta mesken
yapmak istiyenlere, Artırma, Eksiltme ve İhale
kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın
bedel
takdiri suretiyle 10 yıllık eşit taksitlerle tem
lik eder.

MADDE 1. - Ankara Belediyesi; mülkiye
tinde bulunan veya bu kanun gereğince mülki
yetine geçecek olan arsa ve arazinin ilişik har
tada mavi çizgi ile taranan kısımlarından, Be
lediye Meclisi karariyle belli edileceklerini, mes
ken yapmak istiyenlere 2490 sayılı Kanun hük
müne bağlı olmaksızın tahsise ve bina yapıldık
tan sonra temlike yetkilidir.

Bedel takdirinde varsa arazi ve arsanın vergi
kıymeti gözönündc bulundurulur. Bu suretle
kendilerine arsa verileceklerin tâbi
olacakları
satış ve temlik şartları Belediye Meclisince dü
zenlenip İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkların
ca onanacak bir yönetmelikle belirtilir.
MADDE 2. — Bu kanıma ilişik haritada
kırmızı boya ile taranan sahalar dahilindeki
arsaların imar pilânlariyle parselleme işi ya-

MADDE 2. — Ankara Şehri sınırları içinde
şimdiye kadar kendisine ait olmayan arsalar
üzerine ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olan
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pılarak onandıktan sonra buralardaki Bele
diyeye ait parseller; üzerindeki yapı sahibine
birinci maddede yazılı esaslara göre temlik
edilir. Bir ev mütaaddit parselde kalır veya
bir parsel üzerinde mütaaddit kimselerin yapı
ları bulunur ise bunlara ne suretle arsa tem
lik edileceği birinci maddenin son fıkrasına
göre düzenlenecek yönetmelikte belirtilir.

yapıların İşgal ettiği yer ilişik hartada mavi çiz
gi ile taranan sahaya rasladığı ve bu yer Beledi
ye malı veya bu kanun gereğince Belediyeye in
tikal edecek olan arsa ve araziden bulunduğu
takdirde Ankara Belediyesi, bunlar hakkında da
birinci maddedeki yetkiyi haizdir.
Buraların daha önce imar plânlariyle par
sellenme işlerinin yapılması ve en kısa bir müd
dette bitirilmiş olması esastır.

MA DDK 3. — Bu kanuna bağlı haritada
kırmızı boya ile taranan sahalar dışında veya
bu sahalar içinde kalıp ta düzenlenecek imar
pilânma göre iskân dışı bırakılacak yerlerde
Belediyeden ruhsat alınmaksızın Devlete, kat
ma bütçeli dairelere, özel İdareye ve Belediye
ye ait arsalar üzerine ev yapmış olanlara, iş
gal ettikleri arsaları terketmek ve binalarını
yönetmelikte belirtilecek süre içinde yıkmak
- şartiyle haritada kırmızı tarama ile
işaretli
bölgeler içindeki Belediyeye ait binasız arsa
ve araziden bir parsel birinci maddedeki esas
lar dairesinde temlik edilir.

MADDE 3. — Yukarıki madde hükümlerin
den faydalanmak için en az bir sene Belediye
sınırları içinde oturmuş olmak, kendisinin eşi
nin veya reşit olmıyan çocuğunun meskeni veya
mesken yapmaya elverişli arsa veya bir meskende
en az yarı veya daha çok hissesi bulunmamak veya
herhangi başkaca bir irat ve akaratı olmamak
şarttır.

MADDE 4. — İkinci maddede yazılı hari
tada kırmızı taırama ile belli tîdilen sahalar için
deki Devlete, Katma Bütçeli dairelere ve özel
İdareye ait arsa ve Arazi Kanununun yayımı ta
rihindeki vergi kıymetleri üzerinden ve bedeli
10 yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere Belediye
ye devredilir.
1

MADDE 4. — Birinci ve ikinci madde uya
rınca kendilerine arsa verilmesi uygun görülen
ler bu yerlerin tahsis ve teslimi tarihinden iti
baren bir yıl sonuna kadar Belediyenin göste
receği tipte bir mesken yapmaya veyahut mev
cut yapılarını üç yıl sonuna kadar parsele inti
bak ettirmeye veya Belediyece zaruri görülecek
şekle uygun bir hale getirmeye mecburdurlar.
Bu takdirde o parsel kendisine temlik edilir.
Aksi halde arsa geri alınır. Bu müddetler Be
lediye Meclisi karariyle uzatılabilir.

MADDE 5. — Bu Kanuna bağlı haritada gös
terilen sahalar içindeki gerçek kişilere ait arazi
ve arsa parselleri üzerine üçüncü kişiler tarafın
dan inşa edilmiş yapılar bu kanundaki esaslar da
iresinde, arazi ve arsa sahiplerinin rıza ve mu
vafakatten alınmak ve kendilerine Belediyece
üçüncü madde hükümleri dairesinde yev veril
mek şartiyle, yapı sahiplerine temlik edilebilir.

MADDE 5. — Temlik edilecek arsaların be
delleri, Belediye Meclisi karariyle tesbit oluna
rak en çok on yılda taksitle ve faizsiz olarak
alınır. Alacağın teminatına ve bu yerlerin inti
kaline ve Belediye haklariyle bu kanundaki
maksadın zayi olmaması için sair tedbirler itti
hazına mütaallik raüteferri hususlara ait şart
lar Belediye Meclisi karariyle tesbit ve tâyin
edilir.

MADDE 6. — 1 . I . 1948 tarihinden önce
yapılmış olup bu kanuna bağlı haritada belli edi
len sahalarda gerek iskân bölgesi dışında kalma
ları gerekse parselleme çlurumu dolayisiyle evle-

MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihin
den evvel kendilerine ait olmıyan arsalar üze
rinde rahsatsız olarak vücuda getirilmiş öten ya
pılar ilişik hartada mavi çizgi ile taranan yer*
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ri yıkılacaklara tahsis edilecek arsalar üzerinde
yeniden ev yapmak zorunda kalacak muhtaç hemşerilere ipotek karşılında Millî Bankalarca açı
lacak kredilere kefalet etmeye Ankara Beledi
yesi yetkilidir. Bu takdirde kimlere kredi açı
lacağı, borçlanma esasları ve ödeme şartları
Belediyece kararlaştırılır.

lerin dışında kaldığı takdirde bunların sahiple
rinden bu kanundaki şartları haiz olanlar ister
lerse kendilerine bu mavi saha içerisinde tei'cihan yer gösterilir. Bunlardan bir sene zarfında
müracaat etmiyenlerin hakları düşer.
Bu şekilde mavi saha içerisinde yer alamıyanlar müracaat süresini geçirenler veya bu ka
nundaki şartları haiz bulunmamaları hasebiyle
kendilerine yer tahsis imkânı bulunmıyanlar
hakkında en çok üç yıl sonuna kadar Yapı Yollar
ve imar Kanunları hükümleri dairesinde işlem
yapılır.
Kanuna ilişik haritada mavi çizgi ile taranan
saha içerisinde ruhsatsız yapısı olup da parsel
vaziyeti ve sair maddi ve hukuki imkânsızlıklar
dolayısiyle yerinin kendisine tahsis ve temliki
kabil olmıyanlar hakkında da bu madde hükmü
uygulanır.
MADDE 7. — Belediye sınırları içerisinde
her ne suret ve şekilde olursa olsun ruhsatsız ya
pıları mütaaddit olanlar yalnız birisi hakkında
bu kanun hükümlerinden faydalanabilirler.
MADDE 8. — Bu kanunun yayımı tarihin
den sonra ruhsatsız olarak başlanan yapıları
derhal menetmeye veya plânları Belediye Ko
misyonu karariyle yıktırmaya Ankara Belediyesi
yetkilidir. Bütün yıktırmalarda masraflar enkaz
bedelinden tahsil olunur.
MADDE 9. — Bu kanuna ilişik haritada mavi
çizgi ile taranan sahalar içerisinde Hazineye ait
arazi bedelsiz, Hazinenin emvali hususiyesi mahi
yetinde olan veya Katma Bütçeli dairelerle özel
idareye ait bulunan arazi ve arsalar ise vergi
kıymetleri üzerinden ve bedeli faizsiz olarak 10
yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere Ankara Bele
diyesi namına devir ve tescil olunur.

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı haritada bel
li edilen sahalar için hazırlanacak imar plânın*
da, yürürlükteki kanunlarla yol, kanalizasyon ve
su tesisleri hakkında konulmuş olan hükümlerle
bağlı kalmaksızın Belediyece tesbit edilecek
esaslar uygulanabilir,

MADDE 10. — Bu kanuna bağlı haritada
mavi çizgi ile taranan sahalar içerisinde özel şa
hıslara ait arsa ve arazi bulunur ve bunlar bele
diyece bilrıza satınalınırsa bu yerler hakkında
da bu kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 11. — Bu kanuna bağlı haritada
belli edilen sahalar için hazırlanacak imar plâ
nında yürürlükteki kanunlarla yol, şerefiye ve
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kanalizasyon, su tesisleri hakkında konulmuş!
olan hükümlerle bağlı olmaksızın Belediye Mecli
since tesbit edilecek esaslar ve miktarlar uygula
nabilir. Bu madde hükmü ilk tertiplemede beş
sene için caridir.
MADDE 8, — 2, 3, 4 ve 5 nei madelerde ya
zılı temlik işlerine ilişkin bütün muameleler her
türlü resim ve harçtan muaftır,

MADDE 12. —. Bu kanun hükümlerine tevf ikan yapılacak tahsis, temlik ve ipotek ve söz
leşme işlerine ilişkin bütün muameleler her türlü
rüsum ve harçtan muaftır.

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanuna bağlı hari
tada kırmızı tarama ile işaretli sahalar içinde
kalıp da hâlen, bir kamu hizmetinin görülmesine
tahsis edilen yerler, bu hizmetin devamı süre
since 4 ncü madde hükmünden ayrışık tutulur.

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanuna bağlı hari
tada mavi çizgi ile taranan sahalar içinde kalıp
da halen bir kamu hizmetinin görülmesine tah
sis edilen yerler bu hizmetin devamı mûddetince
9 ncu madde hükmünden ayrışık tutulur.

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinden
itibaren 10 sene müddetle yürürlükte kalır.

MADDE 9.
yürürlüğe girer.

MADDE 10. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcıcı
Barutçu
Adalet Bakanı
Miîlî Savunma Bakanı
§. Dervin
Münir Birsel
içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adalan
Reşat Ş. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
Gülek
C. Ekin
Sa. ve So. Y. B.
Gümrük ve Tekel B. V.
Dr. B. Uz
Ş. Adalan
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
T. Coşkan
Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Balta
M. N. Oündüzalp

MADDE 14.
vürütür.
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Bu kanunu Bakanlar Kurulu

S. Sayısı: 154
Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkında
2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Büt
çe Komisyonları raporları (1 / 321)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
^
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1009, 6 - 1062
Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . III . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ortaöğretim Okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması
hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
4504 sayılı Kanun çıkarıldığı zaman yardımcı öğretmen ücretlerinin en yukarı haddi 3656 sa
yılı Kanunun 30 lira maaş tutarı olan 86 liraya göre tespit edilimş, halbuki sonradan 4988 sa
yılı Kanunla aynı maaşın tutarı 225 liraya çıkarılmış olduğundan yardımcı öğretmen ücretleri de
o nisbette çoğaltılmak üzere bağlı tasarı hazırlanmıştır.
Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığının 1948 Bütçesinin 561 nci bölümünün 2 nci (öğretmen
ders ücretleri) maddesinde, yeter miktarda ödenek vardır.
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/321

3 . V . 1948

— 3 —
teessir eden sakat bir usul olduğu ve öğretmen
okullariyle Eğitim Enstitülerinden yetersayıda
öğretmen yetiştirildiği de öğrenilmiş bulundu
ğundan yardımcı öğretmen kullanma usulüne
biranönee nihayet verilmesinin yerinde olaca
ğına raporumuzda işaret etmeyi faydalı mülâ
haza etmiştir.
Ayniyle kabul edilen tasarı, Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Ankara
Ankara
R, Erten
M. Eriş
F. Öymen

Amasya
Amasya
A. Ey mir
A. K. Yiğitoğlu
Antalya
Aydın
N. E. Sümer
Gl. Ii. Alpman
Bursa
Diyarbakır
Dr. M. T. Simer
V. Dicleli
Eskişehir
İstanbul
A. Oğuz
Dr. A. Adıvar
Kocaeli
Konya
Dr. F. Ş. Bürge
S. Çumralı
Samsun
Yozgad
M. A. Yörüker
8. îçöz

Ankara
C. Gölet
Balıkesir
E. AUan
Eskişehir
Muhalifim.
//. Poltakan
Kırşehir
.5. Torgut
Niğde
R. Gürsoy
Konya
M. A. Binal

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Orta öğretim okullarında yardımcı öğretmen ça
lıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 20 . X I I . 1934 tarihli ve 2624
sayılı Kanunun 27 . X I I . 1943 tarihli ve 4504
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:
Yardımcı öğretmenlerin vasıfları, tâyin şart
ları ve aylık ücretleri Bakanlar Kurulunca belir
tilir. Bunlardan lise öğrenimi veya ona denk
bir öğrenim görmüş olanlara verilecek ücretler
ayda 175, yüksek öğrenim görmüş olanlara da 225
liradan çok olamaz. Bu ücretler tatillerde kesil
mez.
MADDE 2. *— Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel

içişleri Bakanı
M. H. Göle

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı
/ / . İV. Keşmir

Millî Eğitini Bakanı
Reşat §. Sirer

Bayındırlık Bakanı
GüJLek

> Sağlık ve Sos. Y. B.
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret Bakanı
M. N. Gündüzalp

( S. Sayısı : 154 )

Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gümrük ve Tekel B.
$. Adatan
Ulaştırma Bakanı
§. Koçak
Çalışma Bakanı
Ve Dışişleri B. V.
T. B. Balta

.Sayısı: 155
Uanıştayda açık bulunan iki üyelik için seçim yapılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri Komisyonlarından Kuru
lan Karma Komisyon raporu ( 3 / 2 3 1 )
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Başbakanhk
Yazıişlcri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No. 5/2 - 1607, 6 - 1466
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4 . V . 1948

Başkanlığına

Danıştayda açık bulunan iki üyelik için 3546 sayılı Kanunun 3 ııeü mnddosiııe göre düzenlenen
liste ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim.
Başbakan
Hasan Saha

Hükümetin listesi
Rasim Esmerer
Rit'at Göksu
Vecihi Tönük
Saim Hazar
Kemal ettin Apak
Tevfik Şen ocak
Hayri Orhun
Faruk Işık
Şakir Karaaltan
Hasip Koylan

Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk Müşa
viri
Danıştay Kanun Sözcüsü
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı
içişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu .Üyesi
Sayıştay Üyesi
Ziraat Bankası İdare Meclisi Üyesi
Mülkiye Başmüfettişi

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu
Adalet ve İçişleri
Karma
Komim(m''
Kms No. 3/M1
Karar No. V
.

5 . VI . 1!)4H

Yüksek Baska.nlığa
Danıştayda açık bulunan iki üyelik için se
cim yapılması iıakkmda Başbakanlıkça hazırla
nan liste, 4 Mayıs 1948 tarih ve f> - 2 - 1607/(i14tifi sayılı tezkereleriyle birlikte Karma Komis
yonumuza havale edilmekle, 3546 sayılı Danıştay
Kanununun 3 neü maddesi gereğince Adalet ve
İçişleri Bakanları huzuriyle toplanıldı.
Komisyon üyeleri tarafından bu liste dışında.
gösterilen adaylar da nazarı itibara alınmak su
retiyle seçim yapıldı.
Oyların tasnifi neticesinde en fazla oy alan
la i' başta olmak üzere sıra. ile ekli listede göste
rildi.
Aralarından ikisinin Danıştay üyeliğine se
çilmesi için keyfiydin Yüce Kamutaya arzına
karar verildi.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet, ve İçişleri Komisyonlarından.
kurulan Karma Komisyon Başkanı
Kayseri
/>'. Özsoy

S.

Tekirdağ
(\ 11 yb adın
Antalya
lî. Kaplan

6

(Joruh
.1. Tuzun

Antalya
N. Aksoy

Balıkesir
O. N. Burcu

Balıkesir
F. Tİritoğlu

Oorum
(Joruh
Bolu
Dr. (!. Kasane/toğiıı S. Kavaf abdı
/. Yalçın
Diyarbakır
İstanbul
Kars
A. İyidoyan
V. Kalfa<fii
M. II. Gelen bey
Konya
Kocaeli
Kayseri
M. #. Allan
('. Aksu
F. Apayd-ın
Muğla
Manisa
Konya
N. İhsan
F. Uslu
N. Erfinn
Seyhan
Bize
Simi
K. Çelik
Ur. S. A. Dilenin
h. Yavuz
Tokad
Sivas
(L Peke!
N. Ktı/in

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyonda,
üyelik için yapılan seçime ait Üste
Adı Soyadı
Sıra No.
Rifat Göksu
Gel il Berkman
Veeilıi Töntik
Tov.rik Senocak
llasip Koy lan
Kemalettin Apak

Kâtip
Manisa
K. VoskunoÇjln

Sözcü
Kırşehir
Kurulluoglu

Danıştayda

açik

bulunan iki

Memuriyeti

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hukuk Müşaviri
Danıştay Kanun Sözcüsü
Danıştay Kanun Sözcüsü
#'
Maliye Bakanlığı Müşavir avukatı
Mülkiye Başmüfettişi
Kkonoıni Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü

( S. Sayısı : 155 )

S. Sayısı: 156
Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan Kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştırma ve
Bütçe Komisyonları raporları ( 3 / 2 1 6 )

;

T. 0.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
tiaıjı: 72/53, 6/1141
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun
G ncı maddesinde, «Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce inşa ve ta
mir atelye ve depolariyle maden işletmelerinde yorucu işlerde çalıştırılan memur ve müstahdem
ler (İşçi, amele ve hamallar hariç), bu hizmetler haricinde diğer memuriyetlere nakillerinde mük
tesep hak teşkil etmemek üzere bir derece yukarıya tâyin olunabilirler» denilmektedir.
Maddede kadro esasının cari olacağına dair bir sarahat bulunmadığı ve hükmün kadro ile
takyit edilmesinin bir çok nıcnıurlarm ve hususiyle maddede yazılv iş yerlerine ait kadroların
en yüksek derecesini ihraz edenlerin, madde hükmünden faydalanmalarına imkân bırakılmaması
neticesini intaç, edeceği cihetle, bu muamele uygulanırken kadro aranmaksızın üst derece üze
rinden aylık verilmesinin caiz olabileceği düşünüldüğü gibi, «Tâyin» keyfiyetinin kadroya müs
tenit muayyen bir göreve bir kimsenin yetkili makamca açıktan veya başka bir görevden na
kil suretiyle atanması demek olup kadro fevkinde aylık veya ücret verilmemesi de mevzuat ve
tatbikatta kaide olarak yerleşmiş bulunduğundan, bir üst dereceye tâyin edilecekler için madde
metninde kadro esasıum cari olacağına dair bir sarahat bulunmamasının bu yerlerde çalışan me
mur ve hizmetlilere kadrosuz olarak bir üst derece aylık verilmesini mümkün kılmayacağı ve
kadro fevkinde aylık ve ücret verilebilmesi için kanunda sarahat bulunması gerektiği de mütalâa
edildiğinden bahis konusu maddenin yorum yoliyle çözülmesi Maliye Bakanlığından istenilmek
tedir.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim.
Başbakan
Hasan Saka

UlaştırınA Komisyonu raporu
T. H. M. M.
Ulaştırma, Komisyonu
Esas No. 3/310
Karar No. 13

19 . IV , 10İS

Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan kanunun bazı maddelerini
değiştiren ;>17.'> saydı Kanuna ek 4620 saydı
Kanunun (> neı maddesinde münderiç «Iüt' de
rece yukarıya tâyin olunabilirler» hükmünün
latbikında kadro ile mukayyet bulunulup bıılııııtılmıyacağı hususunun yorum voliyle (•üzülme
sinin Maliye Bakanlığınca istenildiğini bildiren
ve komisyonumuza havale buyurulan 5 . IV..
1948 tarih ve (5/1141 sayılı Başbakanlık tezke
resi komisyonumuzun 14 . IV . 1948 tarihinde
ki toplantısında okundu ve üzerinde gereken
görüşmeler yapıldı. Toplantıda Ulaştırma Ba
kanı ile Genel Müdürlük ve Maliye temsilcile
ri de bulundular.
Bahsi «ecen hükmün yoruma muhtaç oldu
ğu, Komisyonumuzun iki ayrı ııoktai nazara iııkisam etmesiyle de sabit olmuştur. Hu- ııoktai
nazarlar şunlardır:
ğu. Komisyonumuzun iki ayrı noktainazarlar
şunlardır:
I. — Alelıtlak bir memurun bir göreve tâ
yini demek, kadroda yeri bulunan bir vazifeye
atanması demek olduğundan «Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce
inşa ve tamir atelye ve depolariyle maden işlet
melerinde yorucu işlerde çalıştırılan memur ve
müstahdemlerin, bu vazifelere tâyinlerinde de
kadro ile mukayyet bulunulması tabiîdir. Kğer
kanun vazıı böyle düşünmemiş olsaydı hükmü
başka bir tarzda, yani kadro ile mukayyet oluuulmıyacağıuı belirten bir beyan larziyle ve
meselâ»
memur ve müstahdemlere bir üst
derece ücreti verilir» şeklinde ifade ederdi. Hal
buki maddenin yazılışında böyle bir ifade mevcut
olmadığı gibi, kanun vazıı kadroda yav olmaması
ihtimalini de düşünerek «tâyin olunabilirler» iktidari fiilini kullanmış, yani kadroda yer varsa.
ve Genel Müdürlük de hizmetin mahiyetini ve me

murun liyakatini böyle bir taltife lâyik görürse
tâyin olunur, aksi halde olunmaz demek istemiş
tir.
2. — Diğer ııoktai nazar da şöyledir: Madde
nin vaz'ındaki esas maksat: Ağır hizmetlerde ça
lıştırılanların terfihidir. Bu terfihin emniyetle
sağlanabilmesi için kadro ile mukayyet bulunul
maması ieabeder. Aksi halde, yorucu hizmetlerde
(•alışanların belki bir kısmı kadroların müsaade
sinden istifade ederek birer üst derece aylığı ala
bilirler, fakat çoğu da kadroların müsaadesizliğindeıı dolayı esas ücretleriyle çalışmaya mecbur
kalacaklarından neticede adaletle telifi mümkün
olnııyan bir durum husule gelir. Bundan başka,
zaman olabilir ki, maddede bahsi edilen hizmet
yerlerinde fevkalâdeden zuhur edebilecek bir iş
kesafetinin kısa zamanda görülüp ikmal edilebil
mesi için, ıııütaaddit ve hattâ bazan çok sayıda
memur ve müstahdemlerin esas vazifelerinden
muvakkaten alınarak ağır iş yerlerine teksifi icaİM'debilir. Böyle bir halde kadro ile mukayyet
bulunulursa bunlara kendi ücretlerinden başka
bir şey verilemez. Binaenaleyh, hem işin selâmeti
ve hem adaletin tecellisi bakımlarından, ağır iş
lerde çalıştırılan bütün memur ve müstahdemlere
kadro ile mukayyet olunmaksızın birer üst derece
aylığı verilmesi ieabeder.
Aynı kanunun [l ncü maddesi hükmü varken,
kanun vâzıınm 6' neı maddesinin tedvinine lüzum
görmesi de bu sebeplerledir.
Bu iki ııoktai nazar üzerinde uzun müzakere
lerde bulundukları sonra komisyonun salt çoğun
luğu birinci rıoktai nazara yani kadro ile mukay
yet bulunulması ııoktai nazarına katılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna Veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sulunur.

( 8. «ayısı : 156 )

Ulaşlırma Komisyonu Başkanı
(joruh
A. it. Erem

3 —
Sözcü
Kars
S. Karacan

Kâtip
Erzurum
Birinci noktai nazara muhalifim
S. Altuğ
Eskişehir
Edirne
K.
Zeytinoğlu
M. E. Ağaoğulları
Kayseri
İstanbul
F. tfelcr
Oryl. C. C. T oy demir
İmzada bulunamadı
Kütahya,
Kocaeli
A. Bozbay
F, Hat kan

Niğde
Birinci noktai nazara muhalifim ve hafif işten
ağır işe alınan memurların kadro ile bağlı olmıyarak bir üst derece aylık verilebileceği
reyindeyim
V. Sandal
Ordu
Ordu
Dr. V. Demir Amiral İL Gökdalay

Sivas
II. Işık

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu,
Esas No. 3/216
Karar No. 84

7. VI, 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Ücret
lerine dair olan Kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin uygulanmasında kadro esa
sının, cari olup olnııyaeağı hakkında hâsıl olan
tereddüdün izalesi için adı geçen maddenin bu
yönden yorumlanması isteğini havi Başbakanlı
ğın 5 . I V . 1948 tarihli ve 6/1141 sayılı tezke
resi Yüksek Meclisin havalesi gereğince ve Ulaş
tırma Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza tevdi buyurulmakla mezkûr İşletme Genel
Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları
halde incelenip görüşüldü.
Adı geçen kanunun 6 ncı maddesinin uygu
lanmasında tereddüdü mucip olan nokta şu su
retle izah edilmektedir. (Genel Müdürlükçe in$ı ve tamir atelye ve depolariyle maden işletme
lerinde yorucu işlerde çalıştırılan memur ve hiz
metlilerin, bu hizmetler haricinde diğer memu
riyetlere nakillerinde müktesep hak teşkil et
memek üzere bir derece yukarıya tâyin olunabilmeleri) keyfiyeti bu yerlerde bir üst derece kad
rosunun bulunmasına mı mütevakkıftır. Yoksa
aynı unvanı haiz bir kadroya böyle bir üst de
rece maaşiyle tâyin imkân ve salâhiyetini bu
madde vermekte midir.

Alınan izahlara göre : Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğü, kendi anlayışına göre bu
maddenin tedvin sebebini, adı geçen yerlerdeki
ağır işlere, daha rahat işlerde ve bürolarda ça
lışan ve aynı memuriyet unvanını taşıyan bir me
murun kadro değişmeden bir üst derece aylığı ile
tâyini temin ve bu suretle bu ağır işlere rağbeti
celbetmek suretiyle izah etmiş ve aynı memurun
tekrar eski memuriyetine dönmesi halinde de bir
kadro yükselmesi ve geri alınması gibi herhangi
bir muamele teşevvüşünün vâki olmamasının te
min edildiğini bildirmiştik.
Maliye Bakanlığının izahlarına gelince: Bir
memurun bir mahalle tâyini o yerde bir kadronnun bulunmasına mütevakkıftır. Kadro üstün
de bir tâyin yapılamıyacağı ve böyle bir tâyine
mütaallik aylığın ödenemiyeceği Genel Muhasebe
Kanununun 82 nci maddesinin sarih hükmü ik
tizasından bulunmaktadır. Gerçi Devlet Eko
nomi Kurumlarında ve Devlet Demiryollarında
yukarda sayılan ağır işlerde ve iş yerlerinde ça
lıştırılacak memurların bir üst dereceye tâyin
leri esası kabul edilmiş ise de bunun kadro ol
madan tâyin yapılır mânasına almaya imkân yok
tur. Kanun vâzımın maksadı böyle olsaydı mad
dede bunu temin edecek bir hükmü de birlikte
tesbit ederdi. Gerek bu madde ve gerekse diğer
mevzuatta kadrosuz bir mahalle tâyin yapılaca-
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ğ m a dair bir hüküm
mevcut olmadığına göre
madde h ü k m ü n ü n sarahati başka bir surette imale hukukan imkân b u l u n m a m a k t a d ı r .
K aklı ki Devlet Demiryolları her yıl Bütyesiyl.o Büyük Meclisin onayından geçirdiği kadrola
rında bu gibi yerlerde vinç memuriyet
unvanı
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değişmeden kullanaeağ'i ust derece kadrolarını
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tesbıt edebilmek imkanlarına da malık buluıımak, ı
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tadır. B u takdirde tatbikatta da bir aksaklımın
T
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ve derece geri alma gibi bir vazıyetin husulünü
önlemiş b u l u n u r denilmektedir.
Komisyonumuz, gerek maddenin
sarahatin
den ve gerekse mevzuatımızda aksine bir hüküm
bulunmamasından herhangi bir memuriyete tâyi
ninin mutlak olarak bir kadro ile mukayyet oldıığuna ve maddede kadrosuz tâyin edilmesini
sağlıvacak bir işaret bulunmadığına göre sarih

olan madde h ü k m ü n ü n tefsirine mahal ol madiğina karar vermiştir.
Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek başkanlığa- sunulur.
Başkan
Mardin
,, ,
f<
E. Erten

Sözcü
Ankara
, , ,, .
Al.Ens

Kâtip
Ankara
,, ;,
E. (htmen

Amasya..

Ankara,

Aydın
,r

r

•!. A'. Yiaitocfhı
••' •
E. Alton
Balıkesir
Kskişehir
Muhal' tim
A.Oğuz
Kırşehir
S. Toryul
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('. (Iölel
E. livlt
Dursa
Mskişehir
Mu hal i tim.
Poluafflu
Konya,
S. Cumrult

(II. A\

Alpman
'
DV.
i y a rDicleli
bakır
İzmir
S. Dikmen

A.

Sanısını
M. A. Yöniher

. Sayısı: 157
Belediye yapı ve yollar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 4585 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri ve
Bayındırlık Komisyonları raporları ( 1 / 2 8 7 )

T. ('..
Başbakanlık
Muamelât (I em el Müdürlüyü
T et kik Müdürlüğü
Hat/%: 7 /. - 953, il - 3287

22 . XII . 1947
•

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4585 saydı Belediye Yapı ve Yollar Kanılınınım bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna A
olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca. 15. X I I . 1947 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikle sunulduğunu saygılarımla
ar/ederini.
Başbakan
Hasan Maka

Gerekçe
Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 4585 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinde:
(Kesini ve hususi bütün yapıların proje ve inşaatı nevi ve ehemmiyet ve büyüklük derecelerine göre fen adamlarının nezaret ve mesuliyeti altında yapılır.
Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, fen memuru ve ehliyetli kalfalardan ibaret olan
tc^i ve meslek adamlarının herbirinin ellerine yapının nevi, ehemmiyet ve büyüklüğüne göre hangi
binaların mesuliyetini kabul ve deruhde edebileceklerini ve salâhiyet derecelerini gösterir Nafıa Ve
kâleti tarafından tesbit edilecek esaslar dairesinde birer vesika verilir.
Ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek maksadiyle ieabeden yerlerde Nafıa Vekâletince kurslar
açılır).
4585 sayılı Kanunun geçici maddesinde de:
(18 nci muaddel maddede yazılı ehliyetli kalfa buluntuıyan yerlerde; bu ehliyeti haiz kalfalar yetişinceye kadar, yapı nezaret ve mesuliyetini deruhde edecek olanlara, kabiliyetleri derecesine göre
ve 1947 takvim yılı sonuna kadar muteber olmak üzere, Nafıa Vekâleti Tarafından muvakkal birer
ehliyetname verilebilir) yazılıdır.
Bu geçici madde hükmüne göre şimdiye kadar muhtelif şehir ve kasabalarımızda, yapı kalfalığın
da çalışmış olan 403 kişiye müracaatları üzerine ve mahallî Belediye ve Bayındırlık Müdürlükleri
vasıtasiyle yaptırılan incelemeler neticesinde muvakkat ehliyet belgeleri verilmiş bulunmaktadır. Di
ğer taraftan kalfalık kurslarının açılması için teşebbüslere geçilerek bu kurslarda gösterilecek bilgi
lere mahsus kitaplar hazırlanmıştır. Bu hususta ilkönce sanat ve meslek okullarımızın kitapların
dan ve mevcut diğer yardımcı teknik eserlerden faydalanması üzerinde tetkikler yapılmış ise de bu
kurslardan güdülen amaca ve kurs müddetine göre bu gibi kitapların
oldukça tafsilâtlı ve nazarî
oldukları anlaşılmış olduğundan kursta gösterilecek bilgilerin mahiyet ve müfredatı tesbit edilerek
bu amaca uygun özel kitapların yeniden yazdırılması ve bastırılması zarureti hâsıl olmuştur. Uzun
ve esaslı bir tetkik ve mesaiyi icabetti ren bu işin tam anı l an m ası ancak 1947 yılı sonunda mümkün
olabileceğinden kalfalık kursları 1948 yılından itibaren açılabilecektir. Muvakkal ehliyet belgesi
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alan kalfaların hepsinin kurs görebilmeleri için ise - her yerde aynı zamanda kurs açılması mümkün
olarmyacağı gözönüne alınarak - enaz iki senelik bir zamana ihtiyaç vardır. Halbuki sözü cditen
ehliyet belgelerinin kanunda yazılı müddetleri 1947 yılı sonunda bitmektedir.
Şehir ve kasabalarımızda kalfalar vasıtasiyle yapı yaptıran kimselerin zorluklara duçar obuaları
ve yapı kalfalarının sanat ve meslekleri dâhilinde çalışma ve kazançlarına set çekilmesi gibi mahzur
ları önlemek üzere kalfalara verilen muvakkat ehliyet belgeleri müddetinin 1949 yılı sonuna kadar
uzatılması uygun ve faydalı olacağı düşünülerek bu maksadı sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı
hazırlanmıştır.

İçişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
içişleri Komisyonu
Esas No. 1/287
Karar No. 21
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Yüksek Başkanlığa
45#5 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nuna ek olup Bakanlar Kurulunun 10. XII .
1947 tarihli karariyle Yüksek Meclise sunulan
tasarı içişleri Komisyonunda incelendi.
Hükümetin gerekçesinde gösterilen mucip
sebepler varit görülerek tasarı oy birliğiyle ay
nen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
içişleri Komisvonu
Sözcü
Başkanı
Başkan V.
Kars
Çoruh
Tekirdağ
A.
lyidoğan
A. T üzün
'. Uy had in
Katip
Balıkesir
Antalya,
Kocaeli
F. Tiritoğht
fi. Kaplan
C. Aksu
Kayseri
Çorum
Bolu
F.
Apaydnı
H.
Karafakıoğlu
/. Yalçm
Siird
Tok ad
Muş
A. 0. Pekel
L. Yavuz
H. Onaran
Yozgad
/. Olgun
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Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık
Komisyonu
Esas No. : 1/287
Karar No. : 8

7 . VI . 1948

Yüksek
(Belediye yapı ve Yollar Kanunu) nun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4585
sayılı Kanuna ek olarak Bakanlar Kurulunca
hazırlanıp Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan kanun tasarısı; Yüksek Başkanlıktan
Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonu
muz da Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi huzuriyle tasarıyı incelemiştir.
4585 sayılı Kanunun 18 nci maddesi; Bele
diyeler sınırı içinde yapılan inşaatın teknik
icaplara uygun bir şekilde yapılabilmesini te
min maksadiyle bunların proje ve inşaatının
nevi ve ehemmiyetlerine göre yüksek mühen
dis, yüksek mimar mühendis, mimar, fen me
muru ve ehliyeti kalfalar tarafından yapılma
sını ve ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek
için do Bayındırlık Bakanlığınca icabeden yer
lerde kurslar açılmasını sağlamaktadır.
Aynı kanunun geçici maddesinde ise :
On sekizinci maddede yazılı ehliyetli kalfa
ların bulunmadığı yerlerde, bu ehliyeti ha
iz kalfalar yetiştirinciye kadar yapı nezaret
ve mesuliyetini deruhte edecek olanlara kabili
yetleri derecesine göre ve 1947 takvim yılı so
nuna kadar muteber olmak üzere, Bayındırlık
Bakanlığı tarafından muvakkat birer ehliyetna
me verileceği kaydedilmektedir.
Memleket dâhilinde
gerek resmî ve gerek
özel mahiyetteki inşaatın her bakımdan selâ
meti 4585 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin
tam ve kâmil olarak tatbıkına vabestedir. Bil
hassa deprem bölgelerindeki yapılarda bu ka
nun hükmünün tatbikmdaki ehemmiyet aşikâr
dır.
Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis,
mimar, fen memuru ve ehliyetli kalfaların ye
tiştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının görevle
ri arasında olduğu ve bu maksatla Teknik Üni
versite, Güzel Sanatlar Akademisi, Mühendis
Okulu, Teknik Okul ve Yapı Usta Enstitülerinin
kurulduğu malûmdur.
Ancak yurt içindeki yapı hacmına göre bu
elemanların ve bilhassa ehliyetli kalfaların kâ-

Başkanlığa
fi miktarda olmadığı keyfiyeti de bir hakikattijr.

Bu kifayetsizlik karşısında; yürüyen yapı
işlerinin selâmeti 4585 sayılı Kanunun geçici
maddesiyle bu ihtiyacı mümkün olduğu kadar
karşılamak suretiyle temin edilebileceğinde
şüphe yoktur.
18 nci maddede derpiş edilen ve 1947 senesL
sonuna kadar açılabileceği teemmül edilerek
geçici maddede buna göre bir hüküm konul
muş olan ehliyetli kalfa kurslarının bugüne ka
dar açılamamış bulunduğu, ve bunun da bu
kurslarda okutulacak meslek kitaplarının an
cak hazırlanabilmesinin âmil olduğu 4585 sayı
lı Kanunun geçici maddesi hükmüne göre şim
diye kadar 403 kalfaya ehliyet verilmiş ise de
memleket içindeki iş ölçüsüne göre bu mikta
rın ihtiyacın ancak %20 sini karşılıyabildiği
anlaşılmaktadır.
Yapı Usta Enstitüleri vasıtasiyle ehliyetli
kalfa yetiştirilmesi Millî Eğitim Bakanığı gö
revleri arasında bulunduğu
aşikâr olmakla
beraber, 4585 sayılı Kanunun 18 nci madde
siyle ehliyetli kalfa kurslarının açılması ve ge
çici maddesi hükmüyle de mevcut kalfalara
ehliyet verilmesi suretiyle belediyelerin ehli
yetli kalfa ihtiyaçlarına bir yardım maksadı
görüşüldüğüne de şüphe yoktur.
Belediyelerin ve bilhassa deprem bölgeleri
nin bugünkü Bayındırlık faaliyetindeki ihti
yaçları gözönünde tutularak Yapı Usta ensti
tülerinin ihtiyaca yeter miktarda ehliyetli kal
fa yetiştirme görevine gereği kadar hız veril
mesi bu işin rasyonel bir hal çaresi olmakla
beraber buna bir yardım maksadiyle ve 18 nci
madde hükmüne göre Bayındırlık Bakanlığınca
tesis edilecek ehliyetli kalfa kurslarının da biranevvel açılması için teşebbüse girişilmesinin
lüzumuna Komisyonumuz kaani bulunmakta
dır.
Bu ihtiyaçlar bu suretle esaslı bir şekilde
karşılanıncıya kadar yapı işlerinin büsbütün
başıboş ve ehlivetsiz kalfalar elinde kalmamasını
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[emin maksadiyle Hükümet
tasarısında 1948
senesi sonuna kadar uzatılmış olan geçici madde h ü k m ü n ü n 11)52 senesi sonuna k a d a r uzalılınasnıda Komisyonumuzca mutlak raide mü1Ahaza edilmi; ve Hükümet
tasarısının hu şe
kilde değiştirilmesi şart iyi e kabulüne coğunhıkla k a r a r verilmişi ir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Ankara
Konya
, /s'. Day
/.'. Hörvkri
/.'. Eni

Kursa
S. T. Arsal
Kocaeli
A. F. Ahas-ıyanıl;

İspari a
K. Aydur
Ala niş
II. B. T an kul'

Kars
A. S. İller
Niğde
İ. B. S oy er
Hükümet teklifi
n i u k a b u l ü n e ta
ra H a r ı n ı .

Sanısını
)'. Kalkan
Niğde
II. Mnu/i

Tunceli
I/. Tan

Url'a
h'.

Soyi'r

Konya
Dr. S.

Irmak
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delerinin-

Yapı ve Yollar Kanununun
bazı mad
(leıjişiirümesiııe
dair -İ5S5 saydı Ka
nuna eh kanun
tasarısı

M A DDK 1. --• 4585 sayılı Kanunun geçici
(ııaddesinde yazılı süre 104!) yılı sonuna kadar
uzatılmıştır.

Al A DDK I.
4585 sayılı Kanunun geçici
maddesinde yazılı süre l!)52 yılı sonuna kadar
uzat ılın ist ir.

M A D D E 2.
y ü r ü r l ü ğ e girer.

"Bu Kanım yayımı

AlADDK 2.
bul edilmiştir.

I l ü k ü m e t i n 2 nci maddesi ka

M A D D E M.
yürütür.

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu

MADDE :;.

H ü k ü m e t in .'! ııeü maddesi ka

tarihinde

bul edilmiştir,

Başbakan
/ / . Saka

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Adalet Bakanı
Devlet, Bakanı
M. A. Kenda
S. Demin
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
Münir
Birsel
M. II. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
II. N. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
1 iay tndırlık Bakanı
Re§at S. Sirer
GÜlek
Ekonomi-Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
(J. Ekin
Dr. B. Uz
(Jümrük ve Tekel Bakam
T a r ı m Bakanı
T. Coşkan
"Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
.Sı. Koçak
M. N.
Oûndüzalp
C1 alışına B a k a m
T. K. Balta
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S. Sayısı: 158
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Ko
misyonu raporu ( 3 / 1 3 0 )

T. C.
Ba§bakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 72-79

!
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
21 . V I . 1944 tarihli ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde; (Bulundukları derecelerde ka
nuni terfi müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde, hususi teşkilât kanunla
rının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayisiyle üst dereceye geçirilemiyenlerle kanuni, hükümler dairesinde terfie hak kapanmış bulundukları halde kadroda açık yer ol
mamak veya bulundukları memuriyetlerde kalmalarına idarece lüzum görülmek veya bulunduk
ları memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir üst derece aylığı
ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi
edemiyenlere daha bir üst derece aylığı verilir..} denilmektedir.
Bu maddeye göre bir memura bulunduğu kadroda bir üst derece aylık verilebilmesi aşağıdaki
şartların tahakkukuna bağlı bulunmaktadır.
1. Memurun, bulunduğu kadro aylığını bir terfi müddetince almış olması;
2. Terfie ehil bulunması;
o. a) öğrenim, yaş, meslek gibi çeşitli kanuni şartların üst dereceye geçmesine mâni bulun
ması;
b) Üst derecede münhal kadro olmaması;
c) Bulunduğu memuriyette kalmasına idarece lüzum görülmesi;
d) Bulunduğu memuriyette üst derece bulunmaması;
sebepleriyle üst dereceye terfi ettirilmemesi.
Bu esaslara göre bir memura kadrosunda bir üst derece aylığın verilebilmesi, yukarda bir ve
iki sayılı fıkralarda yazılı şartlarla üç sayılı fıkrada yazılı hallerde birisinin de inzimam etmesine
bağlıdır.
Bu esas ile herhangi bir alâkası olmıyan, bir memurun kendi derecesinden daha aşağı aylıklı
• bir kadroya geçmesi hali maddede derpiş edilmediği gibi bu konu ile ilgili herhangi bir kayıt ve işaret
de bulunmamaktadır.
Aksine olarak Bütçe Komisyonu raporunun bu maddeye ait olan kısmında (bu madde ile memur
lara verilen terfi hakkı yukarda bir sayılı fıkrada izah olunan zaruretlere veya memurun bulundu
ğu vazifede kalması idarece faydalı görülmesi lüzumuna müstenit olduğundan kadronun iki üst
derece aylığını bu suretle almış olan bir memurun aynı kadro aylığına tekabül eden başka bir vazi
feye
nakli
bu
vazifeden evvelce
almış olduğu
iki
üst
derece
aylığını
almakta
devam
etmesi
tabiî
ise de açıkta
bulunan
bir
memurun
herhangi
bir
zaru
retle
müktesep hakkı
bulunan
dereceden daha
aşağı
bir
dereceye „ tâyini halinde,
kendisine o kadroda kaldıkça bü maddeye istinaden iki üst derece aylığı verilmesi derpiş edilmemiş ve
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bu şekilde müktesep hakkından aşağı bir dereceye tâyin olunan memurun müktesep hakkına muadil
olarak açılacak ilk münhalc tâyini hakkı zaten mahfuz bulunduğundan...) denilmek suretiyle kadro
«unda bir veya iki üst derece aylık almakta iken aynı kadro aylığına tekabül eden diğer bir memu
riyete naklolunan memurun evvelce aldığı üst derece aylığını (maddede yazılı diğer şartların ye
ni memuriyetinde de mevcut olması halinde) almakta devanı edebileceği, bunun dışında müktesep
hakkından daha aşağı aylıklı bir kadroya tâyin olunan memurun durumunun bu madde ile ilgili bu
lunmadığından kendisine de sadece kadro aylığının verilmesinin mümkün olduğu ayıkça gösterilmiş
olup müktesep hakkından daha aşağı aylıklı bir kadroya ister arzulariylc isterse idari lüzum ve
zaruretlere binaen naklolunan memurlara nakledildikleri memuriyetlerinde, eski aylıklarının verilebi
leceğine dair herhangi bir kayıt ve işaret bulunmamaktadır.
1 - Memurlardan kendi kadro aylıklarından daha aşağı aylıklı memuriyetlere rızaları I e geçmiş
bulunanlara, kadrosu ne olursa oksun o kadroda evvelce aldığı bir veya iki üst derece aylığın veril
mesi suretiyle işlem yapılması, kadro fevkinde ayl'k verilebileceği esasının unutun bir kaide olarak
kabulü demek olur.
Halbuki (i e ne l Muharebe Kanununun halen yürürlükte olan ve en esaslı mali hükümlerimiz
den birisi bulunan (kadro fevkimle aylık verilemiyeceği) ne dair olan hükmü böyle bir uygulamaya
müsait değildir.
2 - Böyle bir esas. bir ,m eni uru aldığı aylığı vermek suretiyle, kadrosundan bir veya iki ilvvv
ce aşağı bir memuriyete geçirmeğe imkân verir ki bu da. memurin kaıııınile müesses memur lin
kli kile kabili telif değildir.
Meselâ 70 lira. aylıklı bir şube müdürünü 50 veya (i0 lira. aylıklı bir memuriyete naklederek
orada eski aylığı olan 70 liranın verilmesi, aylık bakımından bir tenezzüle meydan vermemekle
beraber memuriyet derecesi bakımından bir indirmedir ki bunun memur hukukunu ihlâl edici bir
muamele olduğu, aşikârdır.
.'5 - Bu esasın kabulü, kanunlarla tesbit edilmiş bulunan teşkilât kadrolarının idari zaruretlerle
genişletilmesini ve kadroların, tedricen yüksek aylıklı hale ifrağ edilmesini intaç eder.
Çünkü her daire elinde böyle bir imkân oldukça yüksek aylıklı memuru, aylığım vermek sureti
yle .daha aşağı aylıklı bir kadroya naklederek açılan kadroya bir diğer yüksek aylıklı memurun
tâyini ve onun hakkında da ayın muameleye tevessül ederek ondan açlan aynı kadroya bir diğe
rinin tâyini sureliyle bu durumu fiilen ihdas etmiş olur.
Bu durum karşısında madde hükmünün hudut ve şümulünün tâyin ve tesbit olunması zarure
ti hâsıl olduğundan 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanması Maliye Bakanlığından
istenilmiş ve keyfiyet Bakanlar Kurulunun 7 . VI' . 1947 tarihli toplantısında görüşülerek bu is
tek uygun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.
Başbakan
R. Peker
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Bütçe Kom isyonu raporu
T..B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 3/130
Karar No. 82

8 . VI . 1048

Yüksek Başkanlığa
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin yorum
lanması talebini havi Başbakanlığın 13 .VI.1947
tarihli tezkeresi Yüksek Meclisçe Komisyonumu
za havale buyurulmakla Maliye Bakanlığı adına
'ütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü.
Adı geçen Kanunun 4 ncü maddesi (bulun
dukları derecelerde kanuni terfi müddetlerini
doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde,
hususi teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, mes
lek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle
üst dereceye geçirilemiyeni erle kanuni hüküm
ler dairesinde terfie hak kazanmış bulundukları
halde kadroda açık yer olmamak veya bulunduk
ları memuriyetlerde kalmalarına idarece lüzum
görülmek, veya. bulundukları memuriyetlerde üst
derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir üst derece aylığı ve bu derecede de bir
terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle üst dere
ceye geçemiyen veya terfi edemiyenlere daha bir
üst derece aylığı verilir....) hükmünü taşımak
ta ve bu hüküm muayyen kayıt ve şartlarla bir
memurun buhmduğu kadroda iki derece yük
selmesini temin etmektedir. Bu suretle bir veya
iki derece yükseltilmiş bir memurun işgal ettiği
derece kadrosundan aşağı tâyini halinde kendisi
ne son tâyin edildiği aşağı derece kadro maaşı
nın mı yoksa bu tâyinlerden evvel almakta ol
duğu maaşın mı verilmesi gerektiği hususunda
tatbikatta bazı görüş ve anlayış farklarının hu
sulüne sebep olduğu gibi, memurun son tâyin
edildiği aşağı derece kadro maaşının verilmesi
gerekeceği yolundaki Maliye Bakanlığı noktai na
zarının hilâfına olarak bazı tâyinlerin yapılmış
olduğu ileri sürülerek maddenin bu yönden mâ
na ve şümulünün tâyini istenilmiş bulunmak
tadır.
Alman izahlara göre:
Tatbikatta, bir memurun aşağı dereceye tâ
yini keyfiyeti muhtelif sebeplerle hadis olmakta
dır. Bunlar da:
a) Kadro ilgası veya bir kadronun (L) cet-

veline alınması suretiyle açıkta kalan bir memu
run aşağı bir kadroya tâyini;
b) Bir memurun Bakanlık emrine alındık
tan sonra böyle bir kadroya tâyini;
c) Sıhhi sebeplerle başka bir mahalde me
murun rızasiyle aşağı bir kadronun memuriyeti
ni kabulü;
•d) Kendi rızasiyle herhangi bir mahaldeki
aşağı bir kadro memuriyetini tercih ve kabulü;
halleridir.
c) Bu haller haricinde bir memurun aşağı
bir kadroya tâyini ancak Memurlar Kanununun
ceza hükümleri içinde mütalâa edilebilir.
Yukarıki hallerde (a) fıkrasına dâhil olanlar
hakkında 2.G58 sayılı Kanun gerekli hükümleri
koymuş bulunmaktadır, (b) fıkrasına girenler
hakkında da 2919 sayılı Kanunda hüküm mev
cut olup her iki kanun hükmüne göre bir derece
aşağı memuriyete tâyin keyfiyeti pernsip olarak
kabul edilmiş ve (a) fıkrasına dâhil olanların
açıkta kaldığı dereceden tekaütlüklerine dair olan
hakları da mahfuz tutulmuştur.
(c - d) fıkralarına göre bir memurun aşağı
derece memuriyeti kabule rıza göstermesi tamaıniyle menfaat mülâhazasından doğmakta olup
bu hareket o derece maaşını almaya riza göster
miş olduğunu bir ifadesinden başka bir şey de
ğildir. Aksi takdirde her memur bu yola müra
caat ederek iktisap ettiği yüksek derece maaşiyle
kendi arzusuna uygun bir mahalde yaşamak
üzere dun bir memuriyeti kabul edebilir. Bu ha
lin ise Devlet hayatında nasıl karışıklıklar vücu
da getireceğini anlamak güç bir keyfiyet de
ğildir.
Bundan başka mevzuatımızın hiçbirinde bu
suretle bir aşağı dereceye tâyin edilenlerin
hattâ (a) fıkrasına dâhil olanlar
hakkında
dahi son tâyin edildiği kadro aylığının üstünde
bir derece aylığı alacağına dair bir hüküm bu
lunmamaktadır.
Kaldı ki Genel Muhasebe Kanununun 82 ııci
maddesi de kadro fevkinde aylık verileni iyece-
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ğiııi natık bulunmaktadır. 4598 saydı Kanu
nun yorumlanması istenilen 4 ııcü maddesi ise
bu 82 nci madde hükmünü ihlâl etmiş değil an
cak ona muayyen kayıt ve şartlarla bir istisna
yaratmıştır. İstisnalar ise mevridine maksurdur. 4 neü madde hükmüne göre bir memur
maddenin takyidatına uygun olacak bir veya iki
üst derece maaşını alır. Fakat bulunduğu kad
ro derecesinde oturur aynı derecede diğer bir
kadroya geçirilebilir, fakat yine bir veya iki
üst derece aylığı almakta devam eder. Kanun
vâzıı yukarda sayılan haller dışında bir memu
run aşağı dereceye tâyinini asla tecviz etmedi
ği için bu dördüncü maddeyi tesbit ederken de
böyle bir hali tasavvur etmemiştir.
Binaenaleyh Komisyonumuz, 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin bu yönlerden yoruma
mütehammil olmayıp hükümleri sarih bulundu
ğu, Hükümet anlayış ve uygulamasının bu sara
hate uymakta olduğu ve maddedeki iki üst de
rece aylığı alma hükmünün maddede yazılı mu
ayyen şart ve kayıtlara bağlı olup Genel Muha
sebe Kanununun 82 nci maddesi hükmü hilâfına
kıyas voliyle başka hiç bir suretle uygulanması
na imkân bulunmadığı neticesine varılmıştır.
Ancak, mânevi bir cebirle aşağı bir memuri
yetin kabulünde gerek memurun müktesep hak
larında ve gerekse ölümü halinde yetimlerine
taalluk eden haklarda adilâne olmıyan bir tesir
husule getirdiği hususu da Komisyonumuzun ek

se riy etince kabul edilmiş bir keyfiyettir. Bu
noktadan mevzuatımızda bir boşluk olduğu ve
bunun Memurlar ve Emeklilik Kanunlarına
gerekli hükümlerin konmasiyle temin edilebile
ceği ve Yüksek Meclise gönderilmek üzere olan
Emeklilik Kanununda bu noktanın düşünüldüğü
Hükümetçe ifade edildiği gibi hazırlanmakta
olan yeni memurlar kanununda da bu hakların
tesisinin mümkün olduğu neticesine yarılmış
bulunmaktadır.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Kati])
A n kara,
h\ Öymen

Başkan V.
Diyarbakır

Sözcü
Ankara,
M. Uriş

A in a sy a
A. Eyınir

Ama sy a
A. K. Yiğitoğlu

Ankara
.V. C.Akkerman
Bursa
F. llük
İstanbul
Dr. A. A dır ar

Ankara,
V. (lölet
Bursa
Dr. M. T. Simer
Kırşehir
Ş. Tor gut

Balıkesir
E. Alton
Diyarbakır
V. Dicleli
Konya
S. C um rai i

Niğde
Samsun
Urfa,
I\. (riirsoy
M. A. Yörüker
E. Tekeli
Yozgad
Tokad
1
/S . îeöz
Muhalifim
h\ A. Sevengü

( S. Sayısı : 158 )

S. Sayısı: 159
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumi idaresi memur
ları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçici mad
delerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştır
ma, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 3 / 2 1 7 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 72 - 85, 6/1140

5 . IV . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi memurları emekli sandığına mecburi
olarak iştirak ettirilmiş ve burada geçirdikleri hizmetler için ikinci defa emeklilik hakkı sağlan
mış olan mütekaitlerden 4001 sayılı Kanunun geçici maddesindeki (Halen sandığa dâhil müteka
itlerin hakları mahfuz olup, bunlardan sandıkla alâkalarını kesmek istiyenler
) hükmü
ne istinaden hıyar haklarını kullanarak sandıkla alâkalarını kesenlerin müseccellik haklarının
kaldırılacağına dair bu maddede hiçbir kayıt bulunmamasından ötürü, bu gibilerin müseccelliklerini muhafaza ve kanuni sürelerini ikmal edenlerin de terfi ve kademe zammı haklarından istifa
de etmeleri icabedeceği düşünülerek o yolda işlem yapılmış ise de 4001 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinde (Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden emekli ve yetim aylığı alanlardan lüzum
ve zarurete binaen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî
veya
tescile tâbi kadrolarında istihdam edileceklerin tescil edilmiyecekleri
) denildiğinden,
mezkûr mütekaitlerin müseccellik durumlarının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kal
kacağı ve kendilerinin terfi ve kademe zamların dan istifade edemiyecekleri ve bahsi geçen emek
lilerin 4001 sayılı Kanunun, geçici maddesiyle yalnız tekaüt haklarının mahfuz bulunduğuna
işaret edilmiş olmakla kademe zammı bakımından kanunun yürürlüğe girmesinden sonra idarede
hizmete alınacak emeklilerin hıyar hakkını kullanarak sandıkla alâkasını kesmiş eski emekliler
arasında bir fark olmıyacağı noktai nazarı da ileri sürülmekte olduğundan, 4001 sayılı Kanunun
geçici maddesiyle 17 nci maddesinin bu bakımdan yorumlanması Ulaştırma Bakanlığınca istenil
mektedir.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarrımla arzederim.
Başbakan
Basan Saka

2—
Ulaştırma Kc misyonu raporu
T. B. M. M.
11 aştırma Komisyonu
Esas No. 3/217
Karar No. 14

19 . IV . 194*

Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara bazı hü
kümler eklenmesine ve bu kanunların bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4001 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesinin yorumlanmasının
Ulaştırma Bakanlığınca istenildiğini bildiren ve
komisyonumuza havale buyuruları f; . TY . 1948
tarih ve 6/1140 sayılı Başbakanlık tezkeresi
komisyonumuzun 14 . IV . 1948 tarihindeki top
lantısında okundu ve üzerinde gereken görüş
meler yapıldı. Toplantıda Ulaştırma Bakam ile
Genel Müdürlük ve Maliye temsilcileri de bu
lundular.
Yorumlama konusu : Bahsi geçen kanunun
neşrinden sonra hıyar haklarını kullanıp emek
li sandığiyle ilgilerini kesmiş olan emekli me
murların müseccelliklerinin de mürtefi olup
olmıyacağı keyfiyetidir.
Emeklilik hakkı ile müseecellik durumunun
mahiyetleri mütalaa edildiği zaman, esas olan
durumun müseecellik durumu olduğu ve emek
liliğin ise müseecellik haklarından yalnız bir
tanesini teşkil ettiği ve binaenaleyh emeklilik
hakkını kaybeden bir memurun müseccelliğin
diğer bütün haklarından da mahrum kalması
icabetmiyeceği anlayışına varılmıştır. Esasen,
kanunun 17 nci maddesinde, bu kanunun neşrin
den sonra idareye alınacak emeklilerin tescil
edilmiyecekleri ve emekli sandığiyle de ilgilendirilmiyecekleri ayrı ayrı tasrih edilmiştir. Bu
hale göre, kanunun neşri tarihinde idarede müs
tahdem olan emeklilerden kendi ihtiyarlariyle
sandıktan ayrılmış olanların da müseecellik du-

rumlarmın nihayet bulacağı kanun vâzıınca dü
şünülmüş olsaydı bu maddede dahi bunu tasrih
etmekten geri kalmazdı. Maddede böyle bir
sarahat bulunmadığı içindir ki, sandıkla ilgileri
ni kesmiş olanlar, müseecellik durumlarını mu
hafaza edecekleri kanaatiyle bunu yapmışlardır.
Eğer müseecellik durumlarını da kaybedecekleri
ni bilselerdi belki sandıkla, ilgilerini muhafaza
etmeyi tercih ederlerdi
Binaenaleyh, müseecellik durumunun asıl ve
emeklilik hakkının ise fer'î olması ve kanunun
17 nci madesinde her ikisinin ayrı ayrı tasrih
edilmiş olmasına karşılık muvakkat maddede mü
seecellik durumundan bahsedilmemesi keyfiyet
lerinin delaletiyle, komisyonumuz, kanunun neşrin
den sonra sandıkla ilgilerini kesmiş olanların mü
seecellik durumlarım muhafaza etmeleri lâzım
geleceği netice ve kanaatine varmıştır.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ulaştırma Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Çoruh
Kars
Erzurum
A. R. Erem
§. Karacan
8. Altuğ
Çanakkale
Edirne
Balıkesir
B. Gökçen M. E. Aaaoğullart K. Zeytinoğlu
tstanbul
Kayseri
Kocaeli
Orgl. C. O. Toydemir
F. Seler
F. Balkan
tmzada bulunamadı
Kütahya
Niğde
Ordu
A. Bozbay
V. Sandal
Dr. V. Demir
Ordu
Sivas
Amiral II. Gökdahıy
Muhalifim
H îştk
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— 3 —
Maliye Kon

Raporu

T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 3/217
Karar No. 30

4. V. 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hak
kındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara bazı hü
kümler eklenmesine ve bu kanunların bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 4001 sayılı
Kanunun geçici maddesi hükmüne göre, para
larını geri çekmek suretiyle tekaüt sandığından
ilgilerini kesmiş olanların müseccellik haklarını
da kaybedip etmiyeceklerinin yorum yoliyle
çözülmesi hakkındaki Başbakanlık yazısı Ko
misyonumuza havale olunmakla Ulaştırma Ba
kanı ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcile
rinin huzuriyle okunup incelendi.
4001 sayılı Kamınım geçici maddesi baskı
bir daireden tekaüt olduktan sonra, Devlet De
miryolları ve Limanları İşletmesi hizmetine alın
mış ve kendilerinden 2454 ve 2904 sayılı ka
nunlara göre tekaüdiye kesilmiş bulunan me
murlara, istedikleri takdirde, mevduatlarını ge
ri almak suretiyle sandıktan ayrılma yetkisi
vermiş ve bu yetkiye dayanan bir kısım memur
lar da mevduatlarını alarak, sandıkla ilgilerini
kesmişlerdir.
Yorum konusu; bu suretle sandıkla ilgileri
kesilen tekaüt memurların müseccellik hakla
rını da zayi edip etmediklerinin tâyin ve tesbitinden ibarettir.
Filhakika 4001 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi daimî ve müseccel kadrolara yeniden alı
nacak mütekait şahısların müseccellik hakların
dan faydalandırılmıyacağını ve sandıkla da
ilgilendirilmiyeceğini tesbit etmiş ise de, 17 nci
maddenin bu hükmünün evvelki kanunlara göre
müseccellik ve sandıkla ilgilenmek suretiyle leh-

lerine müktesep hak teessüs etmiş olan kimselere
şümulü olmıyacağı tabiî bir hukuk kaidesi ol
makla beraber, kanun vâzıı bu yoldaki hassasi
yetini geçici madde ile bir defa daha izhar ede
rek sandığa dâhil olmuş olan mütekaitlerin bü
tün haklarının mahfuziyetini ayrıca da teyit ey
lemiş bulunmaktadır.
17 nci maddede müseccellik hakkı ayrıca tas
rih olunduğu halde, geçici maddede sandıkla
olan ilginin kesilmesinden bahsedilip müseccellik
hakkının ziyama dair bir kayıt ve işaret bulun
madığına müseccellikten mütevellit menfaatlerin
daha şümullü bir mahiyet arzedip, hükmi şahsi
yeti haiz bir sandık tarafından idare edilen te
kaüt hakkı ile bir ilgisi mevcut olmadığına ve ge
çici madde gereğince mevduatlarını geri çekmiş
olanların müseccellikten mütevellit haklarının
mahfuziyeti prensipini ihlâl eder mahiyette ka
nunda ayrı bir hüküm de bulunmadığına göre,
bu hakkın mahfuziyeti tabiî görülmüş ve madde
nin ayrıca yorumlanmasına ihtiyaç olmadığı so
nucuna varılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Sözcü
Gümüşane
Samsun
H, F. Ataç
R. Isıtan
Kâtip
Malatya
Afyon K.
Balıkesir
M. 8. Eti
A. Veziroğlu
H. Şeremetli
Elâzığ
Samsun
Tekirdağ
F. Karakaya I. Karataş Z. E. Cezaroğlu
İmzada bulunmadı
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 3/217
Karar No. Hd

9 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü Memurlar] Emekli Sandığı
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı
hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4001 sa
yılı Kanunun 17 nei maddesiyle geçici madde
sinin yorumlanması hakkında f> . IV . 1948 tarih
ve G/1140 sayılı Başbakanlık yazısı Maliye ve
Ulaştırma Komisyonları rapolariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle, adı geçen İdare Genel
Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları
halde inceleni]) görüşüldü.
Yorum konusu : 4001 sayılı Kanunun neş
rinden sonra bu kanunun geçici maddesi hük
müne göre hıyar haklarını kullanarak Emekli
Sandığı ile ilgilerini kesmiş olan emekli memur
ların müseccellik haklarını da zayedip etme
diklerinin tâyin ve tesbitidir.
4001 sayılı Kanunun 17 nei maddesi; Umumi,
Katma ve Özel bütçeli idarelerden emekli ve
yetim maaşı alıp da lüzum ve zarurete binaen
Genel Müdürlüğün daimî ve tescile tâbi kadrola
rında çalıştırılanlar tescil edilmez ve sandıkla
alâkalandırılmaz hükmünü, geçici maddesi ise
halen sandığa dâhil emeklilerin haklarını mah
fuz tutmakta ve bunlardan sandıkla alâkasını
kesmek istiyeıılere bir hıyar hakkı tanıyarak
mezkûr kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay
zarfında müracaat ettikleri takdirde şimdiye
kadar kesilen aidatları temettü ile birlikte iade
olunarak sandıkla ilgilerinin kesileceğini ifade
etmektedir.
Adı geçen Genel Müdürlük, geçici madde
hükmüne göre sandıkla ilişiği kesileceklerin
müseccellik haklarının kaldırılacağına dair
maddede hiçbir kayıt ve sarahat olmadığını ve
sandıkla alâkalarını kesmelerine rağmen mad

denin (haklarının mahfuz tutulacağı) hükmü
nün delâlet ve mânasının müseccelliklerinin
tnahfuziyetini ifade de başka türlü imaline im
kân olmadığı neticesine vararak bu gibiler hak
kında bu anlayış dairesinde işlem yapıldığını
açıklamıştır.
Maliye Bakanlığı ise; geçici maddeyi 17 nei
madde ile birlikte mütalâa ederek hıyar hak
kını kullanıp sandıkla alâkalarını kesmiş olan
ların müseccellik haklarını da kaybedecekleri
neticesini çıkarmaktadır.
Ulaştırma ve Maliye Komisyonları, 4001 sa
yılı Kanunun neşrinden evvel sandığa dâhil mü
tekaitler hakkında nasıl muamele yapılacağını
ayrı bir geçici madde ile tesbit etmesinin ve
bunlar hakkında 17 nei madde hükmünün uygu
lanacağını ifade ederek onunla ilgilendirmek is
tememesinin ve aynı maddede bunların hakları
nın mahfuz tutulacağının kayıt ve işaret edil
mesinin delâletlerine göre bu gibilerin müseccel
lik haklarını kaybetmiyeceği ve geçici madde
nin bu hususta sarih olduğu neticesine var
mıştır.
Yapılan incelemeler sonunda Komisyonumuz
da Ulaştırma ve Maliye Komisyonları görüşüne
katılmış bulunmakta olup Kamutayın onayına
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
/. H. Tigrcl
M. Eriş
F. Oyman
Ankara
Ankara
Balıkesir
N. C Ah-kerman
C. GöUl
E. Alfan
Bursa
Eskişehir
tzmir
F. Bük
A. Oğuz
S. Dikmen
Kırşehir
Kocaeli
Konya
8. Torgut
Dr. F. #. Bürgc
#. Çumrah
Niğde
Yozgad
R. Gürsoy
S. tçöz
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S. Sayısı: 160
Yedek Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki Kanunun 3923 sayılı
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler eklenmesine
dair olan 3993 sayılı Kanunun birinci maddesinin A fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
raporu ( 1 / 3 5 0 )

T. C.
Başbakanlık
• 4 " *"
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1064, 6 - 1578
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

13 . V . 1948

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2G . IV . 1948 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Yedek Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki kanunun
3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler eklenmesine dair 3993 sayılı
Kanunun 1 nei maddesinin A fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurları Kanununun 3 ncü
maddesine 3993
sayılı Kanunun A fıkrasiyle eklenen Yedek Subay ve tatbikat Okulları ile As. Fabrikalar •müesseslerindeki
C> aylık öğrenim
süreleri -gerektiğinde 4 aya kadar indirebilmektedir.
Olağanüstü hâl dolayısiyle mevcudu ve teşkilâtı artırılan ordunun
bilhassa celp suretiyle
alınan yedek subayların terhislerinden ve bunların yerine başkaca celp yapılmamakta bulunma
sından ötürü tabip, diş tabibi, eczacı ve küçük rütbeli veteriner ihtiyaçları karşılanamamış ve
Önemli zorluklara ıığraııılmıştır.
Yukardaki hükme dayanılarak ihtiyaçlı olan bu sınıfların okulları sürelerinin ancak (2) ay
lık müddeti indirilebildiğinden İm müddetin kâfi gelmediği neticesine varılmış ve bunun netice
sinde de terhis zamanları gelmiş oban bu sınıf subayların muvazzaf hizmetlerinin uzatılmasına
zaruret hâsıl olmuştur.
Ordu hizmetinde kendi branşlarına göre çalıştırılacak olan bu sınıf yedek subay okul sü
relerinin daha ziyade indirilmesine imkân bulunacağından gerek bunların vüeutlarndan kıtalarda
daha ziyade istifade etmek, gerekse terhislerini bekliyen bu sınıf yedek subayların zamanında
terhislerine imkân sağlamak amaciyle bu sınıflar için (6) aylık öğretim süresinin ihtiyaç halinde
(3) aya kadar indirilmesi lüzum ve faydalı görülerek ilişik kanun, tasarısı hazırlanmıştır.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. II. M.
Millî tf avımın
Esas No.
Karar No.

M.
a Komisyonu
1/350
2~>
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Yüksek Başkanlığa
Millî Savunma Bakanlığınca, h a z ı r l a n a n ve
Bakanlar
Kurulunca
2(i.lV.l!)48
tarihinde
Yüksek Meclise sunulan ve J7 . V . 1.948 tarihin
de Komisyonumuza havale b u y u r u ] a n Y e d e k su
bay ve M e m u r l a r h a k k ı n d a k i K a n u n u n '5922
sayılı K a n u n l a değiştirilen
3 neü maddesine
bazı h ü k ü m l e r eklenmesine dair olan 3993 sayılı
K a n u n u n birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesi h a k k ı n d a k i k a n u n tasarısı Komis
yonumuzun 4 . V I . 1948 t a r i h l i t o p l a n t ı s ı n d a ;
Millî S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı temsilcileri hazır ol
d u ğ u hakle o k u n u p incelendi.
Millî S a v u n m a Bakanlığı temsilcisinin ver
diği tamamlayıcı i z a h a t a ve teklif edilen k a n u n
t a s a r ı s ı n ı n gerekçesine n a z a r a n :
O l a ğ a n ü s t ü hal dolayısiyle O r d u m u z u n mev
c u d u ve teşkilâtı artırılmış o l d u ğ u n d a n ; ve celp
suretiyle alman yedek s u b a y l a r ı n terhis edilmiş
o l m a l a r ı n d a n ve o l a ğ a n ü s t ü halin ise uzun sür
mesi y ü z ü n d e n ; yedek s u b a y l a r ı n t e k r a r t e k r a r
celplerine mecburiyet hâsıl olmuştur. IJuna mâ
ni olmak ve terhis edileceklerini bekletmemek
ve aynı z a m a n d a O r d u n u n t a b i p , diştabibi, ec
zacı ve v e t e r i n e r ihtiyaçlarını da karşılıyabilmek ü z e r e ; evvelce b u n l a r ı n y e d e k s u b a y okul
l a r ı n d a k i tahsil m ü d d e t l e r i olan altı ayın d ö r t
a y a k a d a r indirilebilmesi y e t k i s i ; Genel K u r m a y
Başkanlığının teklifi üzerine; Millî S a v u n m a Ba
k a n l ı ğ ı n a 3993 nayi.li K a n u n l a verilmişti.
E a k a t b u g ü n k ü d u r u m a göre bu dört aylık
m ü d d e t i n fazla olduğu 'anlaşılmıştır.
Y u k a r d a ismi geçen sınıflara m e n s u p olup
y e d e k s u b a y olmak üzere Y e d e k S u b a y O k u l u n a
sevkedilenlerin ; Yedek Subay O k u l u n d a meslek
ve yedek subayı olarak d e r u h d e edecekleri gö
rev için m u k t a z i t e d r i s a t ve t a t b i k a t ı n
esasen
bir kısmı mühimmini kendileri evvelce görmüş

S. Sav

olmaları itibariyle Yedek Subay O k u l u n d a k i sü
renin üç ay olması da kâfi geleceği bu kere anla
şılmış o l d u ğ u n d a n bu s ü r e n i n ; iktizayi h a l d e ;
Genel K u r m a y
Başkanlığının teklifi
üzerine
Millî S a r ı m ı n a B a k a n l ı ğ ı n c a üç aya indirilmesi
yetkisi istenilmektedir.
Bu k o n u üzerinde yapılan t a r t ı ş m a l a r d a bu
teklifin y e r i n d e olduğu k a n a a t i n e varılmış ve
H ü k ü m e t i n teklifi aynen ve oy birliğiyle k a b u l
edilmiştir.
Yüksek' Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyonu
Bagkaıu
Sözcü
Kastamonu
Hatay
Gl. A. Alptoğan
Gl. E.
Durukan
Kâtip.
Van
Ankara
Ankara
Gl. N. Tınaz
M. Aksoley
Çankırı
Balıkesir
Orr/I. I. Çalışlar
Dr. A. Arkan
Oankırı
Erzincan
Z. Ağca
(il. Z. S oy demir
Erzurum
Erzincan
E. S. Akyöl
H. K. Çağlar
Gazianteb
E rzurum
(//. V. Koca güney
OL A. Allı
Günıüşane
İstanbul
$. Erdoğan
Dr. K. Öke
Kars
Kayseri
Gl.
S. Avgın
If. Tur/aç
Kocaeli
Kırklareli
Koramiral Ş. Okan
Korgl. K. Doğan
İmzada bulunanı ad
Muğla
Muğla
Konya
Dr. II. Alt as
A. Gürsu
N. Özsan
Mardin
Seyhan
Gl. K.
Sevriktckin
$.
TrkeHoğh!
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

Yedek Subay ve Askerî Memurlar
hakkındaki
Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü
maddesine bazı hükümler eklenmesine dair 3993
sayılı Kanunun birinci maddesinin
A fıkrası
nın değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı
MADÜE 1. - 3993 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin (A fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A) Yedek Subay ve Tatbikat okulları ile
Askerî fabrika ve kurumlarındaki altı aylık
öğretim süresi gerektiğinde, Genel Kurmay
Başkanlığının "teklifi üzerine, Millî Savunma
Bakanlığınca dört aya indirilebilir. İhtiyaç
halinde tabip, diştabibi, veteriner, eczacılar
için bu süre üç aya kadar indirilebilir. Her
iki takdirde altı aylık asteğmenlik görevi indi
rilen süre kadar uzatılır.
MADDE 2. — - Hu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
If. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu

Adalet Bakanı
Ş. Devrin
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
Ş. Adaları
Bayındırlık Bakanı
Gülek
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret Bakanı
M. N. Gündiizalp

( S. Sayısı : 160 )

Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel
Dışişleri Bakanı
İV. Sadak
Millî Eğitim Bakam
Reşat §. Sirer
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gümrük ve Tekel B. V.
§. Adalan
Ulaştırma Bakanı
§. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

S.Sayısı: 161
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin güm
rük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki veril
mesine dair olan 4582 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı sü
renin iki yıl daha uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri
ve Ticaret Komisyonları raporları ( 1 / 3 2 6 )

T

.e.

Habakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik. Müdürlüğü
8ay% : 71 - 10H7, (i - 1097
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1 . IV . 1948

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya yan aşmı yan devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar kurulunca 29. 3. 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
mil gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük ıesimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
ın ıy an devletler muveradatma karşı tedbirler alınmasına, dair olan 4582 sayılı Kanunun 4931 sa
yılı kanunla uzatılmış bulunan yürürlük süresi 12 . <> . 1948 tarihinde sona erecektir.
Bu kanunun yürürlüğe konmasını gerektiren milletlerarası ekonomik ve ticari durum üzerinde,
bu harb sonrası devresinde de. henüz essaslı bir salâh eseri görülmemekte ve yakın bir gelecekte
bu şartların, normalleseceğine dair bir belirti sezileinmektedir.
Bunun için iktisadi menfaatlerimizi korumak ve ticaret politikamızı iktisadi menfaatlerimizin
icaplarına uygun bir şekilde zamanında ve vakit geçirmeden tanzim ve idame etmek için yukarda
mâruz kanunla hükümete verilmiş bulunan yetkiden istifadeye devanı olunmasında
zaruret
görülmektedir.
Bu düşüncelerle 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin V'\ Haziran 1948 tarihinden itibaren
daha iki yıl uzatılması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

—2—
Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/326
Karar No. 21

9 .VI

. 1943

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Tica
ret Anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve
banların şümulüne giren maddelerin gümrük
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaş
maya yanaşmıyan Devletler muvaredatma karşı
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan
4582 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı sü
renin iki yıl daha uzatılması hakkında kanun
tasarısı komisyonumuzca incelendi.
1931 yılındanberi Bakanlar Kuruluna, iki yıl
gibi muayyen sürelerle verilegelmekte olan ve
süre bitince uzatılmakta bulunan bu yetki, bun
dan önce 4582 sayılı Kanun ile uzatılmıştır.. Bu
köre, bu sürenin de sona ermesi üzerine Hükü
met, geçici ticaret anlaşmaları yapmak husu
sundaki yetkisinin tekrar iki yıl daha uzatılması
için bir kanun tasarısı takdim etmiştir.
Komisyonumuz, Anayasanın 26 ncı maddesi
hükümleri muvacehesinde böyle bir yetkinin verilebilip verilemiyeceği noktasını gözönünde tut
muştur. Onbeş yıldan fazla bir zamandanberi
Büyük Meclisin arasız devamedegelmiş olan tat
bikatının bir Anayasa teamülü yaratmış olduğu
müşahede edilmiştir. Ayrıca Anayasanjn ruhuna
sadık kalmış olmak için, bu türlü anlaşmalar
yapılırken Hükümetin, Dışişleri Komisyonunu ön
ceden haberdar' eylemesinin muvafık olacağı mü
talaa edilmiştir.

4582 sayılı Kanun geçici anlaşmaların, akdi
takibedeıı üç ay zarfında Büyük Meclisin ona
masına sunulmasını âmirdir. Bu hususa Hüküme
tin âzami itinayı göstereceği hususunda Dışişleri
Bakanı tarafından Komisyonumuza teminat ve
rilmiştir.
Geçici ticaret anlaşmaları yapılmasının bugün
dalıi bir zaruret olduğu hakkındaki Hükümet
gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülmüş
tür.
Kanun tasarısının ikinci maddesi değiştiril
miş ve umumi usul gereğince, kanunun yayımı ta
rihinde yürürlüğe gireceği kaydedilmiştir.
Evvelce verilmiş olan yetki süresinin l.'î Ha
ziran 1948 de sona ermekte olduğu gözönünde tu
tularak, tasarının ivedilikle görüşülmesinin teklif
edilmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.
* Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Sözcü
Bilecik
Kocaeli
M. Ş. Esendal
N. Erim
Kâtij)
Gazianteb
Burdur
İstanbul
Dr. A. Melek Orgl.F. Altay M. E. Akaygen
Kütahya
Samsun
Sinob
Orgl. A. Gündüz
C. Misel
Y. K. Tengirşenk

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. 31. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/326
Karar No. 2$

İ.İ-•!*,.. lSfc»"„*„„,

10 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketle ele geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaş-

maya yanaşmıyan Devletler nıuvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair
olan 4582 sayılı Kanunun 5 nci madedsinde yazıh sürenin iki yıl daha uzatılması hakkındaki

( S. Sayısı : 161 )

kanun tasarısı Dışişleri Bakanının ve Ticaret Ba
kanlığı temsilcisinin huzurları ile Komisyonu
muzda incelendi.
Geçici Ticaret Anlaşmaları yapılmasının,
iyinde bulunduğumuz şartlar gözönünde tutula
rak bugün dahi bir zaruret olduğu hakkındaki
Hükümet gerekçesi Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ancak Anayasa'nm 26 ncı maddesi hük
mü muvacehesinde böyle bir yetkinin verilip verilmiyeceği üzerinde durulmuş, bir taraftan Dış
işleri Komisyonunun raporunda da tebarüz ettisildiği gibi 15 yıldan fazla bir zamandanberi
Büyük Meclisin arasız devam edegelmiş olan tat
bikatının bir A anayasa teamülü yaratmış oldu
ğu gözönünde tutularak, diğer taraftan da Dış

işleri Bakanının verdiği izahata göre başka
memleketlerde de aynı usulün cari olduğu ve 13
Haziran 1948 de müddeti hitama eren bu tasarı
nın memleketin yüksek menafii bakımından ka
bulü ve ivedilikle görüşülmesi uygun görülmüş
olmakla Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ticaret Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
C. Alevli
H. Ulusoy
Kars
Kayseri
Kırklareli
A. Sürmen
H. Ürkün
'§. Ödül
Manisa
Manisa
Muş
Y. M. Alakant
F. Kurdoğlu
B. Dedeoğlu
Sivas
Trabzon
K. Kitapçı
M. Yanmbıytk'

( S. Sayısı : 1 6 1 )

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Di Sİ S h E R i KOM İH YONUN UN DE(UST I KİŞİ

Yabancı, memleketlerle geçici mahiyette Ticaret
Anlaşmaları ve Modüs viv endiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resim
lerinde değişiklikler
yapılmasına ve anlaşma
ya yanaşmıyan
devletler
muvaredatma karşı
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan
İ582 saydı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette
Ticaret
Anlaşmaları ve Modüs Viv endiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resim
lerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya
yanaşmıyan Devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair olan -1582
sayılı Kanunun yürürlük
süresinin
uzatılması
hakkında Kanun tasarısı

MADDE I. — Yabancı memleketlerle geçici
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren mad
delerin gümrük resimlerinde değişiklikler ya
pılmasına, ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler
muvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki
verilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 5
nci maddesinde yazılı olup 49)>1 sayılı Kanım
ile iki yıl uzatılmış bulunan süre yeniden iki
yıl uzatılmıştır.

MADDE 1.
Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmişi ir.

MADDE 2.
lîu kanun
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

MADDE
yürütür.
Başbakan
//. Saka

\'A Haziran 1948

--- Bu kanunu .Hakanlar Kurulu

yayımı

tarihinde

MADDE 'i.
Hükümetin I! ıvü maddesi ay
nen kabul edilmişi ir.

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
.Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
8. Devrin
Münir Birsel
içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
M. H. Göle
T. B. Balla
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adatan
Reşat 8. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakam
Gülek
(\ Ekin
Sağlık ve Sos. Y. B.
(füjnrük ve Tekel B. V.
8. A dalan
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
8. Koçak
T. Coşkan
(Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Batla

( S. Sayısı':' İ61 )'

TİCARET KOMİSYONUNUN

DEÖÎŞTÎRlŞl

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette
Ticaret
Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resim
lerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya
yanaşmıyan Devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair olan 4582
saydı Kanunun yürürlük
süresinin
uzatılması
hakkında Kanun tasansı
MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonunun 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

<*•*>

( Ş. Sayısı : 161 )

S. Sayısı: 162
Bina yapımını teşvik kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
(1/351)

T.

C,

• -r . . . . . .

,

Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 785, 6 -1737
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

25 .V . 1948

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22.. V . 1948 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Bina Yapımım Teşvik Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte
sunulduğunu saygılarımla arzederim,
Başbakan
Hasan Saka

Bina yapımını teşvik

r

Kanunu tasarısı gerekçesi

İkinci Cihan Herbinin başladığı 1939 yılındaııberi yurdumuzun birçok yerlerinde ve bilhassa
büyük şehirlerimizde gitgide artan bir mesken buhranı başgöstermiştir.
Bu yıllarda bir taraftan yapı maliyet bedellerinin büyük ölçüde çoğalması ve diğer taraftan hayat
pahalılığına karşı en esaslı tedbirlerden ve sosyal icaplardan olarak Millî Koı-unma Kanununun
30 ncu maddesi gereğince bina kiralarının tahdide tâbi tutulması gibi sebepler ile, yeniden ancak
pek az sayıda bina yapılmış olup bunlar; gerek tabiî olarak eskimek, yanmak, veya muhtelif maksatlar
la yıktırılmak suretiyle ömrü nihayet bulan meskenleri ve bilhassa şehirlerde tekasüf eden, artan müfusun yerleşmesini hiçbir veçhile karşılıyamamıştır. Bazı büyük şehirlerimizde nüfus sayımına ait
aşağıdaki istatistik rakamları son beş altı yılda şehirlerdeki nüfus kesafetinin karekteristik mi
salleridir :
Şehir isimleri
Ankara
îstatabul
İzmir
Adana

Nüfus
1940 yılında
157
793
183
88

242
949
762
119

sayımı
1945 yılında
226
845
200
100

712
316
088
367

Beş yılda nüfus artışı
69
51
16
11

470
367
326
248

Şehirlerimizde mesken mevcuduna gelince; 1935 yılında İstanbul'da oda başına 1,50 ve 1940 ta
1.60 nüfus ve başkent olduğundanberi süratle gelişen, büyüyen Ankara şehrinde 1935 te oda başı
na 2,4 m, 1945 te 2,70 nüfus isabet etmekte idi. 1939 dan önce de memleketimizde medeni dünya
anlamında sağlık ve rahatlık vasıflarını haiz yeni meskenler inşasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç
son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. 1939 dan 1945 e kadar beş yılda yeniden yapılan bina sayısı
daha evvelki beş yıllık devre ile karşılaştırılınca mesken buhranının mahiyeti ve önemi daha acık
olarak meydana çıkmaktadır. Gerçekten Ankara'da 1935 - 1939 arasında beş yıllık devrede ruhsatlı
olarak yapılmış ev, apartman, dükkân ve saire gibi bina adedi 1277 olup ortalama olarak bir yıla 255
yeni bina düşmektedir. 1940 - 1944 tarihlerinde ikinci beş yıllık devrede yapılmış ruhsatlı binaların
toplamı 454 den ibaret kalmış yani bir yıla ortalama 91 bina isabet etmiştir. Bu miktar 1945 yılın-

— 2 ela 64 de düşmüştür, istanbul'da 1935 - 1939 ilk beş yıllık devrede yeniden yapılmış olan ev, apart
man, dükkân ve daire gibi binaların yekûna 3730 olup bir seneye ortalama 746 yeni bina, isa
bet etmektedir. 1940 - 1944 ikinci beş yıllık devrede yeni bina, adedi 1652 den ibaret kalmıştır ki,
bir senede ortalama 330 yeni bina, yapılabilmiş ve 1945 yılında ise daha azalarak 198 adede düş
müştür.
Yukarıki ayıklamalardan şehirlerde toplanan nüfus ile mesken mevcudu arasında gittikçe arlan
bir muvazenesizliğin b-aşgösterdiği anlaşılmakta olup bu halin ıslahı tedbirlerinin ve çarelerinin
bir an önce ele alınması kaçınılmaz zaruret haline gelmiştir, lîuııdan başka ev kiralarının normal
ekonomi şartlarına göre ayarlarıabilmesi ve serbest rejime avdet keyfiyeti de ihtiyacı karşılıyacak derecede yeni bina yapılmasına bağlı bulunmaktadır.
Son yıllarda ihtiyaç nispetinde yeni bina, yapılmamış olmasının sebepleri arasında arsa ve
inşaat maliyetlerinin yüksekliği önemli bir yer tutmaktadır.
Millî Korunma Kanununun 30 ucu maddesi gereğince bina kiraları tahdide tâbi tutulmuş oldu
ğundan akaar olarak yeni bina yaptırmak imkânına malik olanların ekserisi bu işe koyacakları
sermayenin rantabilitesi bakımından yeni bina yaptırmaya rağbet etmemişlerdir. Yeni .yapılacak
bina kiralarının serbest bırakılması akaar yaptıracakları teşvik için başta gelen çarelerden olup
5020 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle bu tahdidin kaldırılmış olmakla bina, yapımını teşvik hu
susunda çok mühim bir adım atılmıştır. Şu kadar ki, yeni binaların kiraları tahdide tâbi olma
makla beraber bu kiraların da. halkın tediye kabiliyeti üstünde normal hadleri geçemiyeeeği ve
eskiden mevcut binalar ile yeni bina kiraları arasında çok büyük fark ve nispetsizliklerin devanı
edemiyeeeği şüphesizdir.
Bu sebepler ile bina maliyetini ucuzlatmak, yeni bina yapılması imkânlarını artırmak, yatırı
lacak sermayenin amortisini kolaylaştırmak gibi maksatlar ile aşağıda arzolunan tamamlayıcı ted
birler düşünülmüştür.
1. Ucuz arsa temini;
2. Muayyen müddeti*1 bina vergisi muafiyeti tanınması;
3. (nşaat malzemesinin Devlet Demiryolları ve Denizyolları ile nakillerinde tenzilâtlı tarife
uy gıdan ması;
4. Belediyelerin, hemşerileri için ucuz ev yaptırabilmeleri ve icabında bunları ihtiyaç sa
hiplerine peşin para veya taksitle satmak, kiralamak veya değiştirmek imkânlarının sağ
lanması;
5. Bu kanuna- göre ev yaptıracaklara Kııılâk Kredi Bankası tarafından .yüzde 5 faizle ve in
şaat bedelinin yüzde 65 ine kadar borç para ver.iime.si;
Yukarıki esaslar dairesinde, hazırlanan ilişik kanun tasarısı .15 maddeden ibarettir.
Tasarının 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci ve 7 nci maddelerine genel, katma, özel büt
çeli idareler elinde bulunupta bir maksat ve ihtiyaca tahsis edilmiyen arsaların vergi kıymetleri
üzerinden belediyelere devredilmesini ve belediyelerin eline geçen bu arsaların artırma yolu ile
bina yapacaklara, satılmasını ve kemiyet bakımından büyük bir yekun teşkil eden arsaların satışa
çıkarılmaları suretiyle arsa fiyatlarının normal seviyesine düşmesini sağlamak ve bu gibi arsaları
alanların, bunları bir spekülâsyon mevzuu yapmamak için belli bir zamanda inşaata başlamaları
hakkında gerekli hükümler konmuştur.
Tasarının 8 nci maddesi, belediyelerin bu* kanun hükümlerinden faydalanarak hemşerileri
için ucuz ev yapabilmek ve icabında bunları ihtiyaç sahiplerine peşin para. veya, taksitle satmak,
kiralamak veya değiştirmek imkânlarını sağlamaktadır.
Tasarının 9 ve 10 ııcu maddeleri bu kanuna göre yapılacak binalara tatbik edilecek vergi nıua f'iyeti hakkındadır.
11 nci madde; bugün uygulanmakta olan inşaat malzemesi nakliye fiyatları, inşaat maliyeti
ne mühim tesirler yapmaktadır. Bina maliyetini ucuzlatmak için Devlet Demiryolları ve Denizyol
ları ile nakledilecek inşaat malzemesine tenzilâtlı tarife tatbik edilmesine ait hükümler konmuştur,
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İ2 nci madde; Emlâk Kredi Bankasından bu kanuna göre inşa edilecek binalar için yapılacak
ikrazlar ile faiz haddini tesbit etmektedir.
inşaat mevzuunda malî tedbirlerin 1 nci derecede teşvik edici rol oynıyacağı tabiidir.
Faiz haddi, bankadan istikra-z edilecek para miktarına göre 10 veya 20 sene müddetle ağırlı
ğını hissettiren bir âmil olduğuna göre bunun üzerinde yapılacak tenzilâtın, diğer kolaylıklara
nazaran mesken yaptıranlar üzerinde daha fazla teşvik edici tesirler yapacağı meydandadır.
13 ncü maddeye; ucuz faizden faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin sahipleri adına tes
cilinde ferağ ve intikal harcı almmıyacağı ve ipotek muamelelerinin pul ve resimden muaf tutula
cağı hakkında hükümler konmuştur.
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Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış olan ve
Bakanlar Kurulunun 22 . IV . 1948 tarihli top
lantısında kabul edilerek Yüksek Meclise su
nulmuş bulunan Bina Yapımını Teşvik Kanunu
tasarısı; bu maksat için teşkil olunan Geçici
Komisyonumuza havale edilmiş bulunmakla ta
rafımızdan incelendi.
işbu kanundan maksat; Hükümet gerekçesin
de de belirtildiği gibi, yurtta bina yapımını teş
viktir.
Filhakika; bugün bina ve bilhassa mesken
ihtiyacı şehir ve kasabalarımızın bir çoğunda
buhranlı bir durumdadır. Bu sebeple yurttaşla
rımızdan mühimce bir kısmı birkaç nüfusluk
aileleriyle tek bir oda içerisinde barınmak mec
buriyeti altındtdırlar. Böyle bir durumun sıh
hat, ahlâk üzerindeki tesirleri ise meydandadır.
Bir yandan mesken buhranını önlemeyi, di
ğer yandan da sosyal durumumuzu zorlıyan hale
karşı koymayı, günün âcil ihtiyaçlarına çok uy
gun bulduk.
Şurasını da açıklamak gerektir k i : yalnız
bu kanunda sözü geçen ve esasları izah olunan
muafiyetlerin, tenzillerin ve kredilerin (Bina
yapımını teşvik) dâvasını tamamen hal ve kabul
etmiş olacağına da kani değiliz. Çünki: bu çok
önemli dâva, ayrı ayrı birçok dâvalarla ilgilidir.
Bunların başlıcalarmı:
1. — inşaat metotlarında, sürat ve bilhassa

ucuzluk temin edecek bir re formülün mutlak te
mini;
2. — Kapı, pencere ve sair inşaat ve imalâ1nı standardize edilmesi;
3. — İnşaat malzemesinin nakliye meşalele
rini asgari hadde ircaına gerekli tesislerin kıı*
rulması;
4. •— Bunun için de yurt içinde münasip
yerlerde tuğla, kiremit, kireç ocakları yapıl
ması;
5. — Kum, taş, tuğla ve benzerleri inşaat
malzemesinin bir elden idaresi sistemine mut
lak son verilerek yurttaşın kolay ve ucuz mal
zeme tedarikinde rekabete meydan açılması;
fi. — Lâboratuvarlariyle beraber bir malze
me enstitüsünün kurulması;
7. — Bugün ihtiyacı ve talebi karşıhyamadığı anlaşılan çimento sanayiinin genişletilmesi
ve mevcut fabrikaların inkişaflarına ve verim
lerinin artırılmasına engel olan sebeplerin iza
lesi ve bu sanayie elverişli bölgelerde yeniden
tesisler yapılması;
8. — Demir sanayiimizin bugünkü inşaat sis1 emimizi tatmin edecek kabiliyete ulaştırması;
dibi hususlarda toplamak mümkündür.
Bundan başka :
A) Bazı inşaat maddelerinin bilhassa or
manlarımızın da himayesi bakımından kereste
nin her yıl memleketin ihtiyacını karşılıyabilecek bir hacmında ithaline müsaade edilmesi;
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B) Yapı kooperatiflerinin az faizle kredi
verilmek suretiyle teşvik ve himayesi;
C) Yurt içinde mesken inşa şirketlerinin
meydana getirilmesi ve bunların çoğalmasını
teşvik edici imkânların yaratılması;
D) Mecburiyet olmadıkça hususi mesken
ve binaların Hükümetçe kiralanmaması;
E) Katı ihtiyaç ve zaruret olmadıkça bina
istimlâki cihetine gidilmemesi;
Gibi hususları da adima gözönündc bulun
durarak gereklerinin temini Önemle tavsiyeye
şayan bulmaktayız.
Tasarıdaki Hükümetin metniyle Komisyo
numuzun kabul ettiği metin arasında daha zi
yade ve redaksiyon icabı küçük düzeltmeler
den başka esaslı olarak ikinci maddenin yalnız
artırma sistemi yerine kısmen artırma ve
kısmen adçekme şeklinde genişletilmesi ve
9 nen maddeye
- Aprtmanlar dâhil - ve
II nci maddeye inşaat kerestesi ve sıhhi
tesisler kayıtlarının eklenmesi ve 12 nci
madde numarasının yeniden tertibine, bil
hassa orman servetimizin de korunması ba
kımından görülen lüzum ve genel ihtiyaca bi
naen hariçten inşaat kerestesi ithal ve bu ithali
teşvik edici bir madde konulması suretiyle Kî
ncü maddeye alınması ve bu maddeye de mes
ken inşa edeceklere borçlarını ödemekte ve
her hangi ikametgâh değiştirme zaruretleri
karşısında bir imkân hazırlamış olmak için ge

rekli fıkra eklenmesi ve mütaakip iki maddeye
Emlâk Kredi Bankasının yardımiyle bina yap
tıracakları teşvik ve bu Bankanın kuruluşuna
ait Kanunda mesken ve akaar inşaatı için tesbit
olunan % 70 ve % 30 nispetlerinin şimdiye ka
dar tatbikattan doğma mahzurları ve engelleri
bertaraf etmek üzere hükümler konulmuştur,
Yukardaki esaslara göre hazırlanan ilişik
tasarı ivedilikle Kamutaya verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bina Yapımını Teşvik Geçici
Komisyonu Başkanı
Çorum
.,„•,;S. Karafakıvğlu
Sözcü
Kâtip
.Samsun
Kırşehir
Y. Kolgmı
§. Turgut
1 mzad a bulunm adı
Ankara
Balıkesir
Balıkesir
,1. Çubukçu
E. Alfan
F. TirUoğlu
Esk işehi r
Gümüşane
K. Zeytinoğlu
11. F. A tav
imzada bulunmadı
Kütahya
Ordu
H. Gedik
II. Şarlan
İmzada bulunmadı
İmzada bulunmadı
Samsun
Trabzon
R. Işılan
,<L R. I$d
Trabzon
Urfa
Yozgad
M. Yarımbrı/ık
R. Hm/er
t. Olgun
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- 8 İİtikÜMETİN TEKLİFİ
Bina yapımım teşvik Kanunu
tasarısı
MADDE 1. — Şehir ve ka
saba plânlarında imar sınırla
rı içinde genel, katma ve özel
bütçeli idarelerin mülkiyetin
de bulunup, belli bir ihtiyaç
ve maksada tahsis edilmemiş
arsalar, belediyelere istekle
ri halinde, 10 yılda 10 eşit tak
sitte ödenmek şartiyle, devir
tarihinde Arazi Vergisine mat
rah olan kıymet üzerinden dev
redilir. Vergi kıymeti bulunmıyan
arsaların
kıymetleri
1833 sayılı Arazi Vergisi hü
kümlerine göre tadilât komis
yonlarınca takdir olunur,.
Belediyeler, kendilerine bu
suretle geçen arsaları bu ka
nunda yazılı maksatlar için
kullanırlar. Bu maksattlar dı
şında kullanıldığı takdirde adı
geçen arsaların, devir tarihin
deki rayiç bedelleri ile beledi
yelere devir kıymetleri arasın
daki fark arsaların eski sahip
lerine defaten ödenir.
Belediyelere devir tarihin
den itibaren, ikinci madde ge
reğince beş yıl içinde satılamıyan arsalar, ödenmiş taksit
leri geri verilmek şartiyle, ev
velki sahiplerine, istekleri ha
linde, iade olunur.
MADDE 2. — Birinci mad
de gereğince belediyelerin eli
ne geçen arsalarla, belediyele
rin mülkiyetinde olup belediye
meclislerince belli edilecek ar
salar, bina yapacaklara, 2490
sayılı Kanun hükümleri dâhi
linde artırma yolu ile satılır.
ihale tekemmül ettikten sonra
gayrimenkulun bu kanun ge
reğince müşterisi namına tes
cili için tapuya tezkere yazı
lır.

GEÇİCİ KOMİSYONUN D E Ö t Ş T l R l ş İ
Bina Yapımı Teşvik Kanumt

tasarısı

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde genel ve özel bütçeli idare
lerin mülkiyetinde bulunup belli bir ihtiyaç ve
•maksada tahsis edilmemiş arsalar istekleri halin
de, 10 yılda 10 eşit taksitte ödenmek şartiyle de
vir tarihinde Arazi Vergisine matrah olan kıy
met üzerinden Belediyelere devredilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsala
rın kıymetleri, 1833 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o ma
halde tahririn yapıldığı tarihteki rayiç nazara
alınmak suretiyle emsallerinin kıymetine nispetle
takdir olunur, ve bu kıymetler devir de ve esas
tutulur.
Belediyeler, kendilerine bu suretle geçen arsasları bu kanunda yazılı maksatlar için kul
lanılır. Bu maksatlar dışında
kullanıldığı
takdirde adı geçen arsaların, devir tarihin
deki rayiç bedelleriyle belediyelere devir kıymeti
arasındaki fark, arsaların eski sahiplerine defa
ten ödenir.
Belediyelere devir tarihinden itibaren ikinci
madde gereğince beş yıl içinde satılamıyan arsalar,
ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle evvelki
sahiplerine (istekleri halinde) iade olunur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince bele
diyelerin eline geçen arsalarla, belediyelerin mül
kiyetinde olup belediye meclislerince belli edi
lecek arsalar aynı şehir ve kasabada kendisinin
veya eşinin evi bulunnııyanlardan ev yaptıracak
lara ve kooperatiflere kura ile ve maliyet kıy
meti üzerinden devrolunur.
Yukariki fıkrada zikri geçen arsalarıdan lüzum
ve ihtiyaca mebni belediye meclislerince akar in
şaatına tahsisi tensip edilenler 2490 sayılı Kanun
hükümleri dâhilinde artırma yoliyle satılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten sonra gay
rimenkulun bu kanun gereğince müşterisi namı( S. Bayisi : 162 )
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Geçici K.

Bu kanundaki arsa tâbiri
inşaata elverişli araziyi ifade
eder. lîirinci ve ikinci madde
hükümleri Ankara Belediye sı
nırları içindeki arsalara uygu
lanmak.

na tescili için tapuya tezkere yazılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten sonra gay
rimenkulun bu kanun gereğince müşterisi na
mına tescili için tapuya tezkere yazılır.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder.

MADDE ;î. — İkinci mad
de gereğince arsa satmalanlar
ihale tarihinden itibaren bir
yd içinde imar plânına uygun
olmak üzere bina inşasına baş
layıp bu müddetin hitamından
itibaren iki yıl içinde bitirme
ye mecburdurlar.

MADDE 3. — İkinci madde gereğince arsa
satmalanlar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl
içinde imar plânına uygun olmak üzere bina
inşasına başlayıp bu müddetin hitamından iti
baren iki yıl içinde bitirmeye mecburdur.
Müddetinde inşaata başlanmaması veya
başlanıl) da bitirilememesi muhik sebeplere
dayanıyorsa bu müddetler belediye encümenle
rince bir yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince bina inşasına başlan
mış sayılması
için bütün temel kagirinin te
mel taban seviyesinden itibaren bir metre yük
selmiş olması ve binanın bitmiş sayılması için
de 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanu
nunun 11 nci maddesi gereğince binanın insani
plânına uygun olarak tamamlanmış bulunması
lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlanmazsa satış sıra
sında arsa için sahibi tarafından belediyeye
ödenen bedel yüzde 10 noksaniyle idarece Mil
lî Bankalardan birine yatırılır. Alınacak mak
buzun tarihi ve sayısının belediyece mahallî
tapu idaresine bildirilmesi üzerine tapu sicillerindeki kayıt terkin olunur ve arsa yeniden be
lediyenin tasarrufuna geçer. Bu arsalar hak
kında yine ikinci madde hükmü uygulanır.

Müddetinde inşaata başlan
maması veya başlanıp bitirilmemesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu müddetler belediye en
cümenlerince bir yıl daha uza
tılabilir.
Bu madde gereğince bina in
şasına başlanmış sayılması için
bütün temel kârgirinin, temel
taban seviyesinden itibaren bir
metre yükselmiş olması ve bi
nanın bitmiş sayılması için 2200
sayılı Belediye Yapı ve Yolları
Kanununun 11 nci maddesi ge
reğince binanın inşaat plânına
uygun olarak tamamlanmış bu
lunması lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlan
mazsa satış sırasında arsa için
sahibi tarafından
belediyeye
ödenen bedel, yüzde 10 noksanile idarece millî bankalardan
birine yatırılır. Alınacak mak
buzun tarihi ve sayısının beledi
yece mahallî Tapu idaresine bil
dirilmesi üzerine Tapu sicillerindeki kayıt terkin olunur ve
arsa yeniden belediyenin tasar
rufuna geçer. Bu arsalar hak
kında yine ikinci madde hükmü
uygulanır.

( S. Sayım : 162)

- 7 Hü.

Geçici K.

MADDE 4. — Üçüncü mad
dede yazılı arsalar üzerine inşa
ata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği tak
dirde arsa üzerindeki yapı ile
birlikte belediyelerce sahipleri
adına ve 2490 sayılı Kanunun
hükümlerine göre artırma yolu
ile satışa çıkarılır. Birinci artır
ma neticesinde tahmin edilen
bedelin yüzde 75 i
bulun
mazsa, ihale 15 gün sonraya bı
rakılır. İkinci artırmada bedel
kaçı bulursa bulsun arsa en çok
artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin
tahmininde arsa - için ayrı ve
yapı kısmı için ayrı bedel
takdir olunur. İkisinin mecmuu
muhammen bedeli teşkil eder.
Arsa için tahmin edilen bedel
hiçbir zaman ilk satış bedelin
den aşağı olamaz.
Bu gayrimenkuller* üzerinde
ipotek varsa, gayrimenkul sahi
binin 5 nci maddede yazılı esasa
göre belli olacak istihkakından
evvelemirde ipotekli alacaklının
istihkakı ödenir ve alınacak
makbuzun tarihi ve sayısı bele
diyece mahallî Tapu İdaresine
bildirilmesi üzerine ipotek kay
dı silinir ve yeni sahibi adına
tapu kaydı tesis olunur.

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı ar
salar üzerine inşaata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği ve bu müddet bele
diyece temdit edilmediği takdirde arsa üzerin
deki yapı ile birlikte belediyelerce sahipleri
adına ve 2490 sayılı Kanunun hükümlerine gö
re artırma yolu ile satışa çıkarılır. Birinci ar
tırma neticesinde tahmin edilen bedelin yüzde
75 i bulunmazsa, ihale 15 gün sonraya bırakı
lır. İkinci artırmada bedel kaçı bulursa bul
sun en çok artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin tahmininde ar
sa için ayrı ve yapı kısmı için ayrı bedel tak
dir olunur. İkisinin mecmuu muhammen bede
li teşkil eder. Arsa için tahmin edilen bedel
hiçbir zaman ilk satış bedelinden aşağı olamaz.
Bu gayrimenkuller üzerinde ipotek varsa,
gayrimenkul sahibinin beşinci maddede yazılı
esasa göre belli olacak istihkakından evvele
mirde ipotekli alacaklının istihkakı ödenir ve
alınacak makbuzun tarihi ve sayısı belediyece
mahallî tapu idaresine bildirilmesi üzerine ipo
tek kaydı silinir.ve yeni sahibi adına tapu kay
dı tesis olunur.

MADDE 5. — Dördüncü mad
dede yazılı gayrimenkullerin sa
tış bedelleri, muhammen bedeli
bulduğu veya daha fazla olduğu
takdirde arsa için tahmin edi
len bedel ile arsanın ilk satış be
deli arasındaki fark belediye
ye irat kaydolunur. Geri kalan
para gayrimenkul sahibinin is
tihkakını teşkil eder. Satış be
deli muhammen bedelden az
olursa, yapı için tahmin edilen
bedel ile arsanın ilk satış be
deli tutarı gayrimenkul sahi-

MADDE 5. — Hükümetin beşinci madde
si aynen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 162 )

—B
Geçici K,

Hti.
binin istihkakını teşkil eder.
Bu istihkakın dışında artan pa
ra belediyeye irat kaydolunur.
Satış bedeli, ancak yapı mu
hammen bedelinin tutarı veya
bundan az olursa, satış bedeli
giyrimenkul sahibinin istihka
kını teşkil eder. Yapı ve arsa
iyin tahmin edilen bedellere
tebliğ tarihinden itibaren 15
gün iyinde sahibi ve ipotekli
alacaklı mahkemeye itirazda
bulunabilir.
MADDE 6. — İkinci mad
dedeki hükümler dairesinde
satınalınan arsalara bina yapı
lıp tamamlanmadıkça bu gayrimenkuller üzerinde temliki
tasarruf yapılamaz. Kiraya ve
rilemez ve üzerine haciz kona
maz. Ancak inşaat karşılığı ipotck yapılabilir. İpotekli ala
caklı üçüncü maddedeki süre
nin bitimine kadar alacağının
tahsili için ipoteğin paraya çev
rilmesini istiyemez.

MADDE 6. — Hükümetin
si aynen kabul edilmiştir.

altıncı madde

MADDE 7. — Gayrimen
kulu beşinci madde hükümle
rine göre sat mal anlar satış
şartl aşinasın daki süre içinde
işe başlamak ve bitirmek 8devindedirler.

MADDE 7. — Hükümetin yedinci
si aynen kabul edilmiştir.

madde

Şartlaşmada tesbit edilecek
inşaat süreleri bir yıldan az
ve iki yıldan fazla olamaz.
Üçüncü maddenin ikinci
fıkrası bu gibiler hakkında da
uygulanır.
Bu gibiler diğer hususlar
da dördüncü madde hükmüne
tabidirler.
MADDE 8. — Belediyeler
bu kanun hükümlerinden fay
dalanarak, belediye sınırları
içinde altı aydan fazla oturan
lardan kendisine veya eşine ait

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci madde
si aynen kabul edilmiştir.
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meskeni olmıyanlara peşin pa
ra veya taksitle satmak veya
kiralamak maksadiyle mesken
yaptırabilirler.
MADDE 9. — tster sahibi
tarafından kullanılsın, ister
başkasına kiraya verilsin, mes
ken olarak kullanılan yapılar
dan 1837 sayılı Kanunun al
tıncı maddesi hükümleri dai
resinde iki ay zarfında beyan
namesi verilmek şartiyle, bu
kanunun yayımı
gününden
sonra bitirilecekler 10 yıl müd
detle bina vergisi ve bina ver
gisiyle birlikte alınan buhran
ve savunma vergilerinden mu
aftırlar.

MADDE 9. — tster sahibi tarafından kul
lanılsın, ister başkasına kiraya verilsin (Apart
manlar dâhil) mesken olarak kullanılan yapılar
dan 1837 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hüküm
leri dairesinde iki ay zarfında beyannamesi ve
rilmek şartiyle, bu kanunun yayımı gününden
sonra bitirilecekler on yıl müddetle bina ver
gisi ve bina vergisiyle birlikte alman buhran
ve Savunma Vergilerinden muaftırlar.

MADDE 10. — Mesken ola
rak kullanılmakta iken kısmen
veya tamamen, maskenden gay
ri maksatlara tahsis edilen ya
pılar, Bina Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesinin 4 ncü fık
rası hükmü baki kalmak şar
tiyle 9 nou maddede yazılı mu
aflıklardan faydalanamazlar.

MADDE 10. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar, Bina Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci ve dördün
cü fıkraları hükümleri baki kalmak şartiyle
9 ncu maddede yazılı muaflıklardan faydalana
mazlar.

MADDE 11. — Çimento,
tuğla kiremit, yuvarlak inşaat
demiri, taş, kum ve çakılın
Devlet Demiryolları ve Devlet
Denizyolları ile nakillerinde o
cins maddeler için uygulana
cak, asgari tenzilât Bakanlar
Kurulunca tesbit olunur.

MADDE 11. — Çimento, tuğla, kiremit, in
şaat yuvarlak demiri, inşaat kerestesi sıhhi tesis
ler, taş, kum ve çakılın Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile taşınmalarında o
cins maddeler için uygulanacak asgari tari
fede tenzilât Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

MADDE 12. — Yıllık ithalâtı elli bin metre
kübden az olmamak üzere inşaata mahsus (çam
ve köknar cinslerinden) tomruk, kalas lata ve
tahta halinde gayrimamul olarak hariçten ithal
edilecek kereste (dâhildeki emsaline de teşmil
edilmek üzere) on yıl müddetle muamele vergi
sinden muaftır ve keza on yıl müddetle gümrük
resmi de (7 Eylül) kararından önceki miktar üze
rinden alınır.
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MADDE 12, — Aynı şehir
ve kasabada kendisine veya eşi
ne ait, meskeni olmryan yurttaş
larla, bu gibilerin mesken edin
mek üzere kurdukları koopera
tiflere mesken yapmak ve yap
tırmak üzere ipotek mukabilin
de Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasından Bankaca tahmin edi
len inşaat bedelinin yüzde 65
ine kadar ve yüzde beşi geçme
mek üzere Maliye Bakanlığınca
tesbit edilecek faiz nispeti üze
rinden borç verilebilir.
Verilecek paralardan faizden
gayri her ne nam ile olursa ol
sun masraf ve komüsyon alın.
maz.

MADDE 13. — Aynı şehir ve kasabada ken
dine veya eşine ait meskeni olmıyanlar bu gibile
rin mesken edinmek üzere kurdukları 'kooperatif
lere mesken yapmak veya yaptırmak üzere ipotek
mukabilinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasından,
bankaca talimin edilen inşaat bedelinin (Yüzde
65) ine kadar ve (yüzde 5) i geçmemek üzere
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek faiz nispeti
üzerinden borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek paralardan faizden
gayri her ne nam ile olursa olsun masraf ve
komüsyon alınmaz.
Mesken, olarak inşa edilmiş olan binaların kısmen
veya tamamen kiraya, verilmiş,olmaları, sahiple
rinin bu madde hükümlerinden faydalanmalarııı.", nıâni teşkil etmez.

MADDE 13. — tkinci madde
gereğince satmalınan arsalarla
8 ve 12 ne i maddelerden fayda
lanmak suretiyle yapılan mes
kenlerin sahipleri adına tescille
rinde ferağ ve intikal harcı alın
maz. Bunlardan ipotek mua
meleleri, pul, resim ve harçlar
dan muaf tutulur.

MADDE 14 - tkinci madde gereğince satm
alımın arsalarla, sekizinci ve 13 ncü maddeler
hükümlerinden faydalanmak suretiyle yapılan
meskenlerin ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası
tarafından gerek ferah vadi yoliyle ve gerekse
doğrudan doğruya, yapılan binaların sahiplerine
veya isteklilerine tescillerinde ferah, intikal har
cı ve her nevi damga resmi alınmaz.
Bunların borçlanmadan, mütevellit, ipotek
muameleleride damağa ve pul ve diğer resim
ve harçlardan muaf tutulur.
MADDE İT»
Bu kanını hükümleri yürür
lükte kaklığı müddet, içinde 4947 sayılı..Kanunun
9 ucu maddesinde tesbit, olunan ipotek karşılı
ğında verilecek ödünç paraların kredi nispetle
ri, (% 70 nispetine bağlı kalmaksızın, her yılm
icaplarına göre Bakanlar Kurulu-karariyle tâyin
ve tesbit olunur.

MADDE 14. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer ve 10 yıl müddetle yürürlük
te kalır.

MADDE 16
Hükümetin
aynen kaimi edilmiştir.
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MADDE 15. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
H. Saka
Devlet Bakanı, Başb. Yardımcısı

MADDE 17 —»• Hükümetin 15 açtı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Devlet. Bakanı
Adalet. Bakanı
»Şf. Devrin
Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Maliye Bakanı
Ş. Adatan
Millî Eğitim Bakanı
Reaşt Ş. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Giilek
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
Gümrük ve Tekel Bakanı V.
Ş. Â.dalan
Tarım Bakanı
T. Coşhan
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
M. N. Gündüzalp
Çalışma Bakanı
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Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/351
Karar No. 42

25. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Ge
çici Komisyon tarafından incelenerek Kamutaya
sunulan işbu tasarı Kamutayca Adalet Komisyo
nuna tevdi Duyurulmakla Bakanlık mümessilleri
huzuriyle incelendi.
Tasarının Adalet Komisyonuna havalesini ge
rektiren başlıca sebep; mesken yaptıracaklara
belediyelerce devredilen arsaların sahipleri na
mına tescili ve kanunun tâyin ettiği süre içinde
inşaata başlanmaması veya bitirilmemesi halinde
tapu sicilindeki kaydın iptaliyle yeniden beledi
yenin mülkiyetine
geçirilmesi belediyelerin
tek taraflı takdirine ve bu takdire dayanan
müzekkereye
bırakılmasının
adalet ve hak
kaniyet kaideleriyle telifi kabil olmadığı ve
Medeni
Kanunumuzun
ana
prensiplerine
uymadığı yolundaki mütalâalara dayanılarak
verilen önergenin Kamutayca nazara alınma
sıdır.
Tasarının güttüğü gayeyi memnuniyetle karşılıyan Komisyonumuz meskensiz
yurttaşlara
mesken edinmek imkânlarını sağlıyan ve kısmen
mesken buhranını da önliyecek olan tasarının
tümünü oybirliğiyle kabul etmiştir.
Birinci maddede Belediyelere devredilecek
arsaların «Genel, Katma ve özel Bütçeli İdare
lerin mülkiyetinde bulunan» arsalar olduğu ka
bul edilmiştir. Bu cümleden Vakıflar İdaresi
gibi idarelere ait arsaların da devri lâzımgeleceği
yolunda bir mâna çıkması mümkün olduğuna
Hükümet mümessilleri temas etmişlerdir. Bu
noktada iltibas husule gelebileceğini düşünen
Komisyonumuz, Belediyeye devredilecek arsa
ların Devlet ve Özel İdarelerin mülkiyetinde bu

lunan arsalar olması lâzım olduğu kanaatine va
rarak ibareyi «Hazinenin ve özel İdarelerin
mülkiyetinde bulunan arsalar» şeklinde değişti
rilmiştir.
Bu fıkraya Komisyonumuz «Devletin hüküm
ve tasarrufu altında» bulunan cümlesini de ekle
miştir. Şehir ve kasabaların imar sınırları için
de bu kabil arsa bulunamıyacağı ve böyle bir
hükme lüzum olmadığı ifade kılınmış ise de ikin
ci maddenin son fıkrasında «Bu kanundaki arsa
tâbiri inşaata elverişli araziyi ifade eder hükmü
mevcuttur. Şehir ve kasaba içinde arazi buluna
mıyacağı tabiidir. Diğer taraftan Bina Vergisi
Kanununa göre kıymeti belli olmıyan arsaların
yine o kanun mucibince kıymeti takdir edileceği
hakkında tasarıda ayrı bir hüküm daha vardır.
Bununla da daha ziyade şehir ve kasabalar dışın
da kalan ve belediyelerin istikbaldeki inkişafı
nazara alarak sınırları içine soktukları boş arazi
kastedildiği anlaşılmaktadır. Cümlenin ilâve
sinden doğabilecek bir mahzur da mülâhaza edil
memiştir.
Hazine ve özel İdarelerin Belediyeye devre
decekleri arsaların ancak kanundaki maksat için
kullanılacağı hakkındaki hükmü takiben bu mak
sat dışında kullanılan arsaların devir tarihinde
ki rayiç değerinin Belediyelerce eski sahipleri
ne ödeneceği hükmü konulmuştur. Bu hüküm;
arsaların maksat dışında dahi kullanılabileceğini
kabul etmekte ve ancak rayiç değerin verilmesi
gibi tesirsiz bir müyeyide koymaktadır. Halbu
ki istenen şey; devredilen arsaların kanunun
maksadı dışında kullanılmasını önlemektir. Bu
sebeple «Bu arsaları Belediyeler
Kanununda

yazılı maksatlar dışında kullanamazlar» diye
kesin hüküm koymayı Komisyonumuz muvafık
görmüş ve raütaakip fıkrayı kaldırmıştır. Arsa
ları; maksat dışında kullanmak vezife ve salâ
hiyeti kötüye kullanmaktır ve binaenaleyh suç
tur. Belediye başkanı ve komisyonu üyeleri so
rumludur.
Şu izahattan anlaşılacağı üzere birinci mad
de Hükümetin ve Geçici Komisyonun maksadı
nı daha açık ve kesin ifade edebilecek bir şek
le konulmuştur.
İkincil maddede kendilerine maliyet bedeli
üzerinden arsa verilecekleri; aynı şehir ve ka
sabada kendisinin veya eşinin evi bulunnnyanlar şeklinde tahdit etmiştir. Evi bulunmıyanların arsası bulunabilir. Arsası bulunanlara
bir arsa daha vermek güdülen maksada uymaz.
Bu sebeple maddeye «evi» kelimesinden sonra
«ve arsası» kelimesi ilâve edilmiştir.
Bu maddede mesken yaptırmak üzere özel
kişilere ve kooperatiflere devrolunacak arsala
rın kura ile verileceği yazılıdır. Kura her za
man ve her arsa için lüzumlu olmıyacağı gibi
kooperatiflerin tüzel kişi ve bir olarak mı yok
sa koperatife dâhil hissedarlar sayısınca mı ku
raya gireceği, özel kişilerin mi kooperatiflerin ini takdim edilmesi lâzımgeleceği, kurayı kimin
ve ne suretle çekeceği, meskeni olmıyanların
arsa tevzii işini ne suretle öğrenebileceği ve ku
raya girebilmek için taleplerin ne zaman ve na
sıl yapılacağı ve taleplerin ne zaman arkası
alınmış sayılacağı hakkında bir hüküm mevcut
olmaması her belediyenin maddeyi münasip
göreceği tarzda tatbikin a ve türlü şikâyetlere
yol açacağı düşünülerek maddeye bu boşluğu
dolduracak hükümler ilâve edilmiştir.
Tkinei madde Hazine ve özel idare veya
belediyelerin devir alacağı arsaları; akaar inşa
edilmek üzere ve 2490 sayılı Kanun hükümleri
dâhilinde artırma yoliyle satabileceği hükmü
nü de ihtiva etmekteydi. Bu hüküm, tamamen
kanunun maksadı dışındadır. Bu fıkra beledi
yelerin akaar inşasına müsait kıymetli arsaları
ucuz bedelle Hazine ve özel İdarelerden alıp
müzayede ile satarak gelirlerini artırmak im
kânı veren ye tatbikatta türlü zorluklar ve
ihtilâflar doğurabilecek bir hüküm olmakla
t ayy edilmiştir.
Üçüncü maddenin birinci fıkrasında bina in

şasına süresinde başlanmaması ve başlanıpta
bitirilmemesi muhik sebeplere dayanmakta ise
sürenin birer yıl artırılması esasen kabul edil
miş olmakla bu maksadı açıkça göstermek için
«Birer» kelimesi ilâve edilerek her iki halde
sürenin uzatılabileceği açıklanmıştır.
Süre uzatılmış olsun olmasın bina inşasına
başlanmamış veya başlanıpta bitirilmemiş ise
yukarda da izah edildiği üzere belediyenin bir
taraflı takdiri ve tezkeresi ile gayrimenkulun
geri alınması ve tapu sicilinin değiştirilmesi ada
lete ve Medeni Kanun ve hukuk prensiplerine
aykırı olduğundan hem adalet ve hukuk ve Me
deni Karnın hükümlerini mahfuz tutmak hem de
devrettiği arsalara mesken inşa edilmediği tak
dirde belediyelerin geri almak ve diğer ihtiyaç
sahiplerine vermek yetkisini sağlamak üzere
vefaen satış akdi yapma esası kabul edilmiştir.
Medeni Kanunumuzun bir müessesesi olan ve
faen satış mukavelesi Tapuda tarizim ve sicile
şerh verilecek ve bu mukavele de bina inşasına
başlama ve bitirme şartları tesbit edildiğinden
bu şarta riayet edilmezse mukavele gereğince sa
tış akdi bozulacaktır. Bu hususta salahiyetli
mahkemeler hüküm verecek ve uzamayı önlemek
için basit muhakeme usulü tatbik edilecektir.
Üçüncü maddede bu esas kabul edildikten son
ra buna mütenazır olarak dördüncü madde ka
leme alınmış, sahibine verilecek arsa ve yapı
bedeli hakkında ihtilâfı önliyecek ve işi uzatmıyacak esaslar kabul edilmiş ve bu suretle
geri alınacak gayrimenku 11 eri sahibine verile
cek bedel ile almaya talip bulunmazsa açık ar
tırma ile satılabileceği hakkında yeni başları
hüküm konulmuştur. Bu sebeple beşinci madde
de tamamen kaldırılmıştır.
Hükümetin altıncı maddesi beşinci madde
olarak aynen kabul olunmuştur.
Yedinci madde ise üçüncü maddede esasen.
TTükümet ve (reçici Komisyonca kabul edilmiş
olan «Bu arsalar hakkında yine İkinci madde
hükmü uygulanır» hükmüne aykırı mâna ve
mefhum taşıması itibariyle ve üçüncü maddenin
arzolunan son fıkrasına uygun olarak bu arsalar
hakkında da bu kanunun kabul ettiği devir, baş
lama ve bitirme, uzatma ve vefaen satış ve
geri alma hükümlerinin tamamen uygulanacağı
şeklinde açık bir hüküm konulmuştur. 2490 sa
yılı Kanun gereğince artırma ile satılan gay
rim enkull er hakkında hususi bir hüküm vazma
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lüzum görülmemiş ve yedinci madde olarak ye
niden yazılmıştır.
Sekizinci madde; maliyet kıymeti üzerinden
arsa alabilmek hakkını o şehirde altı aydan
Hazla oturanlara hasretmekte idi. Bu tahdit tam
olmadığı gibi lüzumlu da görülmediğinden tayyedilmiştir.
Geçici Komisyonun dokuzuncu maddesi ye
dinci madde olarak kabul ve ifadeye vuzuh ve
rilmiştir.
Geçici Komisyonun 10 ncu maddesi sekizinci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun onbirinci maddesi doku
zuncu madde olarak ve yalnız «gib& kelimesi
ilâvesiyle aynen kabul olunmuştur.
Geçici Komisyonun onikinci maddesi ise onun
cu madde olarak ve 50 bin metreküp kaydı kal
dırılmak ve katran ve kavak kelimeleri ilâve
olunmak suretiyle yeniden yazılmıştır.
Gümrük resimlerinin artırılması Gümrük Ka
nununun yirmi sekizinci maddesinin Hükümete
yüklediği mecburiyetten doğmakla son fıkra bu
na göre tashih olunmuştur.
Geçici Komisyonun onüçüncü maddesi onbi
rinci madde, ve ondördüncü maddesi onikinci,
ve onbeşinci maddesi onüçüncü madde olarak bazı
kelime değişiklikleriyle aynen kabul olunmuştur.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on yıl yürürlükte kalacağı Geçici Komisyon ta
sarısının onaltmcı maddesinde kabul edilmiş ise
de kanunun yılın ortalarında yürürlükten kalk

masının tatbikat ve mali bakımlardan zorluk ve
mahzurlar doğuracağı Maliye Bakanlığı mümes
sili tarafından ifade edilmesine ve komisyonu
muzca da varit görülmesine binaen kanunun yü
rürlüğe girdiği yılı takip eden takvim yılı ba
şından itibaren on yıl meriyette kalacağı tasrih
edilmek suretiyle ve ondördüncü madde olarak
kabul edilmiştir.
Hükümetin onbeşinci maddesi aynen kabul
edilmiştir.
Arz ve izah edilen esaslar dairesinde hazır
lanan tasarı ivedilikle Kamutayın Yüce tasvibine
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Baş.
Bu rapor Sözcüsü
Kayseri
Kayseri
R. özsoy
8. A. Feyzioğlu
Kâtip
Manisa
Ankara
Ankara
K. Coşkunoğlu
H. O. Bekata
E. H. Ergun
Antalya
Balıkesir
Bursa
N. Aksoy
O. N. Burcu
A. Akgüç
Bursa
Denizli
Diyarbakır
A. Konuk
N. Küçüka
F. Ealfagil
Erzincan
İsparta
İstanbul
A. Fırat
R. Güllü
M. 77. Geleribeğ
îzmir
Kastamonu
Kırşehir
E. Oran
Dr. F. Ecevit
S. Kurutluoğlu
Konya
Manisa
Muğla
77. Karagülle
F, Uslu
N. özsan
Rize
Dr. 8. A. Dilemre
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Bina Yapımını

Teşvik Kanunu

tasarısı

Bina Yapımı Te§vik Kanunu

tasarısı

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarında
imar sınırları içinde genel, katma ve özel büt
çeli idarelerin mülkiyetinde bulunup, belli bir
ihtiyaç ve maksada tahsis edilmemiş arsalar,
belediyelere istekleri halinde, 10 yılda 10 eşit
taksitte ödenmek şartiyle, devir tarihinde Ara
zi Vergisine matrah olan kıymet üzerinden dev
redilir. Vergi kıymeti bulunmıyan arsaların
kıymetleri 1833 sayılı Arazi Vergisi hükümleri
ne göre tadilât komisyonlarınca takdir olu
nur,
Belediyeler, kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar için kulla
nırlar. Bu maksatlar dışında kullanıldığı takdir
de adı geçen arsaların, devir tarihindeki rayiç
bedelleri ile belediyelere devir kıymetleri ara
sındaki fark arsaların eski sahiplerine defaten
ödenir.
Belediyelere devir tarihinden itibaren, ikin
ci madde gereğince beş yıl içinde satılamıyan
arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şar
tiyle, evvelki sahiplerine, istekleri halinde, iade
olunur.

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde genel ve özel bütçeli idare
lerin mülkiyetinde bulunup belli bir ihtiyaç ve
maksada tahsis edilmiş arsalar istekleri halin
de. 10 yılda 10 eşit taksitte ödenmek şartiyle
devir tarihinde Arazi Vergisine matrah olan
kıymet üzerinden Belediyelere devredilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsala
rın kıymetleri, 1833 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o ma
halde tahririn yapıldığı tarihteki rayiç nazara
alınmak suretiyle emsallerinin kıymetine nispet
le takdir olunur. Ve bu kıymetler devirde esas
tutulur.
Belediyeler, kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar için kulla
nılır. Bu maksatlar dışında kullanıldığı takdir
de adı geçen arsaların, devir tarihindeki rayiç
bedelleriyle belediyelere devir kıymti arasında
ki fark, arsaların eski sahiplerine defaten öde
nir.
Belediyelere1 devir tarihinden itibaren ikinci
madde gereğince beş yıl içinde satılmıyan ar
salar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle
evvelki sahiplerine (istekleri halinde ) iade olunur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince be
lediyelerin eline geçen arsalarla, belediyilerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli
edilecek arsalar, bina yapacaklara, 2490 sayılı
Kanun hükümleri dâhilinde artırma yolu ile sa
tılır. ihale tekemmül ettikten sonra gayrimen
kulun bu kanun gereğince müşterisi namına tes
cili için tapuya tezkere yazılır.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder. Birinci ve ikinci madde hü
kümleri Ankara Belediye sınırları içindeki ar
salara uygulanmaz.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince bele
diyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli
edilecek arsalar aynı şehir ve kasabada ken
disinin veya eşinin evi bulnmıyanlardan ev yap
tıracaklara ve kooparatiflere kura ile ve ma
liyet kıymeti üzerinden devrolunur.
Yukarıki fıkrada zikri geçen arsalardan lü
zum ve ihtiyaca mebni belediye meclislerince akar inşaatına tahsisi tensip edilenler 2490 sa
yılı Kanun hükümleri dâhilinde artırma yoliyle satılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten, sonra gayrimekulün bu kanun gereğince müşterisi namı
na teseili Tapuya tezkere yazılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten sonra gay
rimenkulun bu kanun gereğince müşterisi na
mına tescili için Tapuya tezkere yazılır.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder.
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Teşvik Kanunu

tasarısı

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde Hazinenin ve Özel İdarelerin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup belli bir ihtiyaç ve makşada tahsis edilmemiş bulunan arsalar, istekleri
halinde bedelleri; Arazi Vergisine matrah olan
son kıymet üzerinden on yılda ve on eşit taksitle
ödenmek şartiyle belediyelere devredilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsaların
kıymetleri, 1833 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o mahalde
tahriren yapıldığı tarihteki rayiç nazara alınmak suretiyle emsallerinin kıymetine nispetle
takdir olunur ve bu kıymet devirde esas tutulur.
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Belediyeler kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar dışında kulla- j
namazlar.
Belediyelere devir tarihinden itibaren ikinci
madde gereğince beş yıl içinde devir olunmıyan
arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle
evvelki sahiplerine iade olunur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince bele
diyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli edi
lecek arsalar, aynı şehir ve kasabada kendisinin
veya eşinin evi veya arsası bulunmıyanlardan
ev yaptırılacaklara ve kooperatiflere aşağıdaki
esaslara göre kura ile ve maliyet kıymeti üzerin
den devrolunur.
Bu suretle devrolunacak arsaların son ilân
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden
lere tevzi edileceği ve şartları birer hafta fasıla
ile üç defa mahallinde cari usuller dairesinde
ilân olunur.
îlân üzerine vukubulacak talepler, talep ta
rihine göre bir deftere sıra numarası altında
kaydedilir.
istekliler parsellenmiş arsa sayışma müsavi
veya az olduğu takdirde en küçük numarayı ta
şıyan adadan başlamak suretiyle her isteklinin
kayıt sıra numarasına tekabül eden numaralı
( S. Sayısı : 162 y» ek )
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MADDİ"] ;'». —• İkinci madde gereğince arsa
satmalanlar ihale ta.rahindeıı itibaren bir yıl
içinde imar plânına uygun olmak üzere bina
inşasına başlayıp bu müddetin hitanımdan iti
baren. iki yıJ içinde bitirmeye mecburdurlar.
Müddetinde inşaata başlanmaması veya has
bin ip bitirilmemesi muhik sebeplere dayanıyorsa
bu müddetler belediye encümenlerince bir yıl
dalıa uzatılabilir.
Bu madde gereğince bina inşasına başlan
mış sayılması için bütün temel kagirinin, te
mel taban seviyesinden itibaren bir metre yük
selmiş olması ve binanın bitmiş sayılması için
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanunu
nun 11 nci maddesi gereğince binanın inşaat
plânına uygun olarak tamamlanmış bulunması
lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlanmazsa satış sıra
sında arsa için sahibi tarafından belediyeye
ödenen bedel, yüzde 10 noksaniyle idarece mil
lî bankalardan birine yatırılır. Alınacak mak
buzun tarihi ve sayısının belediyece mahallî Tapu
İdaresine bildirilmesi üzerine Tapu sicillerindeki kayıt terkin olunur ve arsa yeniden beledi
yenin tasarrufuna geçer. Bu arsalar hakkında
yine ikinci madde hükmü uygulanır.

MADDE ;>.
Jkinci madde gereğince arsa
sa.tınalaıılar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl
içinde imar plânına uygun olmak üzere bina
inşasına başlayıp bu müddetin hitamından iti
baren iki yıl içinde bitirmeye mecburdur.
Müddetinde inşaata başlanmaması veya baş
lanıp da bitirilememesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu müddetler belediye encümenlerince bir
yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince bina inşasına başlanmış
sayılması için bütün temel kagirinin temel ta
ban seviyesinden itibaren bir metre yükselmiş
olması ve binanın bitmiş sayılması için de 2290
sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanununun 1J
nci maddesi gereğince binanın inşaat plânına
uygun olarak tamamlanmış bulunması lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlanmazsa satış sıra
sında arsa için sahibi tarafından belediyeye öde
nen bedel yüzde 10 noksaniyle idarece Millî
bankalardan birine yatırılır. Alınacak makbuzun
tarihi ve sayısının belediyece mahalli Tapu 1daresine bildirilmesi üzerine Tapu sieillermdeki
kayıt terkin olunur ve arsa yeniden belediye
nin tasarrufuna geçer. Bu arsalar hakkında
yine ikinci madde hükmü uygulanır.
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parsel verilir.
istekli sayısı arsa sayısından fazla olursa be
lediye escümeninde noter huzuriyle çekilecek
kur'a ile tevzi olunur.
İstekli çıkmaz veya arsa artarsa arsanın ta
mamı veya artanı talip olan kooperatiflere verilir.
Devir tekemmül ettikten sonra aşağıdaki mad
delerde yazılı süreler içinde inşaata başlanmadı
ğı veya başlampta bitirilemediği takdirde üçün
cü maddede tâyin edilen esaslar dairesinde gay
rimenkulu geri almak hakkının bulunduğuna
dair tapuda bir vefaenbey mukavelesi tanzim
olunur. Gayrimenkul müşteri namına tescil ve
mukavele Medeni Kanunun 660 ncı maddesi ge
reğince sicile şerh verilir.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli ara
ziyi ifade eder.
521.8 sayılı Kanunun şümulüne giren saha
lara. birinci ve ikinci maddeler hükümleri uy
gulanmaz.
MADDE 3. — İkinci madde gereğince arsa
alanlar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl için
de imar plânına uygun olmak üzere bina inşa
sına başlayıp bu sürenin hitamından itibaren
iki yıl içinde bitirmeye mecburdurlar.
Süresinde inşaata başlanmaması veya. başla
nıp ta bitirilmemesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu süreler belediye encümenlerince birer
yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince inşaata başlanmış sayıl
ın ası için bütün temel kâ girinin temel taban sevi ycsinden itibaren bir metre yükselmiş olması
ve binanın bitmiş sayılması için de 2290 sayılı
Belediye Yapı ve Yolları Kanununun onbirinci maddesi gereğince binanın inşaat plânına uy
gun olarak tamamlanmış bulunması lazımdır.
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MADDE 4. —• Üçüncü maddede yazılı arsa
lar üzerine inşaata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği takdirde arsa üzerin
deki yapı ile birlikte belediyelerce sahipleri
adına ve 2490 sayılı Kanunun hükümlerine gö
re artırma yolu ile satışa çıkarılır. Birinci ar
tırma neticesinde tahmin edilen bedelin yüzde
75 i bulunmazsa, ihale 15 gün sonraya bırakı
lır. tkinci artırmada bedel kaçı bulursa bulsun
arsa en çok artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin tahmininde arsa
için ayrı ve yapı kısmı için ayrı bedel takdir
olunur. İkisinin mecmuu muhammen bedeli
teşkil eder. Arsa için tahmin edilen bedel hiçbir
zaman ilk satış bedelinden aşağı olamaz.
Bu gayriraenkuller üzerinde ipotek varsa,
gayrimenkul sahibinin 5 rıci madded' yazılı
esasa göre belli olacak istihkakından evvele
mirde ipotekli alacaklının istihkakı ödenir ve
alınacak-makbuzun tarihi ve sayısı belediyece
mahallî Tapu idaresine bildirilmesi üzerine ipo
tek kaydı silinir ve yeni sahibi adına tapu kay
dı tesis olunur.

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı ar
salar üzerine inşaata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği ve bu müddet beledi
yece temdit edilmediği takdirde arsa üzerindeki
yapı ile birlikte belediyelerce sahipleri adına
ve 2490 sayılı Kamımın hükümlerine göre artır
ma yolu ile satışa çıkarılır. Birinci artırma ne
ticesinde tahmin edilen bedelin yüzde 75 i bu
lunmazsa, ihale 1.5 gün sonraya bırakılır. İkin
ci artırmada bedel kaçı bulursa, bulsun en çok
artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin tahmininde arsa
için ayrı ve yapı kısmı için ayrı bedel takdir olu
nur. İkisinin mecmuu muhammen bedeli teş
kil eder. Arsa için tahmin edilen bedel hiçbir
zaman ilk satış bedelinden aşağı olamaz.
Bu gayrimenkuller üzerinde ipotek varsa
gayrimenkul sahibinin beşinci maddede yazılı
esasa göre belli olacak istihkakından evvelemir
de ipotekli alacaklının istihkakı ödenir ve alı
nacak makbuzun tarihi ve sayısı belediyece ma
hallî Tapu İdaresine bildirilmesi üzerine ipotek
kaydı silinir ve yeni sahibi adına tapu kaydı
tesis olunur.

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı gayrimenkullerin satış bedelleri, muhammen bedeli
bulduğu veya daha fazla olduğu takdirde arsa
için tahmin eidilen bedel ile arsanın ilk satış
hedeli arasındaki fark belediyeye irat kaydo
lunur. Geri kalan para gayrimenkul sahibinin
istihkakını teşkil eder. Satış bedeli muhammen
bedelden az olursa, yapı için tahmin edilen
bedel ile arsanın ilk satış bedeli tutarı gayri
menkul sahibinin istihkakını teşkil eder. Bu is
tihkakın dışında artan para belediyeye irat kay
dolunur.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Süresinde inşaata haşlanma
dığı veya başlandığı halde bitirilmediği takdir
de belediyenin haiz olduğu vefa hakkı se
bebiyle gayrimenkulun
mülkiyetinin bele
diyeye iadesi malike
bildirilir. Malik bu
nu
kabul
ederse
satış
bedeli
ve
inşaat tutarı kendisine iade olunur. Aksi halde
belediye gayrimenkulun kendi namına tescili
için mahkemeye müracaat eder. Bu dâvalar ba
sit muhakeme usulüne göre yürütülür.
İnşaata başlanmamış arsalar için belediye
yalnız kendisine ödenen bedeli, ve başlanıp ta
bitirilmemiş
olanlar için de
arsa bedeli
ile belediyenin müzekkeresi üzerine mahallî hu
kuk mahkemesi tarafından seçilecek üç kişilik
bilirkişi heyetince takdir edilecek yapı bedeli
sahibine geri verilir.
Geri verilecek bedelden varsa ipotek tutarı
tenzil olunur. Geri verilmesi bu suretle taayyün
edecek bedel; malikin takrir verdiği veya hük
mün kesinleştiği tarihten itibaren iki ay zarfın
da belediyelerce sahibine ödenir.
Bu suretle belediyenin mülkiyetine geçen
gayrimenkul hakkında da ikinci madde hükmü
uygulanır.
Bu bedel ile almaya istekli çıkmazsa 2490
sayılı Kanun hükümlerine göre artırma yoliyle
satışa çıkarılır. Birinci artırma neticesinde bu
bedelin c/c 75 i bulunmazsa, ihale on beş gün
sonraya bırakılır, ikinci artırmada bedel kaçı
bulursa bulsun en çok artırana ihale edilir.
İhale bedeli, iade olunan bedelden fazla
olursa fazlası belediyeye irat kaydolunur. Nok
san olur ve ipotekli borcu ödemeye yetmezse
bu noksanı belediye evvelki sahibine tazmin
ettirir.
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Satış bedeli, ancak yapı muhammen bedeli
nin tutarı veya bundan az olursa, satış bedeli
gayrimenkul sahibinin istihkakını teşkil eder.
Yapı. ve arsa için tahmin edilen bedellere tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde sahibi ve ipo
tekli alacaklı mahkemeye itirazda bulunabilir.
Al A DDE 6. — İkinci maddedeki hükümler
dairesinde satmalımın arsalara bina yapılıp ta
mamlanmadıkça bu gayrimenkuller üzerinde tem
liki tasarruf yapılamaz. Kiraya verilemez ve
üzerine haciz konamaz. Ancak inşaat karşılığı
ipotek yapılabilir. İpotekli alacaklı üçüncü mad
dedeki sürenin bilimine kadar alacağının tah
sili için ipoteğin paraya çevrilmesini istiyemez.

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Gayrimenkulu beşinci madde
hükümlerine göre satınalanlar, satış şartlaşmasındaki süre içinde işe başlamak ve bitirmek ödevindedirler.
Şartlaşmada tesbit edilecek inşaat süreleri bir
yıldan az ve iki yıldan fazla olamaz.
Üçüncü maddenin ikinci fıkrası bu gibiler
hakkında da uygulanır.
Bu gibiler diğer hususlarda dördüncü madde
hükmüne tabidirler.

MADDE 7. •— Hükümetin yedinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Belediyeler bu kanun hüküm
lerinden faydalanarak, belediye sınırları içinde
altı aydan fazla oturanlardan kendisine veya eşi
ne ait meskeni olmıyanlara peşin para veya tak
sitle satmak veya kiralamak maksadiyle mesken
yaptırabilirler.

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — İster sahibi tarafından kulla
nılsın, ister başkasına kiraya verilsin, mesken
olarak kullanılan yapılardan 1837 sayılı Kanu
nun altıncı maddesi hükümleri dairesinde iki ay
zarfında beyennamesi verilmek şartiyle, bu ka
nunun yayımı gününden sonra bitirilecekler 10
yıl müddetle Bina Vergisi ve Bina Vergisiyle
birlikte alman Buhran ve Savunma vergilerin
den muaftırlar.

MADDE 9. — îster sahibi tarafından kulla
nılsın, ister başkasına kiraya verilsin (Apart
manlar dâhil) mesken olarak kullanılan yapılar
dan 1837 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hüküm
leri dairesinde iki ay zarfında beyannamesi ve
rilmek şartiyle, bu kanunun yayımı gününden
sonra bitirilecekler on yıl müddetle Bina Ver
gisi ve Bina Vergisiyle birlikte alman Buhran
ve Savunma Vergilerinden muaftırlar.

MADDE 10. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar, Bina Vergisi
Kanunun 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü
bakı kalmak şartiyle 9 ncu maddede yazılı mun f 1 ıklardan faydalanamazlar.

MADDE 10. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar, Bina Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci ve dördün
cü fıkraları hükümleri baki kalmak şartiyle
9 ucu maddede yazılı muaflıklardan faydalana
mazlar.

?
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MADDE 5. — Hükümetin 6 neı maddesi
nei madde olarak aynen kabul olunmuştur.

MADDE 6. — Üçüncü madde gereğince be
lediyenin mülkiyetine geçen gayrimenkulu deviralanlar hakkında da bu kanunun başlama,
bitirme, temdit, vefa ve iade hükümleri uygu
lanır.

MADDE 7. — Bu.kanunun yayımı tarihin
den sonra bitirilecek yapılardan (Apartman dâ
hil) mesken olarak kullanılanlar «ister sahibi
tarafından kullanılsın ister başkasına kiraya
verilsin» 1837 sayılı Kanunun altıncı maddesi
gereğince iki ay zarfında beyannamesi veril
mek partiyle on yıl müddetle Bina Verdisinden
ve bina vergisiyle birlikte alman Buhran ve Sa
vunma vergilerinden muaftırlar.
MADDE 8. — Geçici Komisyonun .11) nen
maddesi 8 nei madde olarak aynen kabul olun
muştur.

( S. Sayısı
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M A D D E 11. — Çimento, tuğla, kiremit, yu
varlak inşaat demiri, taş, kum ve çakılın Devlet
Demiryolları ve Devlet Denizyolları ile nakille
rinde o cins maddeler için uygulanacak
asgari
tenzilât B a k a n l a r K u r u l u n c a tesbit olunur.

M A D D E 11. — (jimento, tuğla, kiremit, in
şaat y u v a r l a k demiri, inşaat kerestesi, sıhhi te
sisler, taş, kum ve çakılın Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile t a ş ı n m a l a r ı n d a o cins
maddeler için u y g u l a n a c a k asgari tarifede ten
zilat B a k a n l a r K u r u l u n c a tesbit olunur.

M A D D E 12. — Yıllık ithalâtı elli bin metre
kübden az olmamak üzere inşaata mahsus ((Jam
ve k ö k n a r cinslerinden) tomruk, kalas lata ve
t a h t a halinde gayrimamul olarak hariçten ithal
edilecek kereste (Dâhildeki emsaline de teşmil
edilmek üzere) on yıl müddetle Muamele Vergi
sinden muaftır ve keza on yıl müddetle ({ümrük
resmi de (7 E y l ü l ) k a r a r ı n d a n önceki
miktar
ü z e r i n d e n alınır,
-:
M A D D E 12. — Aynı şehir- ve k a s a b a d a
kendisine veya eşine ait meskeni olmıyan y u r t 
taşlarla, bu gibilerin meesken edinmek üzere
k u r d u k l a r ı kooperatiflere mesken y a p m a k ve
y a p t ı r m a k üzere ipotek m u k a b i l i n d e T ü r k i y e
Emlâk K ı r e d i B a n k a s ı n d a n Bankaca tahmin
edilen inşaat bedelinin yüzde <i5 ine k a d a r ve
yüzde beşi geçmemek üzere Maliye Bakanlığın
ca tesbit edilecek faiz nispeti üzerinden borç
verilebilir.
Verilecek p a r a l a r d a n faizden gayri her ne
nam ile olursa olsun masraf ve komisyon alınm az.

M A D D E K>. — İkinci m a d d e gereğince sa
t ı n a l m a n a r s a l a r l a 8 ve 12 rıci m a d d e l e r d e n
f a y d a l a n m a k suretiyle yapılan meskenlerin sa
hipleri a d ı n a tescillerinde f e r a ğ ve i n t i k a l har
cı alınmaz. B u n l a r d a n ipotek muameleleri, pul,
resim ve h a r ç l a r d a n muaf t u t u l u r .

M A D D E 13. —: Aynı şehir ve k a s a b a d a ken
dine veya eşine ait meskeni olmıyanlar bu gibile
rin mesken edinmek üzere kurdukları kooperatif
lere mesken yapmak veya y a p t ı r m a k üzere ipotek
mukabilinde T ü r k i y e Hlıulâk 'Kredi Bankasından.
bankaca tahmin edilen inşaat bedelinin (Yüzde
65) ine k a d a r ve (Yüzde f>) i geçmemek üzere
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek faiz nispeti
üzerinden borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek p a r a l a r d a n faizden
gayrî her ne nam ile olursa olsun masraf ve
kondisyon alınmaz.
Mesken olarak inşa edilmiş olan binaların kıs
men veya tamamen kiraya verilmiş olmaları, sa
hiplerinin bu madde hükümlerinden faydalan
malarına mâni teşkil etmez.

M A D D E 14. — İkinci madde gereğince sat in
al inan arsalarla, sekizinci ve 13 ncü m a d d e l e r
hükümlerinden faydalanmak suretiyle yapılan,
meskenlerin ve Türkiye E m l â k K r e d i B a n k a s ı
tarafından gerek ferağ v a ' d i voliyle ve gerekse
d o ğ r u d a n doğruya yapılan binaların sahiplerine
veya isteklilerine tescillerinde Ferağ, İntikal H a r -

( S. Sayısj : 162 ye ek )
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MADDE 9 Çimento; tuğhij kiremit; tle-miiy kereste, sıhhî tesisler, taş* kum ve çakiİ
gibi inşaat ''malzemesinin Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile taşınmalarında o
cins maddeler için uygulanacak asgari tarifede
tenzilât yapılır, Bu tenzilât Bakanlar Kurulun
ca tesbitolunur.
MADDE 10. — Hariçten İthal edilecek Y&=
ya dâhilde imal edilecek kavak, katran',- çam ve
ya köknar tomrııklariyle bunlardan vücuda £**»-;
t irilen kalas, lata, ve tahtalardan Muamele
Vergisi almmıyacağı gibi bu maddeler (rünırük
Tarifesi Kanununun; 28 ııci maddesine dayanı
larak 9 . XII . 1946 tarih ve Ş/Ö024 sayılı Ba
kanlar Kurulu karariyle Gümrük resimlerine
yapılmış olan zamlardan istisna edilir',
M A D D E ! 1. - Ayni şehir ve kasabada1 kfeiidisine veya eşine ait meskeni 'dmlyanİarla bit
gibilerin mesken edinmek üzere kiîKİvvkİari
kooperatiflere
mesken
yapmak veya yap
tırmak üzere ipotek
mukabilinde Türkiye
Emlâk
ve Kredi
Bankasından,
bankaca
talimin edden inşaat
bedelinin %6ö
ine
kadar ve %î) i geçmemek üzere Maliye Bakaiıbğınea tesbit edilecek faiz nispeti ürerinden
borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek paralardan faizden
gayri her ne nam ile ulursa olsun masraf ve'
komüsyon alınmaz,
i
Mesken olarak inşa edilmiş olanların kisirien |
Veya tamamen icara verilmiş olmaları, sahiple- '
tinin bu madde hükümlerinden faydalanmaları
na mâni teşkil etmez,
îkideu fazla müstakil dairesi olan meskenler
de kiraya verilen kısım bu madde hükmünden
faydalanmaz. Şu kadar ki, bu kanundan isti
fade edecek kimselerin birleşerek kendilerine
yeter sayıda dairesi olan bina yaptırmaları ha
linde de bu madde hükmünden faydalanırlar.
MADDE 12. — İkinci madde gereğince satı
lan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından gerek
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğru
ya yapılan binaların sahiplerine veya isteklile
rine tescillerinde ve belediye mülkiyetine geçi(S, Sayısı : 162 ye ek)

H
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Geçici K.
eı ve her nevi Damga Resmi alınmaz.
Bunların borçlanmadan mütevellit ipotek
muameleleri de Damga ve Pul ve diğer Resim ve
harçlardan muaf tutulur.
MADDE 15. — Bu kanun hükümleri yürür
lükte kaldığı müddet içinde 4947 sayılı Kanu
nun 9 neu maddesinde tesbit olunan ipotek kar
şılığında verilecek ödünç paraların kredi nis
petleri, (% 70 nispetine bağlı kalmaksızın), her
yılın icaplarına göre Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve tesbit olunur.

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve 10 yıl müddetle yürürlükte
kalır.

MADDE 16. — Hükümetin 14 neü maddeci
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
Başbakan
Devlet Bhkanı
II. Saka
fŞ|
Başb. Yardımcısı

MADDE 17. — Hükümetin 15 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
Ş. Devrin
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
Münir Birsel
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Ar. Sadak
8. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Gülek
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. B. Uz
Gümrük ve Tekel Bakan ı
Tarım Bakanı
§. Adalan
T. Co§kan
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
M. N. Gündümlp
Çalışma Bakanı

( S . Sayısı :.-162 ye ek)
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Ad. K.
ri İni esinde Tapu Harcı ve her nevi Damga Resmi
alınmaz.
Bunların borçlarından a mütevellit ipotek
muameleleri de damga ve pul ve diğer resim
ve harçlardan muaftırlar.
MADDE 13. — Geçici Komisyonun 15 nci
maddesi 18 ncü madde olarak kabul olunmuştur.

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği yılı ta
kip eden takvim yılı başından itibaren on yıl
süre ile yürürlükte kalır.
MADDE 15.
yürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

( S. Sayısı : 162 ye ek )

S. Sayısı: 163
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle bağlantılarının yürürlük süresinin 20 Eylül 1947 tari
hine kadar uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları ( 1 / 2 9 0 )

T. (\
Başbabınhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 399, 6 - 3406
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

31 . XII. 1947

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının
yürürlük süresinin uzatılması hakkında Dışişleri bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuı-uhınca
17 . XII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, gerekçe ve ilişik1 eriyle birlikte sunulmuştur.
Sürenin uzatılmasına dair mektupların, 4931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kamı
mın verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 17 . XII . 1947 tarihli ve 3/6748 sayılı ka
rarla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
1 . VI.1945 tarihinde Ankara'da imza edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının
süresi 20 . V I . 1947 tarihinde sona ermiştir. Yunanistan Hükümeti ticaret müzakerelerinin bir süre
daha geciktirilmesini istediğinden her iki memleket arasında mübadele imkânlarını sağlıyan işbu
anlaşmanın 20. V I . 1947 tarihinden 20. I X . 1947 tarihine kadar yeniden 3 ay süre ile uzatılması
menfaatlerimize uy,. ,ın görülmektedir.
Bahis kouı.sıı olan Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının üç ay süre ile uzatılmasına
dair Yunan B vül: Klciliği ile teati edilen mektuplar Büyük Millet Meclisinin onamasına sunul ıi".

Dışişleri Komisyonu

raporu

T. B. M. M.
Dışişleri Komisyon u
Esas No. 1/290
Karar No. 18

21 . V . 1918

Yüksek Başkanlığa
T ü r k i y e ile Y u n a n i s t a n a r a s ı n d a imza edi
len Ticaret ve Ödeme A n l a ş m a l a r i y l e bağlantı
larının y ü r ü r l ü k süresinin 20 Eylül 1847 t a r i h i 
ne k a d a r uzatılması h a k k ı n d a k i k a n u n t a s a r ı s ı
komisyonumuzca incelendi.
Komisyon, 4582 sayılı K a n u n u n v e r d i ğ i yet
kiye d a y a n ı l a r a k H ü k ü m e t ç e i m z a l a n a r a k yü
r ü r l ü ğ e k o n m u ş olan bu sözleşmenin adı geçen
4582 sayılı K a n u n h ü k m ü n e u y u l a r a k imzasın
d a n en geç üç ay zarfında Y ü k s e k Meclisin tas
diklim sunulması lâzınıgelirkon, bu süre geçiri
lerek, tasdik h a k k ı n d a k i k a n u n t a s a r ı s ı n ı n
M . X I I . 1947 de B ü y ü k Millet Meclisi Baş
k a n l ı ğ ı n a * s u n u l d u ğ u n u m ü ş a h e d e ederek b u
n o k t a üzerinde ehemmiyetle d u r m u ş t u r . Baş
kanlığa yazılan bir tezkere ile gecikme sebebi

nin H ü k ü m e t t e n sorulması rica edilmiş ve alı
nan cevapta, gecikmenin sırf
bir u n u t k a n l ı k
eseri olduğu öğrenilmiştir.
Komisyon, gecikme sebebini r a p o r d a izah
ederek, esasen süresi bitmiş olan sözleşmenin
onanmasını u y g u n b u l m u ş t u r .
Havalesi gereğince Ticaret
Komisyonuna
tevdi edilmek üzere Y ü k s e k B a ş k a n l ı ğ a s u n u l u r .
Dışişleri Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Katip
Bilecik
Kocaeli
Gaziantcb
M. ff. tiscndal N. Erim
Dr. A. Melek
Afyon K.
Aydın
Bolu
Dr. V. Tunca
Dr. M. Germen
H. C. Çambel
Burdur
Kütahya
Sinob
Orfjl. F, AItay Orgel. A. Gündüz V. K. Tengirşenk

Ticaret Komisyonu raporu
T. H. M. M.
Ticaret Komisyon u,
ti sus No. 1/290
Karar No. 26
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Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile bağlantılarının
y ü r ü r l ü k süresinin 20 Kylûl 1947 tarihine k a d a r
uzatılması hakkındaki kanun tasarısı Dışişleri
ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin
huzurları
ile incelendi.
Yürürlüğe konmuş olan bu sözleşmenin 4582
sayılı Kanun hükmüne göre imzasından itibaren
en geç 3 ay zarfında Yüksek Meclisin tasdiklim
sunulması !âzııngelirken bu sürenin
geçirilmiş
olması hasebiyle bu konu üzerinde Dışişleri Ko
misyonunun nokta i nazarına tamamen
iştirak
ederek bu ciheti raporumuzda belirttikten sonra
esasen süresi bitmiş olan işini sözleşmenin onan-

ması uygun b u l u n a r a k Yüksek Başkanlığa sunulmasına k a r a r verilmiştir.
Ticaret Komisyonu Başkanı
Ankara
A.
Çubukçu
Kâtip
Niğde
Karse
/ / . Ulıısoy
Sürmen
Kırklareli
S. Ödü!
M us
H. Ufdcoğlu

( S . Sayısı : .163

Sözcü
Gazianteb
<*. Alevli
Kayseri
/ / . Ürk ün
İmzada bulunamadı

Manisa

Manisa

V. M. Alakant
Sivas
K. Kitapçı

M.

F.

Kurdoğlu

Trabzon
Yanmbıyık

— 3—
HÜKÜMETIN TEKLIFÎ
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ti
caret ve Ödeme Anlaşması ile
bağlantılarının
yürürlük süresinin uzatılması hakkında Kanun
tasarısı
MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan ara
sında 1 Haziran 1945 tarihinde imza edilen ve
süresi 20 Haziran 1947 tarihine kadar uzatılmış
olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantıla
rının 20 EylûL 1947 tarihine kadar üç ay daha
uzatılması hakkında Yunan Büyük Elçiliği ile
teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu kanun vavımı

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
//. Saka
Başb. Yardımcısı
M. A, lienda
Barutçu

Adalet Bakanı
Ş. Devrin
içişleri Bakanı
M. H. Göle

Millî' Savunma Bakanı
Münir Birsel
"

Dışişleri Bakanı
N. Sadak

ti

Maliye Bakanı
H. N. Keşmir
Bayındırlık Bakanı
Gülek
Sağlık ve Sos. Y. B.
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret Bakanı
.1/. Ar. Gündüzalp
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Millî Eğitim Bakanı
Bsşat Ş. Sirer
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gümrük ve Tekel B.
Ş. Adatan
Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

Ankara, 20 Haziran İ9İ7
Bay Başkan,
Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Haziran 1945 tarihinde aktedilen ve beşinci uzatma müddeti
20 Haziran 1947 de bitmekte olan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile ilişiklerinin yürürlüğü üç aylık
bir süre için, yani 20 Eylül 1947 ye kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu
bilginize arze.tnıckle şeref kapanırım.
Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını tevil eylemenizi rica ederim.
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan.
B. Prof. B. Zihni Sanus,
Dışişleri Bakanlığı, Ticari ve Malî Anlaşmalar
Müzakere Heyeti Başkanı
Ankara

Perkle*

Skeferis

^ .<•
'^'

*

•-

.

:

Ankara, 20 Haziran

Wi7.

Bay Büyük Elçi,
Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım.
"Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Haziran 1945 tarihinde aktedilen ve beşinci uzatma müddeti
20 Haziran 1947 tarihinde bitmekte olan Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile ilişiklerinin yürürlüğünü üç
aylık bir süre için, yani 20 Eylül 1947 tarihine kadar uzatmak hususunda: Hükümetimin mutabık bu
lunduğunu bilgilerinize arzetmekle şeref kazanırını.
Yukardaki hususini' hakkında Hükümetimizin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim, .
Cumhuriyet Hükümetinin işbu uzatma hususundaki muvafakatini arza müsaraat ederini.
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük elçi.
Ekselans Bay Periclcs Skeferis,
Yunanistan Büyük Elcisi
Ankara

Zihni Sanus
^f- "': *••"

,*
, \
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S. Sayısı: 164
Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesi ile bu
Anlaşmaya bağlı mektuptaki tasfiye hükümleri süresinin altı ay
uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komis
yonları raporları ( 1 / 3 0 9 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 604, 6 - 577
Biiyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

17 . t T . 19 İS

Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesi ile bu Anlaşmaya bağlı mektuptaki
tasfiye hükümleri süresinin altı ay uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 2 . 11 . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
«»erekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Sürenin uzatılması iyin Finlandiya Elçiliği ile teati edilen mektupların, 49:11 sayılı Kanunla
süresi uzatılmış olan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
2 . 11 . 1948 tarihli ve 3/6987 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ifamn Hala

Gerekçe
15 Haziran 1947 tarihinde yürürlükten kalkan Türkiye Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 8 - nci
maddesiyle bu anlaşmaya bağlı mektup hükümleri gereğince, mezkûr anlaşmanın uygulanmasın
dan doğan karşılıklı alacaklar anlaşmanın sonun da «Tasfiye hesabı adlı ve dolar olarak tutulan bir
hesaba geçirilecek ve anlaşmanın hitanından itibaren 6 nci ayın sonunda bu hesap kapatılacak
tı i'.
Sözü geçen tasfiye hesabı, kapatıldığı tarihte iki memleketten biri lehine bir bakiye gösterirse
borçlu memleketin hükümeti alacaklı memleket hükümetine serbest dolar veya aralarında muta
bık kalacakları başka bir serbest döviz olarak yazılı bulunan % :> faize tâbi ve ençok 5 yılda
yıllık eşit taksitlerle itfa edilebilir hazine bonoları verecektir.
Yukarda bahis konusu olan hükmün tatbik mevkiine
konulmaya
başlıyacağı
tarihte yani
15 Aralık 1947 de Fin tediye hesabındaki alacağımızın tutarı 6:12. 684 doları bulmakta idi. Bu va
zıyet karşısında mefsuh ödeme anlaşmasıım 8 nci maddesiyle bu anlaşmaya bağlı mektup hüküm
leri gereğince alacağımız olan paranın tasfiye devresinin hitanı günü olan 15 Aralık 1947 tari
hinde % o faize tâbi yıllık eşit taksitlerle 5 yılda ödenir Fin Hazine bonolarına intikal edeceği tabi
îdir. Böyle bir durumun ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olduğu kadar ilgili tüccarları
mızın da 5 yıl süre ile taksitli ödemelere bağlı kalmasını intaç edeceğinden bu hali önlemek maksadiyle, bahis konusu tasfiye hükmünün 6 ay süre ile uzatılması suretiyle 15 Haziran 1948 tarihine
kadar yürürlükte bırakılarak bu süre esnasında Finlandiya'dan satın almak imkânını bulacağımız
mallar bedelinin bu hesabın matlubundan ödettirilmesi ve böylece hesabın tasfiyesi cihetine gidil
mesi muvafık mütalâa edilmiş ve bu hususta Finlandiya Hükümetinin mutakabatı elde edildikten

sonra Dışişleri Bakanlığımız, ile Ankaradaki FiniAııdiya Elciliği arasında mektuplar teati edilmiş
tir.
Bu mektuplarla sağlanan husus menfatlerimize uygun olduğu cihetle Büyük Millet Meclisinin
Yüksek tasvibine arzolıunır.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/309
Kamr No. : 19
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Yüksek Başkaıilığa
Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının
8 nei maddesiyle hu Anlaşmaya bağlı mektup
taki tasfiye hükümleri süresinin altı ay uza
tılması hakkında kanun tasarısı Komisyonu
muzca, Dışişleri Bakanının da hazır bulunduğu
bir toplantıda incelenerek, onanması memle
ketin menfaatlerine uygun görülmştür.
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Sözcü
Bilecik
Kocaeli
M. §. Esendal
N. Erim
Kâtip
Gazianteb
Afyon K.
Aydın
Dr. A. Melek
Dr. C. Tunca Dr. M. Germen
Bolu
Burdur
Kütahya
II. C. Çambel
Orgl. F. Altay Orgl. A. Gündüz
ttiııob
Y. K. Tene/ir şeni

( S . Sayısı ; İtil )

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/309
Karar No. 27

11. VI. 1948

'

Yüksek Başkanlığa

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının
8 nei maddesi ile bu Anlaşmaya bağlı mektup
taki tasfiye hükümleri süresinin altı ay uza
tılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazır
lanan kanun tasarısı Dışişleri ve Ticaret Bakan
lıkları temsilcilerinin iştirakiyle incelendi.
Sözü gecen tasfiye hesabı kapatıldığı tarih
te Finlandiya'dan 632 684 dolar alacaklı bulun
duğumuz ve işbu Anlaşma gereğince bu alaca
ğımızın fc 3 faizle ve beş müsavi taksitte beş
senede ödeneceği gözönünde tutularak bu An
laşma süresinin altı ay uzatılması Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. Hükümetin verdiği
izahattan bu süre içinde Finlandiya'dan mem
leketimize kâğıt, selüloz, karton ve maden dire

ği ithali suretiyle alacak hesabımızın tamamen
kapatılmış bulunduğunun raporumuzda tebarüz
ettirilmesinde fayda mülâhaza edilmekle Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Ticaret Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
C. Alevli
H. Ulusoy
Kars
Kayseri
A. Sürmen
H. Ürkün
İmzada bulunamadı
Kırklareli
Manisa
Manisa
Ş. Ödül
Y. M. Alakant
F. Kurdoğlu
Muş
Sivas
Trabzon
B. Dedeoğlu
K. Kitapçı
M. Yarımbıyık

HÜKÜMETIN TEKLIFI
Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 8 nci
maddesi ile bu Anlaşmaya bağlı mektuptaki tas
fiye hükümleri süresinin altı ay uzatılması hak
kında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 15 Mayıs 1946 tarihli Türki
ye - PMnlândiya ödeme Anlaşmasının 8 nci mad
desi ile bu Anlaşmaya bağlı mektuptaki tasfiye
hükümlerinin 6 ay süre ile uzatılması için Fin
landiya Elçiliği ile 23 Ocak 1948 tarihinde teati
edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
, //". Saka Basb. Yardımcısı
M. A. Renda
Barutçu

Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Devrin
Münir Birsel
içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
//. iV. Keşmir
Reşat Ş. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
Gülek
C. Ekin
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı
Gümrük ve Tekel B.
Dr. B. Uz
Ş. Adalan
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
$. Koçak
T. Coşkan
Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
J
T* B. Balta
M. N. Gündüzalp

( S. Sayısı : 164 )

Finlandiya Elçiliği
No. 94
Ankara, 23 Ocak 1948
Bay Bakan,
15 Mayıs 1946 tarihli Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının bağlı mektubun 4 ncü fıkra
sında derpiş edilen tasfiye hesabının kapatılması için. tesbit edilmiş bulunan vâdenin altı ay müd
detle, yani 15 Haziran 1948 tarihine kadar uzatılması hususunda Hükümetimin mutabık bulun
duğunu size bildirmekle şeref kazanırım.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına Sııonıen Pankki ııezdinde açılmış bulunan yukar
da mezkûr tasfiye hesabının 15 Haziran 1948 tarihine kadar tasfiyesini sağlamak üzere Fin mal
larının Türkiye'ye ihracını kolaylaştırmak için Finlandiya Hükümeti elinden geleni yapacaktır.
15 Haziran 1948 tarihinde mezkûr tasfiye hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
lehine bir bakiye kalacak olursa, Finlandiya Hükümeti 15 Mayıs 1946 tarihli Ödeme Anlşam a sı
nın 8 nci maddesinde mevzuubahis Hazine bonolarını Türk Hükümetinin emrine verecektir.
Şurası mukarrerdir ki, mezkûr Hazine bonolarının vâdeleri ile ödeme tarzı, yukarda zikrolunan ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesinde tesbit edildiği şekilde kalacaktır.
Yukardaki hususlar üzerinde Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını teyit etmenizi rica eyle
rim.
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan.
Ekselans Bay Necmettin Sadak
Dışişleri Bakanı
Ankara

A. S. Yrjö - Koskinen

Ankara, 23 Ocak 1948
Bay Elçi,
Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu oldığınu size bildirmekle şeref ka
zanırım *..
«15 Mayıs 1946 tarihli Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasına bağlı mektubun 4 ncü fık
rasında derpiş edilen tasfiye hesabının kapatılması için tesbit edilmiş bulunan vâdenin altı ay
müddetle, yani 15 Haziran 1948 tarihine kadar uzatılması hususunda Hükümetimin mutabık bu
lunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım»
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına Suomen Pankki ııezdinde açılmış bulunan yu
karda mezkûr tasfiye hesabının 15 Haziran 1948 tarihine kadar tasfiyesini sağlamak üzere Fin
mallarının Türkiye'ye ihracını* kolaylaştırmak için Finlandiya Hükümeti elinden geleni yapa
caktır.»
«15 Haziran 1948 tarihinde mezkûr tasfiye hesabında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası le
hine bir bakiye kalacak olursa, Finlandiya Hükümeti 15 Mayıs 1946 tarihli Ödeme Anlaşması
nın 8 nci maddesinde mevzuubahis Hazine bonolarını Türk Hükümetinin emrine verecektir.»
«Şurası mukarrerdir ki, mezkûr Hazine bonolarının vâdeleri ile ödeme tarzı, yukarda zikrolurtan ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesinde tesbit edildiği şekilde kalacaktır.»
«Yukardaki hususlar üzerinde Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını teyit etmenizi rica
eylerim.»
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref ka
zanırım.'
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Elçi.
. . -,?, , ^ .
Ekselans Bay Baron A. S.
Dışişleri Bakanı adına
Yrjö - Koskinen
Umumi Kâtip
Ankara.
Faut Carım
( S. Sayısı ;. 164 )

S. Sayısı: 165
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret Anlaşması ile Türkiye - Belçika ö d e m e Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin iki ay uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Ticaret Komisyonları raporları ( 1 / 3 4 8 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı:-71 - 783, 6/1516

.
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay uzatılması hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . IV . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Uzatmaya ait mektupların, 3931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 15 . IV . 1948 tarihli ve 3/7363 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Haşan J^aka

Gerekçe
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde imzalanmış
. Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte Belçika ile Türkiye arasında imza edilen ödeme Anlaşmasının
yürürlük süreleri 26 Mart 1948 tarihinde sona erecekti. Anlaşmaların bu tarihte yürürlükten
kalkması ile iki memleket ticari faaliyetinin sekteye uğrayacağı ve 26 Mart tarihine kadar da
bunların yerlerine yenilerini müzakere ile yürürlüğe koymak imkânı bulunamıyacağı gözönüne
alınarak işbu Anlaşmaların iki ay süre ile uzatılması Belçika ile olan Ticari mübadelelerimizin
aralıksız devamını sağlamak bakımımdan menfaatlerimize uygun mütalâa edilmiş ve Dışişleri Ba
kanlığı ile Ankara'daki Belçika Elçiliği arasında 25 Mart 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle
bu Anlaşmalar 26 Mayıs 1948 tarihine kadar uzatılmıştır.
Tapılan Anlaşmanın kabulü ve onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Kanıisyonu
Esas No;. 1/348
Karar No. 20

21 .V . M48

Yüksek -Başkantoğa
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşmasiyle Türki
ye - Belçika. Ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin iki ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısı Komisyonumuzca, Dışişleri Bakanının ha
zır bulunduğu bir toplantıda incelenmiş ve onan
ması memleketimiz menfaatlerine yararlı görül
müştür.
Havale^ gereğince Ticaret Komisyonuna

gönderilmek üzere -Yüksek"Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu
Kâtip
Başkanı
Sözcü
Oazianteb
Bilecik
Kocaeli
Dr. A. Melek
A7. Erim
.1/. ıŞ. Escndal
Bolu
Aydın
Afyon K.
Dr. M. Germen H.C. (Jambcl
Dr. C. Tunca
Sinob
Kütahya
Burdur
Orgl. F.Altay Orgl. A. Gündüz
Y.K.Tenkirsenk

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/348
Karar No. 29
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Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik
Birliği arasında 12 Mart .1947 tarihinde imzala
nan Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte BelçikaTürkiye arasında imza edilen ödeme anlaşması
nın .yürürlük süreleri 26 Mart 1:948 tarihinde
sona erdiğinden işbu Anlaşmanın 2 ay süre ile
26 Mayis<1948 tarihine kadar uzatılması hakkın
da Belçika Elçiliği ile Dışişleri Bakanlığı arasın
da teati edilen mektupların onanması hakkın
daki tasarı * Dışişleri ve 'Ticaret Bakanlığı-temsil
cilerinin iştirakiyle incelendi.
Zamanın azlığı . münasebetiyle'• bu Anlaşma
nın yerine yenisini müzakere ile yürürlüğe koy
mak imkânı bulunatıUyaeağı gözönüne alına
rak Belçika ile ticari münasebetimizin aralıksız

sağlanabilmesi için işbu Anlaşmanın iki ay tem
didinin onanması uygun görülmüş olmakla Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Ticaret Komisyonu
Sözcü
Kâtip
Başkanı
Ankara.
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
C. Alevli
11. Vlusoy
Kayseri
Kars
A. Üurmen
Jı./Ürkün
.'İmzada bulunamadı
. Manisa. .
Manisa
^Kırklareli
Y. M: Alalmnt
F. Kur doğ lıı
Ş.iÖdül
Mnş •
Sivas
'Trabzon.
B. Dedeoğlu
K. Kitapçı
M. Yannıbtytk

( S. Sayısı : 105 )
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomi Birligi arasındaki Ticaret Anlaşması üe Türkiye Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri
nin iki ay uzatılması hakkında. Kamun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı
tarihte Türkiye ile Belçika arasında imza edi
len ödeme Anlaşmasının "26 Mayıs 1948' tarihine
kadar iki ay uzatılması hakkında Ankara'daki
Belçika Elçiliği ile 25 Mart 1948 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul edil
miş ve onanmıştır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3.
rıılu yürütür.
Başbakan
H, Saka

Bu Kanunu

Bakanlar Ku-

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Barutçu

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
Ş. Devrin
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
Ş. Adalan
Bayındırlık Bakanı
Gülek
Sa. ve So. Y. Bakanı

Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
Reşat §. Sirer
Ekonomi Bakanı
BTJB.VZ
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı V
T. Coşkan
Ş. Adalan
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M.
N. Gündüzalp
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

( S. dayısı«. .105 )

No. 420/298
Bay Bakan,

Ankafa

23 Mart 1948

Belçika-Bükseıııbur^ Ekonomik Birliği ile Türkiye Hükümeti arasında 12 . III . 1047 tarihinde
Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşıııası ile, yine Belçika, ile Türkiye arasında ayın tarihte
imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Mart 1948 tarihinde sona ereceğini
nazara alan Belçika Hükümetinin, yukarda zikrolunan anlaşmaların meriyet müddetlerinin iki
Hükümete, yeni anlaşmalar akdi zımnında, müzakerelere başlamıya imkân vermek üzere, iki ay
yani 26 Mayıs 1-948 tarihine kadar temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref
kazanırını.
,
Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyid eylemenizi Ekselansı
nızdan rica ederim.
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Bakan
Ekselans Bay
Tahsin Bekir Balta
Dışişleri Bakanı Vekili
A n k a ra

"

tf.

,-•••-•-

Halot

Ankara 25 Mart 1fM$

Bay Elçi,
Bugünkü tarihli ve D. 420/298 sayılı, mefadı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı Ekselansı
nıza bildirmekle şeref kazanırım.
«Belçika - Büksenıburg Ekonomik Birliği ile Türkiye; Hükümeti arasında 12 Mart 1947 tarihin
de Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika ile Türkiye arasında aynı tarihte
imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Mart 1948 tarihinde sona ereceğini na
zara alan Belçika Hükümetinin, yukarda zikrolunan anlaşmaların meriyet müddetlerinin iki Hü
kümete, yeni anlaşmalar akdi zımnında, müzakerelere başlamaya imkân vermek üzere iki ay yani
26 Mayıs 1948 tarihine kadar temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırını.
Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınız
dan rica ederim.»
Yukardaki hususlar hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını Ekselansınıza teyitle
müsaraat eylerim.
Pçrin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi.
T, B, Balta

> • * *

( S . Sayısı: 165)

S. Sayısı: 166
Rize'nin Pazar İlçesi Zigamisüflâ köyünden Osmanoğlu Sadık Ku
tandın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu ( 3 / 2 4 0 )
T, C.
Başbakanlık
Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü
ÖzÜ No. 5/4 -1909, 6/1837
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

2 .VI. 1948

Birden ziyade kimseleri bir anda öldürmekten suçlu Osman oğlu 1320 doğumlu Sadık Kutan"VA
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Eize Ağı;.' Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına
ve sonraki kanuni işlemin Müyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının
28 . V . 1948 tarih ve 39/165 sayılı tezkeresiyLe gönderilen Yargıtaym 5 . XI . 1947 tarih ve
3071/2488/1605 sayılı ilâmı ile bu işe ilişik dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla at'zederim.
Başbakan
Hasan Saka

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/240
Karar No. 37

12 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Mikdat Bozkan ve Hatice Bozkan ve kızları
Hatice Bozkan'ı öldürmekten suçlu Pazar ilçe
sinin Zigamisüflâ Köyünden Osmanoğlu 1320
doğumlu Sadık Kutan'm ölüm cezasına çarp
tırıldığı hakkında Rize Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen hükmün onanmasına dair Yargı
tay Birinci Ceza Dairesinden çıkan 5 . XI . 1947
tarih ve 3071 esas 2488 karar sayılı ilâm Ana
yasanın 26 ncı maddesindeki işlemin yapılma
sı için Başbakanlığın 2 . VI . 1948 tarih ve
5 - 4 - 1909/6 - 1837 sayılı tezkeresiyle birlik
te Komisyonumuza havale buyurulması üzerine
bu işle ilgili dâva dosyasının tetkikmda: Suç
lu Sadık Kutan'm bir müddet evvel münase
bet tesis ettiği ve aralarındaki geçimsizlik se
bebiyle kaçıp babası evine giden Ayşe'yi zorla
kaçırmaya vâki teşebbüsünü önlemeye çalışan
babası Mikdat ve annesi Hatice ve kızkardeşi
Hatice'yi aynı zamanda ve aynı maksatla öl
dürdüğü mahkemece sabit görülerek hareketi
ne uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci mad
desinin 5 nci bendi gereğince ölüm cezasına

çarptırıldığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Sadık Kutan'a hükmedilen ölüm cezası
nın yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı mad
desi hükmü uyarınca karar verilmesinin Ka
mutayın yüce tasvibine sunulmasi. oybirliğiyle
karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Bu R. Sözcüsü

Kayseri

Bursa
A. Konuk

R. özsoy
Kâtip
Afyan K.
H. Bozca

Antalya
İV. Aksoy
Diyarbakır
¥. Kalfagü
Kastamonu

Afyon K.
H. Dinçer

Ankara
//. O. Bekata
İmzada bulu
namadı
Balıkesir
Denizli
O. N. Bmrcu
İV. Küçüka
İzpnir
İstanbul
M. H. Gelenbeğ
E. Oran
Kırşehir
Rize

Dr. F. Ecevît S. Kurutluoğlu Dr. S. A. Dîlemre.

S. Sayısı: 168
Erzurum'un Y e g e n a ğ a Mahallesîndetı Yusuf kızı Şahende Sakmak'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve A d a 
let Komisyonu raporu ( 3 / 2 1 8 )
T. C.
'
Başbakanlık
"
• ''
- .
27.11.1948
Yazı işleri ve sicil Müdürlüğü
Özel No: 5/4 - 724, 6 - 695
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Adam öldürmekten suçlu Yusuf kızı l .'320 doğumlu Şahende diğer adı Şahizer Sakmak'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdiklim ve
sonraki kanuni işlemin .Büyük Millel Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının. 20.
II . 1948 tarih ve 02/10 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargılayın 25 . II . 11)47 tarih ve 250/Mol 272,") sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın, Adalet Bakanlığının tezkeresi örneği ile birlikte,
bağlı olarak sunulduğunu arzederinı.
Başbakan
Hasan Saka

Adalet Komisyonu Raporu
T.B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/218
Karar No. 39

15 .VI.

1948

Yüksek Başkanlığa
Meryemi öldürmekten suçlu Erzurum'un Yeğenağa mahallesinden Yusuf kızı 1820 doğumlu
Şahende Sakmak'in ölüm cezasına çarptırıldığı
hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinden ve
rilen hükmün onanmasına dair Yargıtay Birinci
Ceza Dairesinden çıkan 25 . W . 1947 tarih ve
250 esas ->31 karar sayılı ilâm Anayasanın 20
neı maddesindeki işlemin yapılması için Başba
kanlığın 27 Şubat 1948 tarih ve 5 - 4 - 724/6 - 695
sayılı tezkeresiyle birlikte Komisyouumuza ha
vale buyurulması üzerine bu işle ilgili dâva dos
yasının tetkikinde: Suçlu Şahende Sakmak'm
adı geçen Meryemi parasına tamaaıı boğmak
suretiyle öldürdüğü mahkemece şahit görülerek
hereketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 ncî
maddesinin 7 nci bendi gereğince ölüm cezasına
çarptırıldığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Şahende Sakmak'a hükmedilen ölüm ceza
sının yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin
Kamutayın Yüce tasvibine sunulması çoğunluk
la karar altına alınmıştır,

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
Kâtip
Kayseri
Kırşehir
R. özsoy
#. Kurutluoğlu
Afyon K.
Afyon K.
//. Bozca
//. Dinçer
Ankara
Antalya
II. O Bekata
N. Aksoy
İmzada bulunmadı
Balıkesir
Denizli
O. N. Burca
N. Küçüka
Diyarbakır
istanbul
izmir
F. Kalfagil
M. II .Gclenbcğ
E, Oran
Şeriki hakkında yargılamanın devam etmesi
yüzünden hükmün derhal infazında büyük
mahzurlar görmekte olduğumuzdan muhalifiz.
Bursa
Kastamonu
Rize
1. Konuk
Dr. F. Ecevit
Dr. S. A. Dilenire
Suç ortağı hakkındaki dosya ile birlikte tet
kiki lâzımgeleceği reyindeyim.
Kayseri
S. A. Feyzioğlu

S. Sayısı: 169
Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlar hakkın
daki 1263 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/128)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât JJmum Müdürlüğü
T et kik Müdürlüğü • •
Sayı: 71 - 264, 6 -2895
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

1 . XI. 1944

Vakıflar Umum Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlar hakkındaki .1.263 sayılı Kanunun
1 hci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 . X . 1944 tarihinde
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu arzederinı.
Başvekil
^
>Ş\ Saraçoğlu

Gerekçe
Vakıflar Umum Müdürlüğünce istihdam edilen avukatların ve hukuk servisinde çalışan memur
ların. vakıf dâvaları üzerindeki gayret ve mesailerinin bir kat daha artırılması nıaksadiyle idare
lehine intaç edilecek davalarda mahkemelerce1 mukabil 1araf aleyhine hükmedilen avukatlık ücreti
nin bunlar arasında taksim edilmesi esasının 1263 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğu malûm
dur.
Ancak bu kanun neşrinden sonra kaimi edilmiş olan 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun. 13S
nci maddesiyle verilen salâhiyete istinaden icra memurları tarafından takdir olunacak avukatlık
ücretinin de 1263 sayılı Kanuna kiyaseti taksimi kanunun tefsiri mahiyetinde olmakla bu cihet
idarenin salâhiyeti dışında görülmüştür.
1263 sayılı Kanunun (İntaç edecekleri dâvalardan dolayı) ibaresiyle bu taksim esasını yalnız
dâvalarda mahkemelerce hükmedilen avukatlık ücretlerine hasretmiş gibi görünmesi bu kanunun tedvi
ni zamanında icra ve iflâs Kanunu meriyette bulunmadığından ve icra memurlarının da haksız taraf
aleyhine avukatlık ücreti takdir edebilecekleri-hakkında bir esas mevcut olmadığından ileri gel
diği şüphesizdir.
1263 sayılı Kanunun birinci maddesinin tedvinine sebep ve saikler tamamen icra dairelerinde
ilamsız icra yoliyle takip edilen işler hakkında da varit ve cari olduğundan bu hususu ihtiva
etmek üzere kanuna bir fıkra eklenmesine lüzum görülmüş ve kanun layihası bu maksatla hazır
lanmıştır.

™ 2 —

Maliye Komisyonu raporu
T. fi. U. M.
Maliı/e Komisyonu
Esas No. 1/.I2S
Karar No. 17
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Vükse lîaşkanlığa
Vakıflar (îetıel M ü d ü r l ü ğ ü n c e isfilıdanı »'dilecek a v u k a t l a r a dair olan 12(i.'î saydı Kaiminin
birinci maddesini! bir fıkra eklenmesi h a k k ı n d a lü kanun tasarısı Komisyonumuza havale oluninakla Vakıflar <<encl Müdürlüğünün temsilcili-rinin huzuriyle o k u n u p incelendi.
Vakıflar (Jenel M ü d ü r l ü ğ ü n c e istihdam ediIccek a v u k a t l a r ı : ! ve hukuk s e n işlerindeki nıemurların dikkat ve gayretlerini a r t ı r m a k inaksadiyle bunlar tarafından takibolunau dâvalardan dolayı nıalıkemel•• r tarafından idare lehine
hüknıolunacak vekâlet ücretlerinin bunlara tak-

Umulan başka 12(>;> Sayılı K a n u n u n neşrindrn sonra Vakıflar (îeuel Müdürlümü TenkilAtında değişiklikler olmuş, Mulıakemat Müdür
İlikleri kaldırılmış bunların yerine yeni teşkilât
konulmuş bu su rot I e 120.'! sayılı K a n u n u n birbi
ei maddesi b u g ü n k ü ihliyaçları karşılıyanıaz bir
d u r u m a girmiştir.
Uütün bu sebeplerden dolayı
Konıisyonumuz I2(i.'> sayılı K a n u n u n birinci maddesinin
yeni baştan tedvininde fayda görmüş ve tasa
rıyı bu m a k s a t l a r ı teinin edecek şekilde kaleme
almıştır.

sim edilmesi 12(i:5 sayılı K a n u n u n birinci maddesiyle k a b u l edilmişti. Ancak bu taksimden ücretli daimî avukatlar isi ifade ettirilmemiş okluğıı gibi, 2004 sayılı icra ve İflâs Kanunu hüküm1 erine göre ilamsız icra yolu ile icra dairelerinde
ve mercilerinde ta.kiboluna.cak işlerden dolayı
idare lehine hüknıolunacak vekâlet ücretlerini de
bunun dışında bırakmış bulunmaktadır.
Vekâlet ücret inin avukatlara, ve m e m u r l a r a
tevziinden maksat bunların dikkat ve gayretlerini a r t ı r m a k ve kendilerini işe lesvik elmek
olduğuna ıx,'6\\\ ücretli daimî avukatları bundan
f a y d a l a n d ı r m a m a k ve ilamsız t a k i p l e r d e n elde
edilecek vekâlet ücretlerini tevzie tâbi t u t m a inak asıl prensipc bir aykırılık olur.

Havalesi gereğince lJütçe Komisyonuna verilnıek üzere Yüksek Uaskanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu IJaşkanı
Sözcü
(iünıüşaue
Samsun
//. /*'. Atar
fi. Isıtan
Kâtip
Malalya
Afyon K.
Tankın
I/. «S'. Eti
A. Yvziroğlu
fi. Dolanan
Klâzığ
Kastamonu
Kayseri
/•'. Karakaya
II. ('rica
K. (iüadrs
Ordu
Samsun
//. Şarlan
O. Karata*
Sinob
Tokad
IJ. Aksoy
«". Kovalı
İmzada bulunmadı
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Bütçe Kora syonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/128
Karar No. 90

16 . VI . 194ü
Yüksek Başkanlığa

Yakıtlar Genel Müdürlüğünce istihdam edi
lecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun
birinci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair
olup Başbakanlığın 27 . X . 1944 tarihli ve
(i/2895 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı, Maliye Komisyonu raporiyle
birlikte Komisyonumuza verilmekle, Yakıtlar
(îenel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü :
1263 sayılı Kanunun birinci maddesi, Ev
kaf lehine intaç edecekleri dâvalardan dolayı
tahsil edilecek vekâlet ücretlerinin maaşlı avu
katlarla bu dâva işi ile ilgili memurlara ne su
retle dağıtılacağını belirtmekte olup ücretle
istihdam edilen avukatların bundan istifade
etmelerine imkân vermemiş bulunmaktadır.
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu da icra takip
lerinden dolayı vekâlet ücreti takdir edilmesi
ne cevaz vermiş ise de bu ücretlerin, kanuni
sarahat olmadığından 1263 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde zikredilen müstehiklere ve
rilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Tasarı; 1263 sayılı Kanunun, bazı muamele
lerde idare avukatlarına tanıdığı bu hakkın
1263 sayılı Kanundan sonra meriyete giren ka
dimi arla tesis edilen, icra takiplerinden mü
tevellit vekâlet ücreti gibi, müşabih işlemlere
ve idarenin kullanmak zorunda kaldığı ücretli
avukatlara da teşmilini temin etmek ve aynı
zamanda 3821 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü

Teşkilât Kanunu ile kabul edilen ve 3461 sayılı
Kanunda yazılı kadro unvanlarına uyınıyan
değişikliklere göre de bir düzeltme yapılmasını
sağlamak maksatlarını gütmektedir.
Maliye Komisyonu raporunda da açıklan
dığı gibi mahkemeler ve icra dairelerince
takdir edilecek vakâlct ücretlerinin avukat
larla memurlara tevziinden maksadın bu işle
uğraşanların dikkat ve gayretlerini artırmak
ve kendilerini işe teşvik etmek olduğunu gözönünde bulunduran komisyonumuz, ilamsız ta
kiplerde de bu esasın kabulünü ve bu ücretle
rin yalnız maaşlı avukatlara hasredilmiyerek
ücretli avukatlarla, bu işle ilgili ve 3821 sayılı
Kanunda tasrih edilen memurlara da teşmil ve
taksimini yerinde mütalâa ve Maliye Komisyo
nunun değiştirişini ayniyle kabul etmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
t. H. Tiyrel
M. Eriş
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
.1. Eymir
A. K. Yiğîtoğlu
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Gl. R. Alpman
E. Altan
Dr. M. T. Simer
Eskişehir
tzmir
Kocaeli
A. Pohıoğlu
S. Dikmen
Dr. F. Şf. Bürye
Konya
Niğde
Samsun
S. Gnmrah
I!, Gür soy
M. A. Yörük er

( S. Sayısı : 169)

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

MALÎYE KOMtSYONL'NUN

DEGİŞTİRİŞİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek
avukatlar hakkındaki 1263 sayıh Kanunun 1 nci
maddesine, bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun
lâyihası

1263 sayılı Kanunun Birinci maddesini
Kanım

MADDE 1. — 126o sayılı Kanunun 1 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
İlamsız tera yoliyle yapılacak takiplerde sa
lahiyetli icra memurlarınca takdir olunacak ve
kâlet ücretlerinin taksim ve tevzii de yukardaki esas ve nispet dâhilinde yapılır.

MADDE l. — 1263 saydı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Vakıflar idaresi lehine intaç edecekleri dâva
lardan ve yapacakları icra takiplerinden dola
yı hüküm ve takdir olunan avukatlık ücreti
tahsil edildikten sonra emanet hesabına alınarak
yüzde yetmişi idarenin işi başaran maaşlı veya
daimî ücretli avukatlarına, ve yüzde otuzu mer
kezde Hukuk Müşaviri, Müşavir-Muavini, Tet
kik memuru, kâtipler ve muakkiplere, İstanbul
Başmüdürlüğünde Muhakemat Şefi, kâtipler ve
muakkiplere,..Beyoğlu ve Kadıköy Müdürlük
lerinde kâtipler ve muakkiplere tevzi olunur.
İşbu tevziatın şerait ve miktarı Başbakan
lıkça ımısaddak bir talimatnameye tâbidir.

MADDE 2. - Bu kanun neşri' tarihinden
muteberdir.

MADDE 2.
yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı

MADDE o. — Bu Kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur.

MADDE o.
tür.

Bu Kanunu Başbakan yürü

27 . X . 1944
Baş. V.
»5- Saraçoğlu
Da. V.
Hilmi Uran

Ad. V.
R. Türel
Ha. V.
H. Saka
Na, V.
Sırrı IhiAj

M M. V.
. 1. R. Artunlçal
Ma. V.
N..E. Sümer
M f . V. % .
Ik. V.
Yücel
Fuad Sirmen
..S. 1. M. V.
Zr. V.
a. I. v.
Dr.Jf. Alataş Suad. H. Ürgüblü S. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
,4. F. Cehesoy
(J. Siren
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değiştiren

tarihinde

S. Sayısı: j 70
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî binalar yapılma
sı hakkındaki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun 2 nci maddesini de
ğiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 2 6 1 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı ; 71/917, 6/2593

26 . IX . 1947

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlete ait bir kışını binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı
Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulunca 26 . IX . 1947 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
2300 saydı İvanunun birinci maddesinde, Devlete ait olup-sürekli veya. geçici olarak resmî bir dai
reye tahsis edilmiş iken tahsisi reffolıınmuş yerlerden kıymeti Genel Muhasebe Kanununun 24 ncü maddesinde yazılı haddin dununda - 250 bin - bulunanlardan münasip görülenlerini satmaya ve
satış-bedelleriyle Ankara'da ve İstanbul'da resmî dairi ittihaz olunmak üzere bina sa'tınalmaya
veya yaptırmağa ve bunların mecmuunu karşılık göstererek (750, 000) liraya kadar gelecek senelere
sâri taahüdata girişmeye Maliye Bakanının.mezun bulunduğu, aynı kanunu değiştiren 3270 sayılı
Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrasında da; hirine.V maddede yazılı, gayriınenkullerin satış hâ
sılalarının senesi gelir bütçesinde açılacak hususi bir holüme irat ve aynı zamanda gider bütçesin
de açılacak hususi bir bölüme tahsisat kaydolunacağı, bıı suretle tahsisat kaydolunan, mebaliğden
malî sene sonuna kadar harcanmıyau
miktarın mütaakıp malî sene bütçesinde yine hususi bir bö
lüme tahsisat kaydolunacağı, yazılı bulunmaktadır.
Bu kanun hükümleri, belli gelirlerin belli işlere» tahsis olunmaması ve bir yıl bütçesiyle verilen
ödeneğin ertesi yıllara devrcdilmenıesi prensip kararma ve Yüksek Meclisin, bu yoldaki temen
nilerine uygun bulunmamaktadır.
Binaenaleyh 2300 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı gayrimenkul satışlarının sadece gelir
bütçesine gelir kaydedilmesi suretiyle1 genel gelirler meyanına ithal olunarak genel giderlere karşı
lık tutulması ve inşaat tertiplerine de resmî daire olarak satın aınaeak veya inşa ettirilecek gayrimenkuller için ödenek konulması yerinde görülmektedir.
Bu maksatla sözü edilen kanun hükümlerinin ortadan kadırılma-sma dair olan ilişik tasarı hazırlanmştıi'.

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyon u
Esas No. J/261
Karar No. .14

13 . 1 . 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlete ait bir kışını binalar satış bedelleriyle
resmî daireler yapılması hakkındaki, 2300 sayılı
Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren
3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca ha/arlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 20* . TX . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla
Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır oldukları
halde okunup incelendi.
Hükümet gerekçesinin dayandığı mucip sesepler Komisyonumuzca da muvafık görüldü
ğünden 2300 ve 3276 sayılı kanunların kaldı

rılmasına dair olan tasarı aynen ve oybirliğiyle
kabul olundu.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Ko. Başkanı
Sözcü
Kati]»
(»ümüşane
Malatya
Samsun
II. F. Ataç
M. S. Eti
R. Işılan
Afyon K.
Hlâzığ
Çankırı
A. Vezir oğlu
/'. Karahaya
R. Dolunay
Kastamonu
Ordu
Kayseri
/ / . Çe.le.-n,,
//.
Şarlan
K. Gündeş
Somsun
Tokad
Sinob
Ö. Karat a s
(.'. Kovalı
L. Ak soy

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/2(11
Karar No. N^

16 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlete ait bir kısım binaların satış bedeli
ile resmî binalar yapılması hakkındaki 2300 sa
lı Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiş
tiren 327(5 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp
Başbakanlığın 26 . IX . 19-17 tarihli ve 6/2593
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nım tasarısı, Maliye Komisyonunun raporu ile
birlikte Komisyonumuza verilmekle Maliye Ba
kanlığı temsilcisi hazır olduğu lıalde incelenip
görüşüldü.
2300 sayılı Kanun Devlete ait bir kısım bina
ların satış bedelleriyle resmî binalar yapılmasını
ve 3276 sayılı Kanun ise tahsisat kaydolunan
paralardan malî yi sonuna kadar hareanamıyan
miktarının gelecek malî yıla devrolunmasını ânı ir
bulunmakta olup, tasarı bu iki kanun hüküm
lerinin kaldırılması maksat kiriyle hazırlanmıştır.
Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre
muayyen gelirlerin muayyen işlere tahsis olun
ması ve bir yıl bütçesiyle verilen ödeneğin ertesi

yıl bütçesine devri Genel Muhasebe Kanununa
ve bütçe esaslarına uygun
bulunmamaktadır.
Tedvin edildiği zamanın ihtiyaçlarına uygun gö
rülerek kanun vâzunea istisııaen kabul edilmiş
bulunan bu iki kanunun kaldırılmasını Komis
yonumuz da uygun görerek tasarı ayniyle kabul
edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Kâtip
Başkan V.
Sözcü
Ankara
Diyarbakır
Ankara
/. //. Tiyrel
F. öymen
M. Eriş
Amasva
Ankara
Amasva
I. Ey mir A. K. Yiğit oğlu N.G. Akkerman
Ankara
Aydın
Balıkesir
V. Gölet Gl.n.AIpman
E. Alt an
Bursa
Diyarbakır
Kocaeli
F. Bük
Ş. tluğ
Dr. F. S. Bürye
Konya
S. (jumratı

( S. Sayısı : 170 )

Niğde
R. Gür soy

M.

Samsun
A.Yörüker

11CKÜM ETİN TKKLÎ Fi
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmi
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı Kanun
la bu kanunun ikinci maddesini deyişi iren 327ti
sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
Lamın tasarısı
MADDE 1. — Devlete ait bir kısmı binalar
satış bedeliyle resmî daireler yapılması hakkın
daki 2300 sayılı kanunla bu kanunun ikinci mad
desini değiştiren 3276 saydı kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.
Af A DDK 2.
vürürlüğe »irer

Bu kanun vavınıı

tarihir.de

Bu Kanunu Al ali ve Hakanı
MA DDK 3.
yürütür.
Devlet Bakanı
Başbakan
Devlet Kakanı
.1/. ,1. Re uda
//. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
Münir Birsel
S. Devrin
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
N. Sadak
M. II. Göle
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Reşat Ş. Sirer
//. N. Keşmir
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
C. Ekin
Oülek
(ühıirük ve Tekel B.
Sa. re So. Y. Hakanı
S. A dalan
Dr. B. Vz
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
'/. Coşkan
Ş. Koçak
Ticaret Bakanı
(Jal ışına Bakanı
M. .V. (i'ûndüzalp
T. B. Balta

( S. Sayı»

». Sayısı: 171
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, Devlet Memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı
Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmünün uzatılması hakkmda ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu ( 2 / 9 0 )

r

r
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4. II. 1948

Yüksek Başkanlığa
4644 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmünün uzatılmasına dair olan kanun teklifi ge
rekçesiyle birlikte Yüksek Katınıza sunulmuştur.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim.
Urfa Milletvekili
Vasfi Gerger

Gerekçe
Âmme hizmetini gören ve memur unvanını taşıyan kimselerin maaşlı ve ücretli iki grupa tefri
ki ve herbirine muhtelif kanunlara göre ayrı ayrı haklar tanınması hususunun tatbikatta husule
getireceği aksaklık nazarı dikkate alınarak 4644 sayılı Kanunun tedvin edildiği görülmüştür. Bu
kanunun Hükümetçe teklif edilen tasarısının muvakkat 3 ncü maddesi bir müddetle takyit edilmiyerek borçlanma taleplerinin mahallin en büyük Malmemurluğuna veya Maliye Bakanlığına
yapılması ile iktifa etmiş ve ancak Bütçe Komisyonunda bu maddeye (işbu kanunun meriyete
gireceği tarihten itibaren altı ay içinde yazı ile müracaat ederler) hükmü konulmuştur. Yaptı
ğım tetkikatta Bütçe Komisyonu raporunda bu lüzumun sebep ve mahiyeti hakkmda bir noktai
nazar mevcut olmadığı gibi kanunun Kamutayca görüşülmesi sırasında da bu hükme ait herhangi
bir gerekçe mevzuubahis olmamıştır.
Pilekçe Komisyonuna vâki mütaaddit müracaat ve şikâyetler vesilesiyle birçok memur vatan
daşların muhtelif ve mücbir bazı sebepler yüzünden bu müddeti kaçırdıkları ve kanunun bir hak
olarak tanıdığı hizmetlerinin ortadan kalkması gibi gadri mucip bir vaziyete düştükleri görül
müştür. Mezkûr kanunun muvakkat 4 ncü maddesi kanunun neşri tarihinde vazifeden ayrılmış
olanlara bile vazifeye girdikleri zaman bu hakkı tanıması karşısında kendi elinde olmıyan hasta
lık veya muvakkat memuriyetler ifası suretiyle vazifesi başından ayrılmış olan memurların bu
müddeti kaçırmaları yüzünden kanuni ve müktesep bu haklarını tanımamak hakkaniyet ve ada
let prensipleriyle gayrikabîli telif bir durura arzetmekte olduğundan bu kabil mağdur memurla
rın haklarının tanınması amaciyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

URFA MİLLETVEKİLİ VASFİ GERGER'İN
TEKLİFİ
4644 sayth Kanunun geçici 3 ncü maddesi hük
münün uzatılmasına âair kanun teklifi
MADDE 1. — 4644 sayılı Kanunun geçici 3
ncü maddesi hükmü bu kanunun yayımı gü
nünden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde

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

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No 2/90
Karar No 91

16 . VI. 1948

Yüksek Başkan 1 ığa
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı kanunim geçici
o neft maddesi hükmünün uzatılması hakkındaki
kanun teklifi, komisyonumuza verilmekle, tekiâf
salıibi Urfa Milletvekili Vasfı Gerger ve Maliye
Bakanlığı adımı Bütçe ve Malî Kontrol Genel
müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşül
dü.
Teklif 4644 sayılı Kanunun geçici 3 ncü m addesi hükmünün altı ay daha uzatılması maksadiyle yapılmış bulunmaktadır.
4644 sayılı Kanun, yayımı tarihine kadar dev
let hizmzetin.de maaşlı ve ücretli Unvanıyle iki
grup halinde çalışmkta olan memurları birleştir
miş. ve bu suretle ücretli memuriyet kadrolarını
kaldırmştı. Yine bu kanunla ücretten maaşa ge
çirilen memurlara, İktisadî Devlet Teşekkülleri
Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı
Kanunun hükümleri dairesinde emeklilik hakkı
tanınmış ve bu kabîl memurların kanunun 2 nci
geçici maddesinde sayılan hizmetlerde geçen
sürelerden on yılının borçlanmak yoliyle emekli
lik süresine eklenmesi ve bunun için de hak sahi
binin kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay
zarfında müracaat ederek bu hakkını kullanmak
istediğini bildirmesi esası aynı kanunun geçici
3 ncü maddesiyle kabul edilmiştir. Bu altı ay »ti
re ise 31. Mayıs. 1945. tarihinde sona ermiş bu
lunmaktadır. Teklif sahibi, bu altı ay süre içinde
her ne sebeple olursa olsun müracaat edemeyip
kanunun sağladığı bu haktan faydalanamıyanlara yeniden altı aylık bir şiire temin edilerek
geriye doğru 10 yıllık hizmet müddetlerinin
emeklilik süresine eklenmesine imkân vermek
istemiştir.

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler ve hü
kümetten alman izahlar sonunda, mevcut kanun
larımı?:
arasında
böyle
bir
müddetlerle
takyit edilmiş bir takım haklar ve bu haklardan
faydalanamıyan kimselerin de bulunduğu müm
kün görülmüş ise de bu kabîl hakkın sukutunu
gerektiren müddetleri uzaltmak yoluna gidilme
nin sonu gelmez mazeretlere ve yeni yeni müddet
uzaltmalarına yol açacağı da. aşikâr bulunmak
tadır.
Hükümet, Emeklilik Kanunu ile şimdiye
kadar serdedilen mazeretleri ve yapılan şikâ
yet h-ri »-özönünde tutarak »-erek 4644 sayılı
Kanunda ve gerekse diğer benzeri kanunlardaki
bu kabil sürelerden istifade edemiyenleri tat
min etmek maksadiyle bir defaya mahsus olmak
üzere 6 aylık yeni bir müddet kabul ettiğini
Komisyonda beyan etmiş bulunduğundan bu
teklifin de adı geçen Emeklilik Kanunu ile hal
ledileceği sonucuna varan Komisyonumuz ayrı
bir kanun çıkarılmasına lüzum olmadığı kana
atine varmış ve teklifi reddetmiş bulunmak
tadır.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
/. H. Tigrel
M. Eriş
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
A. Ey mir A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
Ankara
Aydın
Balıkesir
C. Gölet Ol. TL Alpman
E. Alimi
Bursa
Diyarbakır
Kocaeli
F. Bük
S. Vluğ
Vr.E.Ş.Bilrge
Konya
Niğde
Samsun
*S'. Çummk
R. Gürsoy
M.A.Yörüker

(S. Sayım: 171)

S. Sayısı: 172
Kazanç vergisi Kanununun 3 ncü ve 8 nci maddelerinin yorumlan
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ekonomi, Ticaret, içişleri,
Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 3 / 2 6 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı : 72 - 42, 6/2634

6 . XII

. 1945

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 1 ve 2 nci maddeleri bu vergi ile mükellef olanları
tâyin etmiş ve bu vergiden müstesna olan iş ve teşebbüsler erbabı aynı kanunun 3 ncü madde
sinde gösterilmiştir.
Sözü edilen 3 ncü maddenin 9 ncu fıkrasına göre kendi mahsûllerini ve hayvanlarını ve
bunlardan çıkardıkları maddeleri dükkân açmaksızın satan çiftçiler bu vergiden istisna edil
miş. bulunmaktadırlar.
Bu hükme göre vergiden müstesna kılınmış olan çiftçilerin askerî birliklere sattıkları ken
di mahsûllerinin» bedellerinin de sözü edilen kanunun 8 nci maddesi hükmüne tâbi tutulmaması
lâzımgelmektedir.
Cereyan eden işlem ve kanunun uygulanması bu şekilde iken Sayıştay Genel Kurulunca «Sa
tıcı çiftçi olsun, olmasın Büyük Millet Meclisinin 10.10 sayılı Kararı karşısında 2395 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinde yazılı da,ire ve müesseselere yapılacak satışlar bedelinden Taahhüt Vergisi
kesilmesi gerektiği» ne karar verilmiştir.
Yukarda arzolunduğu üzere 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun birinci ve ikinci madde
leriyle bu vergiye tâbi olan iş ve teşebbüsler erbabı tâyin edilmiş ve bunlardan muhtelif sebep
lerle vergiden istisnası lâzııngelenier kanunun 3 ncü maddesinde gösterilmiştir.
Diğer taraftan mükellefler vergi matrahının tayini bakımından kanunun 6 ilâ 30 ncu maddele
rinde başlıca :
A) Beyanname usulünde vergi verenler;
B) İstisnai muameleye tâbi olanlar;
C) Gayrisâfi irat karinesine göre vergi verenler;
D) Serbest meslek erbabı;
E) Gündelik gayrisâfi Kazanç Karinesine bağlananlar;
F) Hizmet erbabı;
zümrelerine ayrılmış bulunmaktadır.
Kanunun istisnaları tâyin eden 3 ncü maddesi bu zümreler itibariyle tefrik edilmiş olmayıp
bilûmum mükelleflere şâmil surette ve memzuç bir şekilde konulmuş olduğundan istisnaları mü
kellef zümreleri bakımından ayırt etıuiye imkân yoktur. Yalnız bazı istisna fıkraları mahiyetle
ri veya ihtiva ettikleri hükümler bakımından hizmet erbabına taallûk ettiğinden bittabi bu gibi
lıükümlerin diğer zümrelere teşmiline imkân görülmemekte ve bunun dışında kalan istisnaların
yukarda zikredilen zümrelerin hepsine şâmil mahiyette kabulü ve uygulanması kanunun mutlak
hükümleri gereğinden bulunmaktadır.
Büyük Millet Meclisince ittihaz buyrulan 30İ0 numaralı kararda taahhüt vergisinin (İstisnai
bir muamele) olduğu ve kanunun bu nevi işleri diğer ticari ve sınaî işlerden ayrı bir muameleye
tâbi tuttuğu gerekçesinden başka teşviki sanayi Kanuniyle
verilen muafiyetin bu müessesele-

— 2 ~~
ıin imal ve istihsal edici mahiyetlerine ve istihsal sahasındaki satışlarına münhasır olduğu da zik
redilmiş, ve 3 ncü maddenin yalnız 5 ve 21 nci fıkraları gereğince teşviki sanayi muafiyetine tâbi
müesseselerle madencilere ait muafiyetin taahhüt işlerine şâmil olmadığı kararlaştırılmıştır.
Büyük Millet Meclisinin bu kararında taahhüt işinin diğer ticari ve sınai işlerden ayrı bir iş
leme tâbi tutulmuş olduğu yolundaki gerekçe, bunların vergi matrahının tâyini bakımından
farklı işleme tâbi tutulmuş olduklarını belirtmeye matuf olup yoksa taahhüt işlerinin Kazanç
Yergisinin hudut ve şümulü ve istisna hükümleri haricinde müstakil bir mükellefiyet mahiyetinde
olduğu yolunda bir mülâhazaya dayanmamakta olduğu düşünülmektedir. Nitekim yine aynı ka
rarda sınai müesseselerle madencilere ait istisnanin istihsal kârlarına matuf okluğu zikredil
mekle de bunların taahhüt şeklindeki satışlarının istisna fıkrasındaki şartlara tevafuk etmemesi
sebebiyle istisuadan faydalanamayacakları açıkça ifade edilmiştir.
Gerçekten kanunun 3 neü maddesinin 5 nci fıkrasında madencilere ait istisna istihsal sahası
içindeki satışları hedef tutmakta ve mülga 1055 saydı Teşviki Sanayi Kanununa dayanan is
tisna da muafiyet ruhsatnamesinin tazanımun ettiği sınai müessese hududu içindeki satışlara
münhasır bulunmakta olduğundan taahhüt şekliıde ve hariçte yapılan satışların taahhüt bedelin
den tevkif edilen verginin Kazanç vergisinden ayrı bir mahiyette olmasından değil, belki satış
ların istihsal sahası dışında yapılmış olması hasebiyle istisna hakkında mevzu şartları ihtiva etme
mesinden dolayı istisna hükümlerinin dışında bırakıldığını ve bu itibarla 1010 sayılı Kararın bu
maksada matuf olduğunu kabul etmek icabedeeeği mütalâa edilmektedir.
Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisi karariyle, Kazanç Vergisi Kanunundaki istisnaların hiçbiri
nin taahhüt işlerine şâmil olmıyaeağı yolunda umumî bir prensip konulmuş obuayı]) madencilerle
mülya Teşviki Sanayi Kanununa tâbi müesseselerin mütaahbitlik yapmaları halinin muafiyet
şartlarına tevafuk' etmiyeceği belirtilmiştir. Bu* itibarla bu kararı ancak karar metninde zikre
dilenlere münhasır olarak uygulamak zaruridir.
Kanunun 3 ncü maddesinin î) ncu fıkrasında kendi mahsullerini ve hayvanlarını* ve bunların
çıkardıkları maddeleri dükkân açmaksızın satan çiftçiler alelıtlak bu vergiden istisna edilmiş ol
duğundan l)n istisnanın kanunun sekizinci maddesine dâhil dairelere yapılan satışlara şâmil oh
madiği yolunda bir takyit yapmaya madde hükmü müsait görülmemektedir. Aksi bir mülâhaza,
kanunun sarahaten Kazanç vergisinden istisna ettiği bir kısım vatandaşlardan şu veya bu nam al
tında Kazanç vergisi alınması gibi kanuna uymıyan bir mükellefiyete yer vermiş olur ki. bir âmme
mükellefiyeti olan vergilerde bu gibi kıyas ve istidlallere hukukan imkân olamıyacağı gibi esa
sen 1010 sayılı Karar, mevzuu olan istisna hükmüne münhasır olup istisnalardan umumi netice çıka
rılması istisnaların mevlitlerine maksin- olduğu hakkındaki kaideye de uygun düşmez.
Bu itibarla 2395 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı çiftçilerin resmî dairelere sattıkları
kendi mahsulleri bedelinden aynı kanunun 8 nci maddesine göre Taahhüt vergisi kesilip kesilıniyoceğinin yorumlanmasına müsaade ve delâlet buyruhuasnıı, Maliye Bakanlığının isteği üzerine say
gılarımla rica ederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

( S. Sayısı : 172 )

3 —
Ekonomi Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ekonomi Komisyonu
Esas No. 3/26
Karar No. 3

29 . XI.

1946

Yüksek Başkanlığa
ve hayvanlarım ve bunlardan çıkardıkları mad
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 neü
deleri dükkân açmaksızın satmaları ve bunların
maddesinde yazılı çiftçilerin resmî daireye sai tık
istihsal ve nakil vasıtaları ambar ve depoları
ları kendi mahsulleri bedelinden aynı Kanunun
(avcılar, balıkçılar bu hükümdedir) denilmekte8 nci maddesi mueibin.ee Taahhüt Vergisi kesi
lip kesilmemesi hususunda Büyük Millet Mecli -dir. Mezkûr kanunun ikinci babında (matrahın
tâyini) serlevhası altında bulunan 8 nci mad
since yorumlanması hususumla Başkanlığın fi .
de; yine bu bapta bulunan (şirket müessese ve
X I I . 1945 tarihli ye 6/2*634 sayılı tezkeresi Bü
ticari sınai teşebbüs erbabının) beyanname ver
yük Millet Meclisinin bundan evevlki oturum dö
me mecburiyetini koyan 7 nci maddeyi takip
neminde Ekonomi Komisyonunca tetkik edilerek
ederek (istisnai muameleler) matlabı altında
kendi mahsullerini satan çiftçilerden Taahhüt
gelmekte ve numaralı fıkrasında (umumi, mül
Vergisi kesilmemesi hususunda bir karara varıl
hak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere)
mıştı. Ancak seçimin yenilenmesi dolayısiyle kadük olan bu lasarının Hükümetçe vâki talep • menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ve imti
yazlı şirketlere karşı taahhütte bulunan mütaüzerine yeniden Ekonomi Komisyonunca tetkikıahhit ve mültezimler ile bu mütaahhit ve mül
na zaruret görülmüş ve Maliye Bakanlığı Tem
tezimlere karşı derece derece taahhütte bulu^
silcisinin de hazır bulunduğu toplantıda görü
na.nlar ve bu taahhütlerden dolayı beyanname
şüldü.
vermezler)
hükmünü ihtiva etmektedir.
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununda gerek
Kanunun tetkikından Kazanç Vergisi mü
kazanç ve gerek şahsi bakımdan vergi mükellefi
kellefiyetinin ve istisnalarının birinci babın bi
yeti vazeden hükümler kanunun birinci babında
rinci faslında gösterildiği ve mükellefiyet vaz'bulunan birinci ve ikinci maddelerde sayılmak
eden birinci ve ikinci maddelerde çiftçiler hak
tadır. Matlabmda (Vergiye tâbi kazançlar) iba
kında bir vergi mükellefiyeti hükmü konma
resi bulunan birinci maddede;
dığı gibi birinci maddenin (D) fıkrasındaki
A) Kollektif, komandit, limitet, kooperatif
umumi hükme karşı da üçüncü madde 8 nci
ve anonim şirketleri, umumi ve mülhak ve hu
fıkrasında sarih olarak (kendi mahsul ve hay
susi bütçeli daire ve müesseselere menafii um il
vanlarını ve bundan çıkardıkları maddeleri dük
miyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir ga
kân açmaksızın satan) çiftçilerin kazanç vergi
ye takip eden müesseselerin;
sinden müstesna tutulduklarını göstermektedir.
B) Ticari ve sınai iş yapanların;
Taahhüt vergisinden bahseden 8 nci maddenin
C) Serbest meslekler erbabının;
birinci fıkrası mezkûr madde ile birlikte kanu
Ç) Hizmet erbabının,
nun
(matrahın tâyini) hükümlerini ihtiva eden
D) Yukarıki fıkralar dışında kalıp da her
ikinci bapta bulunmakta ve birinci ve ikinci mad
hangi vasıtasız vergiye tâbi bulunmıyan sair
deler mucibince vergi ile mükellef olan kimselerin
işler ve teşebbüsler erbabının, temin ettikleri
matrah tâyininde tâbi oldukları usulleri gösteren
kazançların vergiye tâbi olduğu gösterilmek
hükümler arasında yine birinci ve ikinci madde
tedir.
mucibince
kazanç vergisiyle mükellef oldukları
Kanunun ikinci maddesi matlabmda da
halde (G ve 7) nci maddeler mucibince beyanna
gösterildiği üzere (Türkiye'de yerleşmiş ecnebi
me verme hükmünden istisna edilmesi hallerini
müesseseler) in vergi mükellefiyetini göstermek
göstermektedir.
tedir. Yine aynı bapta bulunan ve muafiyetleri
Bu sebepledir ki, Komisyonumuz Kazanç Ver
sayan (istisnalar) matlablı 3 ncü maddenin
gisi Kanununun vergi mükellefiyetini yalnız bi9 ucu fıkrasında çiftçilerin kendi mahsullerini
( S . Sayısı : 172)

rinei ve ikinci maddelerde vazettiği ve üçüncü
Ticaret Komisyonuna havale edilmek
üzere
maddede ise mükellefiyetten müstesna kimse ve
Yüksek Başkanlığa s u n u l u r .
halleri tesbit ettiği ve 8 nci m a d d e n i n ise kazanç
Ekonomi Komisyonu Başkanı
Sözcü
vergisiyle mükellef olanların yalnız ( m a t r a h tâ
Giresun
Gazianteb
yininde) tâbi oldukları usule ait bir istisnai hü
/. Şahmını
(\ H. Harlas
küm koyduğu ve bu sebeple kendi mahsullerini
Ankara.
Balıkesir
Bursa.
dükkân açmaksızın satan çiftçilerin) üçüncü mad
/ / . Atltoğhı
A. Af/ahcyof/lu
A. ili. Erhan
de mucibince açık olarak vergiden muaf tutuldu-- -Bursa
Edirne
Eskişehir
ğu ve usule mütaallik 8 nci maddenin bu çiftçile
/''. Yılmazlık
M. Öklem
A. Ofjnz
re şümulü olmadığı mütalâasına varmıştır.
(i ün nişane
Hatay
Netice :
T. Tümn
7»\
Yurdmmı
Y u k a r d a izah edildiği sebeplere binaen Ko
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
misyonumuzca «çiftçilerin dükkan
açmaksızın
Malatya
Ankara
resmî dairelere sattıkları kendi mahsulleri bedel
A. Taşaıujif
M. Eriş
lerini öderken adı geçen k a n u n u n 8 nci maddesi
imzada bulunamadı
mucibince t a a h h ü t vergisi kesilmemesi icabetti
Trabzon
Gazianteb
ğine» oybirliğiyle k a r a r verilmiştir.
T. (Uksal
B. Kaleli

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret
Komisyonu
Esas No. 3/26
Karar No. 9

I . 1947

Y ü k s e k Başkanlığa,
5 . I I . .1946 t a r i h i n d e Komisyonumuza yol
lanmış olan «2395 sayılı K a z a n ç V e r g i s i K a n u 
n u n u n 3 n c ü m a d d e s i n d e yazılı çiftçilerin res
mî d a i r e l e r e s a t t ı k l a r ı k e n d i m a h s u l l e r i bede
linden a y n ı k a n u n u n 8 nci m a d d e s i n e göre Ta
a h h ü t Vergisi kesilip kesilmiyeceğinin yorum
lanmasına» d a i r Maliye Bakanlığının istediği
ni bildiren B a ş b a k a n l ı k yazısı S a y ı ş t a y Başka
n ı ile Maliye B a k a n l ı ğ ı temsilcisi h u z u r l a r i y l e
görüşüldü:
S a y ı ş t a y Genel. K u r u l u n u n «Satıcı çiftçi ol
sun, olmasın T. B. M. Meclisinin 1010 sayılı
K a r a r ı k a r ş ı s ı n d a 2395 sayılı K a n u n u n 8 nci
m a d d e s i n d e yazılı d a i r e ve müesseselere yapıla
cak satışlar b e d e l i n d e n T a a h h ü t Vergisi kesil
mesi gerektiğine» d a i r olan k a r a r ı 2395 sayılı
K a n u n ile 1010 sayılı K a r a r ı n ışığı a l t ı n d a in
celendi.
2395 sayılı K a z a n ç Vergisi K a n u n u n u n bi
rinci ve ikinci m a d d e l e r i y l e bu v e r g i y e t â b i
olan iş ve teşebbüsler erbabı t â y i n
edilerek
b u n l a r d a n muhtelif sebeplerce vergiden istisna

sı lazımgelenler kanıtının nçuncıı maddesinde
gösteril iniştir. Üçüncü madde istisnaları, züm
reler a y ı r m a d a n , bütün, mükelleflere şâmil şe
kilde koymuş bııluınakladır. (Bazı istisna fık
raları mahiyetleri veya. ihtiva etlikleri hüküm
ler b a k ı m ı n d a n yalnız hizmet erbabını
alâka
landırmaktadır).
T. B. M. Meclisinin 1010 sayılı K a r a r ı n d a ,
Taahhüt
Yergisinin
«İstisnai bir muamele'»
o l d u ğ u ve k o n u s u n u n bir nevi işleri diğer tica
ri ve sınaî işlerden ayrı Lir muameleye
tâbi
t u t t u ğ u gerekçesinden başka Teşviki
Sanayi
Kanuniyle verilen muafiyetin bu müesseseleri
ni imal ve istihsal edici mahiyetlerine ve is
tihsal sahasındaki satışlarına m ü n h a s ı r olduğu
da, belirtilmiş ve ü ç ü n c ü maddenin yalnız beş
ve 21 nci fıkraları gereğince teşviki sanayi ma
hiyetine t â b i müesseselerle madencilere ait mu
afiyetin t a a h h ü t işlerine şâmil olmadığı
açık
binmiştir.
Böylece, t a a h h ü t işleri, diğer ticari ve sınaî
işlerden, v e r g i m a t r a h ı n ı n tâyini
bakımından
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ayrılmış ve fakat Kazanç Vergisinin sınırları
ve istisnaları dışında müstakil bir mükellefi
yet olarak telâkki edilmemiştir. 1010 sayılı ka
rarla Kazanç Vergisi istisnalarından hiçbirinin
taahhüt işlerine şâmil olmıyacağı yolunda bir
prensip konulmuş olmayıp, madencilerle mülga
Teşviki Sanayi Kanununa tâbi müesseselerin
mütaahhitlik yapmaları halinin muafiyet şart
larına uymıyaeağı belirtilmiştir. İki kararı an
cak metinde yazılanlara münhasır olarak uygu
la m ak gerekm ekledi r.
I »ütün bu gerekçeleri gözönüne alan .Komis
yonumuz, üçüncü maddenin 9 ucu fıkrasında
«Kendi mahsullerini ve hayvanlarını ve bun
lardan çıkardıkları maddeleri dükkân açmak
sızın satan çiftçiler» alelıtlak İni vergiden istis
na edildiklerinden bu istisnanın 8 nci maddede
ki daire ve müesseselere yapılan satışlara da şamil
olduğuna, aksi takdirde kanunun açıkça Kazanç
Vergisinden istisna ettiği bir kısım vatandaş
lardan şu veya bu isini altında Kazanç Vergisi

alınması gibi kanuna uy mı yan bir mükellefiye
te yer verilmiş olacağından 2395 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinde yazılı çiftçilerin dükkân
açmaksızın resmî dairelere ve müesseselere sat
tıkları kendi mahsulleri bedeli ödenirken 9 ucu
maddeye göre Taahhüt Vergisi kesilmemesi ge
rektiğine oybirliğiyle karar verildi.
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Ticaret Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Seyhan
Ankara
K. Gülek
A. Çubukçu
Bilecik
Eskişehir
R. Bozüyük
H. Polatkan
Kars
A. Sürmen

Trabzon
A. R. Ifrt
Yozgad
Z. Arkant

Kâtip
Niğde
If. Ulusoy
îeel
İT. Atalay
Trabzon
M. Yanmbvyık

îçişleıi Komisyonu raporu
T. B. M. M.
İ çiş / e ri Kot;ıisy on 11
Esas No. o/26
Karar No. rl'î

13 . V . 19-17

Yüksek Başkanlığa
Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü ve 8 nci
maddelerinin' yorumlanması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresiyle Ticaret Komisyonu raporu
Komisyonumuza havale edilmekle Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi.
Mümessil tarafından verilen izahat ve Ticaret
Komisyonu raporunda gösterilen mucip sebepler
Komisyonumuzca! da yerinde ve 2395 sayılı Ka
nunun ruhuna uygun görüldüğünden Komisyo
numuz Ticaret Komisyonunun raporundaki noktai nazarı oybirliğiyle kabul etmiştir.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
İçişleri Ko. Başkanı
Başkan vekili
Sözcü
Tekirdağ
Çoruh
Kars
C. Uybadın
A. T üzün
A. Eyidoyan
Kâtip
tsparta
Balıkesir
Bolu
S. Koksal
F. Tiritoğlu
H. §. Adal
Kayseri
Kocaeli
Konya
F. Apaydın
C. Aksu
S. Ergun
Muş
Sivas
Sivas
H. Onaran
N. Ergin
M. 8. BJeda
Yozgad
Çanakkale
1. Olgun
N. Çıtakoğlu
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Adalet Konıısyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/26
Karar NÜ. 5

19 . XI . 1947

Yüksek Başkanlığa
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun
3 ncü maddesinde yazılı çiftçilerin resmî daire
lere sattıkları kendi mahsulleri bedelinden aynı
kanunun 8 nei maddesi gereğince taahhüt ver
gisi kesilip kesilmiyeceğinin Büyük Millet Mec
lisince yorumlanması hususunda Başbakanlığın
6 . VII . 1945 tarih \re 0/2634 sayılı yazısiyle
Ekonomi, Ticaret ve İçişleri Komisyonlarının,
29 . XI . 1946, 13 . I .1947 ve 13 . V . 1947 ta
rihli raporları Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
Başkanlığı temsilcileri huznriyle komisyonumuz
da, görüşüldü.
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 1 ve
2 nci maddeleri vergi ile mükellef olanları tâ
yin ve tasrih etmiş ve İm vergiden müstesna
olan iş ve teşebbüsler erbabı yine aynı kanunun
3 ncü maddesinde gösterilmiş olup mezkûr mad
denin 9 ncu fıkrasına göre kendi mahsullerini
ve hayvanlarını ve bunlardan çıkardıkları mad
deleri dükkân açmaksızın satan çiftçiler Ka
zanç Vergisinden istisna edilmiş bulunduğuna
göre bu gibi çşftç.ilerin resmî dairelere sattıkları
kendi mahsulleri bedellerinin aynı kanunun
8 nci maddesi hükmüne tâbi bulunmadığı ve bi
naenaleyh bu bedellerden sözü edilen 8 nci
maddede yazılı Taahhüt Vergisi kesilmemesi ge
rekli bulunduğu sonucuna varılmıştır.
iler nekadar Sayıştay Genel Kurulunun
(Satıcı çiftçi olsun olmasın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 1010 sayılı kararı karşısında 2395
sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı daire
ve müesseselere yapılacak satışlar bedelinden
Taahhüt Vergisi kesilmesi gerektiğine) karar
verilmiş olduğu Sayıştay mümessili tarafından
ileri sürülmüş ise de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 1010 sayılı Kararında Taahhüt Vergisinin
istisnai bir muamele olduğu ve konusunun bir
nevi işleri diğer ticari ve sınai işlerden ayrı
bir muameleye tâbi tuttuğu gerekçesinden başka
Teşviki Sanayi Kanuniyle verilen muafiyetin bu
müesseselerin imal ve istihsal edici mahiyetleri
ne ve istihsal sahasındaki satışlarına münhasır
olduğu da belirtilmiş ve 3 ncü maddenin yalnız

5 ve 21 nci fıkraları gereğince Teşviki Sanayi
Kanununa tâbi müesseselerle madencilere ait
muafiyetin taahhüt işlerine şâmil olmadığı açık
lanmış bulunmasına nazaran bu hükümle Ka
zanç Vergisinin .sınırları ve istisnaları dışında
müstakil bir mükellefiyet konulmuş bulunma
makladır. Esasen 1010 sayılı Kararın konusunu
1 eskil eden hususla tel kik etmekte bulunduğu
muz çiftçilerin kendi mahsul ve hayvanlariyle
bunlardan çıkardıkları maddelerin resmî daire
lere salısı konusu ayrı bulunmaktadır.,
Filhakika 3 ncü maddenin 5 numaralı fıkra
sı bizzat işlettikleri madenlerden istilısalâtta
bulunan hakiki ve hükmi şahısların muafiyeti
istihsal sahası içindeki satışlariyle bu saha dı
şında depo tesis etmeksizin yazıhanelerinde yap
mış oldukları satışlar ve münhasıran ecnebi
memleketlere ihracatta bulunmak üzere iskele
ve istasyonlarda, tesis ettikleri depolar... daki
satışları birtakım kayıt, ve şartlarla Kazanç Ver
gisinden muaf tuttuğu halde sözü geçen mad
denin 9 numaralı bendinde çiftçilerin
kendi
mahsûllerini ve hayvanlarını ve bunlardan çı
kardıkları maddeleri dükkân açmaksızın satma
larım mutlak olarak Kazanç Vergisi mevzuundaıı hariç tutmuş bulunmasına ve bu mutlak
ibare karşısında şu veya bu mülâhaza ile ka
nunun açık istisnasına dâhil şahıslardan Kazanç
Vergisi alınması mevzuatın sarahat ve ruhuna
uy miyarı bir mükellefiyet tesisi demek olur. Bu
itibarla 1010 sayılı Karara istisnadan 2395 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı çiftçilerin
dükkân açmaksızın resmî daire ve müesseselere
sattıkları kendi mahsûlleri bedeli ödenirken 9
ncu maddeye göre taahhüt Vergisi kesilmemesi
gerektiğine oybirliğiyle karar verildi.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna
1evdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Kayseri
R. özsoy
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Bu Rapor Sözcüsü
Manisa
K. CoshınogJu

— 7
Kâtip
Manisa
K. Coşkunoğlu
Balıkesir
0. N. Burcu
Erzincan
A. Fırat

Ankara
E. II. Ergim
Denizli
N. Küçüka
İsparta

R. Güttü

Antalya
N. Aksoy
Diyarbakır
F. Kalfagü
İstanbul
M. II. Gelenbeğ

İzmir
E. Oran

Kastamonu
Dr. F. Ecevit

Kırşehir
Kurutluoğlu

#.

Manisa
F. uslu

Kayseri
S. A. Feyzioğhı
Konya
H. Karagülle

Rize
Dr . S. A. Dilenire

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyon
Esas No. 3/26
Karar No. 35

20. V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin D ncu bendindeki istisnanın, aynı kanunun
8 nci maddesine şümulü olup olmadığının yorum
yolu ile çözülmesi hakkındaki Başbakanlık yazısı
Ekonomi, Ticaret, İçişleri ve Adalet Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza havale
olunmakla, Maliye Bakanlığı temsilcisinin huzııriyle okunup incelendi.
2395 sayılı Kazanç. Vergisi Kanununun 8 nci
maddesi «Umumi, mülhak ve hususi bütçeli
daire ve müesseselere, bankalara, sermayesinin
enaz yarısı Devlete ait olan müesseselere, menaifii umumiyeye hadim cemiyetlere ve imtiyazlı
şirketlere karşı taalılıüdatta bulunan mütaahhit
ve mültezimlerle bu mütaahhit ve mültezimlere
karşı derece derece taalılıüdatta bulunanlar bu
taahhüdattan dolayı beyanname vermez» demek
te, 33 ncü maddesi de bunların kendilerine öde
nen paranın % 1,5 u nispetinde kazanç vergisi
ile mükellefiyetini tesbit eylemektedir. Yine aynı
kanunun istisnaları sayan 3 ncü maddesinin 9
ncu bendi de çiftçilerin kendi mahsullerini ve
hayvanlarını ve bunlardan çıkardıkları madde
leri, dükkân açmaksızın satmalarını ve bunların
istihsal ve nakil vasıtalariyle ambar ve depolarını
kazanç vergisinden istisna etmiştir.
Bu kanun hükümleri karşısında kendi mah
sullerini 8 nci maddede yazılı teşekkül ve müesse
selere satmaları halinde de çiftçilerden kazanç
vergisi kesilmemekte iken, sonradan Sayıştay
Genel Kurulu Büyük Millet Meclisinin 1010 sa
yılı kararma dayanarak bunların da 8 nci madde
hükümleri dairesinde mükellef kılınmaları gerek

tiğine karar vermiş ve konu bu suretle yorum
mevzuu olmuştur.
Komisyonumuz 2395 sayılı Kanunun 3 ve 8
nci maddeleriyle Büyük Millet Meclisinin 1010
sayılı kararını ayrı ayrı incelemiş ve 3 ncü mad
denin 9 ncu bendinin çiftçilerin kendi mahsulle
rini ve hayvanlarını ve bunlardan çıkardıkları
maddelerin satışlarını mutlak olarak kazanç ver
gisinden istisna etmiş olduğunu, 1010 sayılı Ka
rarın Teşviki Sanayi Kanunundan faydalanan
kurullar ile maden ocaklarına münhasır bulun
duğunu ve esasen maden ocaklariyle teşviki sa
nayi müesseseleri hakkındaki kazanç vergisi istis
nai iğinin bu müesseselerin imal ve istihsal edici
mahiyetlerine ait ve bunların istihsal sahası için
deki satışlariyle mukayyet bulunduğunu, 1010
sayılı kararda da açıklanmış olduğunu nazara
alarak 3 ncü madde hükmünün sarih olduğuna
ve yoruma ihtiyaç bulunmadığına karar veril
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkalığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Sözcü
Cümüşane
Samsun
//. F. Ataç
R. Isıtan
Kâtip
Malatya
Afyon K.
Balıkesir
M. S. Eti
A. Veziroğlu
H. Şeremetli
Çankırı
Elâzığ
E. Dolunay
F. Karakaya
Samsun
Tekirdağ
Ö. Karataş
Z. E. Cezaroğlu
İmzada bulunmadı
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Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Ems No. 3/26
Karar No. 92

16.1V.194H

Yüksek Başkanlığa
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü
maddesinin 9 ncıı bendindeki istisnanın, aynı
kanunun 8 nei maddesine şümulü olup olmadığmın yorum yoliyle çözülmesi hakkındaki
6 . X I I . 1945 tarihli ve 6/2634 sayılı Başbakanlık tezkeresi, Ekonomi, Ticaret, İçişleri, Adalet
ve Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte
Komisyonumuza verilmekle, Maliye Bakanlığı
temsilcisi hazır olduğu halde incelenip görüşüldü.
Kazanç Vergisi Kanununun 8 nei maddesi,
maddede tasrih edilen teşekkül ve müesseselere
karşı taahhüdatta bulunan mütaahhit ve nıültezimlerle bu mütaahhit ve mültezimlere karşı
derece, derece taahhüdatta bulunanlar bu taahhüdattan dolayı beyanname vermez demekte ve
ayın kanunun 33 ncü maddesi bunları ayrı bir
Mütaahhit Vergisine tâbi tutmaktadır. Yine aynı
kanunun istisnalarını sayan 3 ncü maddesinin
9 ncıı bendi de çiftçilerin kendi mahsullerini ve
hayvanlarını ve bunlardau çıkardıkları maddeleri, dükkân açmaksızın satmaları halinde bu
satışlarını ve bunların 'istihsal ve nakil vasıtalariyle ambar ve depolarını kazanç, vergisinden
istisna etmiştir.
Kanunun bu sarih hükümleri karşısında kendi mahsullerini 8 nei maddede yazılı teşekkül
ve müesseselere satan çiftçilerden kazanç vergisi kesilmemekte iken, 1010 sayılı Büyük Meelisin kararma istinat eden Sayıştay Genel Kuruhi çiftçilerin de 2395 sayılı Kanunun 8 nei
maddesi hükümleri dairesinde kazanç vergisine
tâbi tutulmalarının gerekli olduğuna karar vermiş olduğundan konunun yorumlanmasına ilıt-iyaç hâsıl olmuştur.
Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncıı fıkrasında çiftçiler için mutlak bir
muafiyet kabul edilmiş bulunmakta olup, bu
mutlak muafiyeti ortadan kaldırmak için sarih
bir hükme ihtiyaç vardır. Halbuki ne kanunda
ve ne de Sayıştay Genel Kurulunun istinat etinek istediği 1010 sayılı Büyük Millet Meclisi
Kararında böyle bir hüküm mevcut değildir.

.1.0]0 sayılı karar, vergiden istisna edilen maden
istihsalcileriyle Teşviki Sanayi muafiyetinden
istifade edenlerin hu muafiyetlerini imal ve
istihsal edici mahiyetlerine ait ve bunların
istihsal sahası içindeki satışlariyle mukayyet
görerek taahhüt işleriyle iştigalleri halinde
vergi mükellefiyetlerini tabiî görmüştür. I lak
bu ki çiftçilerin muafiyeti mukayyet değil mutlaktır. Şu hale göre 10JO sayılı Kararın 3 ııeü
maddenin yalın/, iki istisna fıkrasına münhasır
olan hükmünü kıyas yoliyle çiftçilere (eşinil
etmeye imkân görülmediği açıklanmıştır.
Bu mütalâalardan sonra Komisyonumu/.
2395 saydı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ııeü
maddesinin î.) nen fıkrasında eiflçilerin kendi
mahsullerini ve hayvanlarını ve bunlardan ç<kardıkları maddeleri dükkân açmaksızın salmaları halinde vergiden muaf tutulacakları
baklanda mevcut hükmün mutlak olmasına ve
kanunun 8 nei maddesinde muayyen müessese
lere karşı taahhütte bulunanlar îein mevzu olan
istisnai Irüküm, hu mutlak muafiyeti tahdit, ede
cek mâhiyetle bulunmasına, gijre çiftçilerin 8
nei madde.\e ixöw mütalıhif vaziyetine girme
leri halinde de muafiyetten istifadede devam
etmeleri icabedeeeğine ve kıyas yoliyle maddeden başka mâna, çıkarılması, mümkün olmadı
ğından sarih olan maddenin hu hususta yo
rumlannıasma ihtiyaç, bulunmadığına karar
vermiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Vüksek Başkanlığa, sunulur.
Başkan \".
Sözejj
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
/. //. Tujrcl
M. Eriş
E. (h/vıeu
Amasya,
Amasya
Ankara
A. KJDUİV
A. A". Yir/Hor/hı
('. (,'old
Aydın
Balıkesir
Bursa
<H, A'. Alpvuıu
E. Allan
J)r. M, T. Snıur
Ksldşehir
İzmir
Kocaeli
A. I'oluof/lu
S. DİL w en Dr. E. Ş. Biitye
Konya
Niğde
Urla
S. Çumra! ı, A\ (''Ursan
l'J Tckdi
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S. Sayısı: 173
Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 250 079 lira 05 kuruşun si
linmesine ve 642 lira 15 kuruşun da affına dair Başbakanlık tezke
resi ve Bütçe Komisyonu raporu ( 3 / 2 2 3 )

T. C.
Ba-shaknnhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 76/852, 6 - 946

19 . IH . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı 1050 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi gereğince ter
kinine Malî Müşavere Komisyonunca, karar verilen 250 079 lira 5 kuruşla aynı kanunun 131 nci
maddesine göre affı lâzım gelen 642 lira 15 kuruşa ait cetvelin gereği yapılmak üzere ilişik olarak
sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
. .
. . , , , ; . . , , V" T r \'
Hasan Saka

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 3/223
Karar No. 89

16 . IV. 1948

Yüksek Başkanlığa
Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı
1050 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi gereğince
terkinine Malî Müşavere Komisyonunca
karar
verilen 250 079 lira 5 kuruşla aynı kanunun 131
nci maddesine göre affı lâzımgelen 642 lira 15
kuruşa ait cetvel, Başbakanlığın 19 . III . 1948
tarihli ve 6/946 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulup, Komisyonumuza verilmekle Mâliye
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelenip
görüşüldü.
'
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 131
ve 133 ncü maddeleri gereğince Malî Müşavere
Komisyonunun incelemesinden sonra takiplerin
de Devlet için fayda ve imkân kalmadığından si
linmesine karar verileen bir kısım Devlet alacak
larının her kalemi üzerinde ayrı ayrı durulmuş
ve neticede bu alacakların mühim bir kısmının
borçlularının ölmesi veya kaybolması veya malla
rının bulunmaması gibi sebeplerden, bir kısmının

da zamanaşımından ötürü takip ve tahsiline im
kân kalmadığına Komisyonumuzca da kanaat hâ
sıl olarak toplamı 250 079 lira 5 kuruştan ibaret
olan alacakların silinmesine, 642 lira 15 kuruşun
da 131 nci madde gereğince affına karar veriK
mistir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan Y.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
/. //. Tigrel
M. Eriş
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
-4. Ey mir
A.K. Yiğitoğlu
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Gl. R. Alpman
E.Altan Dr. M. T. Simer
Eskişehir
İzmir
Kocaeli
A. Potuoğlu
S. Dikmen Dr. F. §. Bürge
Konya
Niğde
Samsun
R. Gürsoy M, A. Yörüker
H. Çumrah

—2
Malî Müşavere Komisyonun* a 1050 sayılı (I ene l Muhusefn Kanunun un 1
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Lira
K.
432

Zimmetin nev'i

Zinııuetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih
1039

Avlık fazlası

19 91

1040

llorelunun adı
Öğretmen Halil Sümeralp

1940

Fuat Tuğyan

51

3fi

İstikraz

ıo:u

Yor »-i

68

02

»

1928

Puat

88

97

Aylık fazlası

1931

Hesap Me. Mehmet Ali

2 790

11

İstikraz

1338

Hüseyin Hüsnü

1331

Hikmet Nurullah

283 4(i

254

58

Avans

1334 - 1939

23

10

istikraz

1934

Cafer Tayyar

;!(i

24

Kitap ve fotoğraf bedeli

1933

Mehmet Su bat i

( S. Sayısı : 173

Mazlum

ncü maddesi gereğince terkinine

Terkin isteğinde
bulunan yer

karar

verilen paralara ait

cetveldir

Terkin kararının özeti

İstanbul Lv. Amirliği
Saymanlığı

Emekli iken öğretmenlik yapan Halil Sümeralp'a 900 sayılı Kanuna mu
halif olarak verilen aylıklardan doğma bu paranın sarfında sayman ve ta
hakkuk memurunuıı kusuru gÖrülmiyerek..â bizinden tahsili gerektiği Sayıştayca bildirilmesi üzerine paranın Halil Sümeralp'tan tahsili cihetine gi
dildiği ve fakat adı geçenin zamanaşımı ileri sürerek borcunu ödememesi ve
bu iddiası karşısında hükmen tahsili imkânı kalmaması hasebiyle 4353 sa
yılı Kanun gereğince işlem yapıldığı anlaşıldığından zimmetin terkinine ka
rar verilmiştir.

Gümrük ve T. Bk.
Saymanlık Md.

Aylık fazlasından doğma bu alacağın borçlunun durumunun tesbit edile
memesinden tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasından 4353 sayılı
Kanun mucibince vazgeçildiğinden terkini zaruri bulunmuştur.

Havza Mal. Md.

Borçlunun kayıp kişilerden olması ve hiçbir malı bulunmaması hasebiyle
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun ölmesi, veresesi hakkında yapılan icra kovuşturmasının
Hazine aleyhinde neticelenmesi hasebiyle terkini zaruri bulunmuştur.
Askerlikten ihraç edilen Mehmet Ali'nin durumunun tesbitiııe imkân..görülememesi, kovuşt unu a; belgesinin Erzincan'da vukubulan büyük zelzelede
zıyaa uğraması hasebiyle tahsiline, imkân görülememiştir.
1338 yılında mülga Eytam Sandığından alınmış olan 2 998 lira-1.6 kuruş
tan dolayı borçlunun ipotekli malı satılarak bedelinin zimmete mahsup edil
diği, arta kalan 2 790 lira 11 kuruşun gerek mülga Eytam' Sandığınca gerek
Malsandığınea yapılan kovuşturmaya rağmen borçlunun ve vârisinin du
rumlarının tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülemediği anlaşılmış
ve kovuşturma dosyası da İstanbul Adalet Binası yangınında yandığından
zimmetin terkini zaruri bulunmuştur.

3 ncü Tümen Sayman
lığı
İstanbul Def.

İstanbul Def.

İstanbul Def.
* İstanbul Def.

Devlet D. Yolları Ge
nel Md.

Hikmet Nurullah ismindeki şahsın tahrifat yapmak suretiyle mülga
Eytam Sandığından aldığı 363 lira 29 kuruştan arta kalan ve 1334 yılında
tahsili hükme bağlanan bu alacağın borçlunun durumunun tesbitiııe imkân
görülenıemesi hasebiyle tahsil olımamadığı, kovuşturma evrakının istanbul
Adalet Binası yangınında yandığı anlaşılmakla zimmetin terkini zaruri bu
lunmuştur.
Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, veresesinin mirasını rededtnıesi
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân kalmamıştır.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiş ve kovuşturulmasında Hazine menfaati bulunmadığından 4353 sayılı
Kanun gereğince işlem yapılmış olması hasebiyle terkini zaruri bulunmuş
tur.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân
görülememiş ve zamanaşımı süresini doldurduğundan terkini zaruri bulun
muştur.

( S . Sayısı : 173 )

_
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Lira
K.

Zimmetin nev 'i

4 —
Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

I

30

Araba ücreti

1929

Bekçi Mürteza

58

1.1

Yem bedeli

1928

Kski Bucak
Şevket

Fazla ıııehuz

1932

Hüsnü Bacağa

Avans

19-îG

Savcı Yardımcısı Necip

Fazla ıııehuz

1928

Kadri H^cmeıılio&hı

166

10 Okul masrafı

1336

Mühendis Hasan Basri

271

98

Muhtelif

19-'U

Beş şahıs adına kayıtlı

12

95

Havale noksanı

1932

P. T. T. Memuru Zihni

31

89

Avans

1931

l\ T. T. Müvezzii fcfcdat

itti

77 Avlık fazlası

1.943

Kâmivan Şenel

60

14

Avans

1931

AİKİullah Kunt

67

55

Zimmet

1928

AlAettin ve Ahmet Lûtfi

15
12

12

.'K) 31

S. Sarısı : 173 •)

Md.

Nazif

- 5—
Terkin isteğinde
bulunan yer

•%•*?*%

Terkin kararının Özeti

Devlet D. Yolları O encl Md.

Bekçi Mürtaza'nın çocuğunun muayenesi için gönderilen doktora araba
ücreti olarak verilen bu paranın tahsil edilip edilmediği anlaşılamamakla be
raber sonradan bu gibi giderlerin İdarece yapılması kabul edilmiş olduğundan
terkini cihetine gidilmiştir.

İstanbul Def.

1928 yılında ödenen bu paranın borçlunun durumunun tesbit edileme
mesinden tahsiline imkân görülememiştir.
1932 yılında tahakkuk eden bu alacağın borçlunun zamanaşımı ileri sü
rerek ödememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Adıyaman Mal. Md.
Gazianteb Def.
tstanbul Def.

Ankara

Def.

Erzincan Def.

Ulaştırma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

Borçlunun ölmesi, vârisinin çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
1928 yılında tahakkuk eden bu alacağın borçlunun zamanaşımı ileri sü
rerek ödememesi ve bu iddiasının yerinde görülmesi hasebiyle terkini zaruri
bulunmuştur.
1336 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için vaktiyle alınmış oları
ilâmın icraya verildiği ve fakat borçlunun icra tetkik mereine başvurarak
Zamanaşımı ileri sürdüğü ve bu iddiası yerinde görülerek talebin reddine
karar verildiği anlaşıldığından terkini zaruri bulunmuştur.
Teğmen N;-;.if ailesi ile Başçavuş Kemal, Nüfus Müdürü Mahmut, Bin
başı Sami, Kâtip Nebi adlarına kayitli bu paranın borçlulardan Nebi'niu
ölmesi, veresesinin aciz halinde olması ve bu alaeağa ait belgenin zelzelede
ziyaa uğradığından diğer borçlular hakkında da kovuşturma yapılması imkâ
nının kalmaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun Millî hudut haricine kaçması, durumunun meçhul bulunması
ve hiçbir malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Tahsili hükme bağlanan bu alacağın borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olup
olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil olunamıyan bu paranın kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kamun mucibince vaz
geçildiğinden terkini cihetine gidilmiştir.

Devlet D. Yolları Ge
nel Md.

Bu paraya ait mahsup belgesinin zıyaa uğratıldığı yenisinin tedariki
ne de imkân görülemediğinden borç kaydının kapatılamadığı anlaşılmış,
Devlet hizmetine sarf edilen sözü geçeri paranın tahsiline mahal olmaması
bakımından terkini cihetine gidilmiştir.
Sahte mühür ve imza yaparak maaş cüzdanı tanzim ve görevlerini kö
tüye kullanmış olan Mülga Zat Maaşları Saymanlığı kâtiplerinden Alâettin ve Ahmet Lûtfi'nin zimmetlerine geçirdikleri paralardan bakiye bu
lunan ve hüküm dışı bırakılan b'7 lira 55 kuruşun müstenidi belgenin yan
ması, tahsili için dâva açılmasına imkân görülemediğinden 4353 sayılı Ka
nun gereğince işlem yapılmış olması hasebiyle terkini cihetine gidilmiş
tir.

İstanbul Def.

( S. Sayısı : 173 )
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Terkinine kara ı
verilen paranın
miktarı
Lira
K.
53

75

7<>0

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

istikraz

1840

İbrahim

Kredi bakiyesi

1928

Mutemet Muhittin

22

50

Faiz

1935

Avukat Mustafa Esat

833

45

İkramiye

1040

Eski Mal. Md. Şevket Araz

4 443

88

Kur farkı

1934

Sven Johnosson

2 048

59

İstikraz

1337

Zülıtü Tuncel

225

34

Gasp

1927

Posta mutemedi Abbas ve
meçhul #aşıplar

Yolsuz ödeme

1933

Ma hum I

Aylık fazlası
»
»

1937
1943

Necdet Atılgan
Özen Akar

12

36
35

78
88

( S. Sayısı : 173 )
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Terkin isteğinde
bulunan yer

Terkin kararının özeti

İstanbul Def.

Mülga Eytam Sandığından devredilen 180 lira 67 kuruştan bakiye ka
lan 53 lira 75 kuruşun tahsilinin kovuşturulduğu ve fakat icra merciince
bu para hakkındaki talebin reddine karar verilmesi hasebiyle tahsiline
imkân kalmadığı anlaşılmıştır.

7 nei Kor Saymanlığı

1928 yılında h Mardin Mallandığında mutemet Muhittin adına açı
lan kerdiden bakiye kalan bu para sarfedilmiyerek Kora posta ile geri
gönderilmiş ise de Saymanlık hesabı kapatılmadığından zimmet kaydının
açık kaldığı aradan uzun zaman geçmesi hasebiyle paranın postadan alın
dığında ne suretle irat edildiğinin tesbit olunamadığı anlaşılmış, bu du
rum karşısında mutemet Muhittin'den tahsiline mahal olmadığından ter
kinine karar verilmiştir.

Niksar Mal. Md.

Mülga Eytam Sandığından istikraz olunan paranın faizi olarak dev
redilen 22 lira 50 kuruşu borçlunun rızaen ödememesi, zamanaşımı süre
sini doldurduğundan kovuşturulmasmda fayda görülememesi hasebiyle
terkini cihetine gidilmiştir.

Yenişehir Mal. Md.

2996 sayılı Kanun gereğince tasfiyeye tâbi tutulup sonradan tasfiye
kararının kaldırılması üzerine yeniden görev verilen Şevket Araz'a tasfi
ye edildiği vakit ikramiye olarak veriten bu paranın tahsili için açılan
dâva sonunda mahkemece Hazine lehinde karar verildiği ve fakat Yargıtayca hükmün zamanaşımı noktasından bozulduğu, hâdisede zamanaşı
mı bulunması hasebiyle dâvanın kovuşturulmasmda Hazine menfaati gö
rülemediğinden ve aynı sebeple zamanaşımına sebebiyet veren hakkında d ı
işlem yapılamayacağı anlaşıldığından 4353 sayılı Kanun mucibince kovuş
turmadan vazgeçildiği anlaşılmakla zimmetin terkinine karar verilmiş
tir.

Dışişleri Bakanlığı
Saymanlık Müdürlüğü

1928 - 1930 yıllarında Stokholm fahrî konsolosluğunu yapmış *olan ma
hallî tüccarlardan Sven Johnsson'un zimmetine geçirdiği 18 273,77 İsveç
kronu tahsil edilmiş ise de paranın zimmete geçirildiği tarihle tahsil tarih
lerine nazaran arada hâsıl olan 4 443 lira 88 kuruş kur farkının borçlunun
ödememesi ve sonra da iflâs etmesi hasebiyle tahsiline imkân kalmadığı anla
şılmış ve kovuşturulmasmda bir fayda görülememesinden terkini cihetine gi
dilmiştir.
Mülga Eytam Sandığı eski müdürü Zühtü Tuneel adına zimmete alınan
bu alacağın borçlunun hiçbir mal bırakmadan1 ölmesi, vârisi karısının Kızıl-ayın yardımı ile geçinmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Mihalıççık
dürlüğü

Mal. Mü

Ulaştırma Ba.

Seyhan Def.

1927 yılında posta soyularak gasbedilmesinden dolayı zimmete alman bu
patranın posta mutemedi Abbas'ın ölmesi, veresesinin aciz halinde bulun
ması, gasıpların da kimler olduğunun ve durumlarının tesbit edilememesi ha
sebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edile
memiş ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturul m asından vazgeçildiğin
den terkinine karar verilmiştir.

Patnos Mİ. Md.
Ankara Def.
( S. Sayısı : 173 )

8
Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
Lira
K.
83

7

95

34

5 67

Zimmetin nev'i
Elbise bedeli
Aylık fazlası

35

13 079

30

Uümrük resmi

36

32

69

Ayhk fazlası

37

908

86

38

1 287

77

39

25

40

1

41

5

42

43

»

»

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

1935

Tevfik Zeki Çiftler

1928

Ahmet Sahip

M)26 - 1931

1930

1928 - 1938

Gümrük Mermi m Ahmet
Milli]), Hüseyin Avııi

Muhafaza Me. Rifat

Cemile

Okul tazminatı

1337

Yakup Asım

istik raz

1337

Salâhattiu

Reçete bedeli

1930

Doktor Gani

53

Aylık fazlası

1937

Sadrettin

23

19

Avans

1939

ismail Yalçın

7

10

Avans

1341

Ali
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Terkin isteğinde
bulunan yer
Devlet D. Yollan Ge
nel Md.
Devlet D. Yolları Genel Md.
Gümrük ve T. Ba.
Saymanlık Md.

Gümrük ve T.
Saymanlık Md.

Ba.

Eminönü Mİ. Md.

îstanbul Def.

Terkin kararının özeti
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil oluna
mamıştır.
Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Bu para 1926 - 1931 yıllarında çeşitli sebeplerle İran'a gidip sonradan
yurda dönen köylülerin beraberlerinde getirdikleri ve gümrük kapılarına
uğramadan geçirdikleri hayvan ve sairenin gümrük resmi olarak tahakkuk
ettirilen 14363 lira 58 kuruştan arta kadan miktardır.
Gümrük memurları adlarına neden dolayı zimmete alındığı tesbit edi
lememiş olmakla beraber mükellef köylülerden bir kısmının ölmeleri veya
adreslerinin tesbit edilememesi ve bir kısmının da tekrar İran'a gitmeleri
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Sayıştayca gümrük memuru Ahmet Galip ve Hüseyin Avni'nin sorum
lulukları görülmemesinden dolayı tazmin hükmedilmiyen ve muhtelif af ve
tecil kanunları, Ceza Kanunumuzun tâyin ettiği suç zamanaşımı süresi mev
cut olmasından ileride kovuşturulmasında bir fayda bulunmadığı an
laşıldığından terkini zaruri görülmüştür.
1930 yılında tahakkuk eden bu parayı borçlunun inkâr etmesi ve ala
cağı teşvik eder belgenin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir.
Vakıflar İdaresi gelir memurlarından ölü Mustafa kızı Cemile'ye adı
geçen idarece verilmesi gerekirken Malsandığmca ödenen yetim maaşla
rından doğma bu alacağın Vakıflar İdaresince İbra Kanunu ileri sürüle
rek ödenmemesi ve zamanaşımı hasebiyle de Cemile ile kanunsuz tediye
yapan memurlardan tahsil ve tazmini cihetine gidilmemesi hasebiyle terki
nine karar verilmiştir.
1337 yılında tahsili hükme bağlanan bu alacağın borçlunun millî hu
dut haricine kaçması, inalı olmaması zimmetin müstenidi belgenin İstan
bul Adalet Binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir.

Ankara Def.

Borçlunun bulunamaması, kefillerden birisini? borcu inkâr etmesi ve
diğer kefilin zamanaşımı ileri sürmesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir.

D. D. Yolları G. Md.

Bu paranın Devlet hizmetine sarfedilmesi ve aradan 17 yıl gibi uzun
bir süre geçmiş olması hasebiyle tahsil ve mahsubuna imkân görülememiş
tir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan zelzelede ölmesi, karısı ve çocukla
rının başkalarının yardımı ile maişetlerini temin eylediklerinin anlaşılma
sı hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Erbaa Mal. Md.

Beyoğlu Mal. Md.

Borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir,
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10
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Lira
K.

Zimmetin nev'i

27

25

Eşya bedeli

2 306

29

Gümrük resmi

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih
1937

1 881 91 İhale aşarı

Borçlunun adı
Mehmet

1340 - 1935

İbrahim Hakkı
Zeki Nafiz

1302 - 1329

Borçluları meçhul

1931 - 1935

132 kişi adına kayıtlı

479

86

Mahkeme masrafı

19

50

Avans

1930

Nabi

1 157

79

Meçhul

1932

Sami Mızrak

18

60

Palto bedeli

1942

Oda oı Şerife

3

60

Mahkeme harcı

1933

İla tice ve Mu

Tel bedeli

1929

Abdülkadir

İstikraz

1337

Hasan Cemal

Av lık fazlası

1931

Cemal Yüksel

1940

Ahmet Turhan

11 70
928

80

11 77
100

61

166

81 Avans ve idare hesabından

1942 - 1945

ve kefili

Eski malmüdürü Ali Rıza

50

30

Avans

1942

Necati Öz

299

70

Satış bedeli

1932

Borçluları meçhul

( S. Sayısı : 173 )
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Terkin isteğinde
bulunan yer
İstanbul Sağlık Ku
rumları Saymanlığı
Gümrük ve T. Ba.
Saymanlık Md.

Bursa Def.

Çorum Def.

istanbul Def.
Bodrum Gümrüğü Say
manlığı

Terkin kararının özeti
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görüleme
miştir.
1340 yılında yurda sokulan kerestelerin gümrük resminden doğma bu
alacağın borçlusu İbrahim Hakkı'mn bulunamaması ve kefili Zeki Nafiz'in ölmesi, veresesinin mirasını reddetmeleri ve hiçbir malları olmaması ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
M. Kemalpaşa Malsandığı hesaplarında kayıtlı olup 1302 - 1329. yılları
ihale aşarı bakayası olarak devredegelen bu paranın mütenidi belgenin sel
baskınında zıyaı hasebiyle kimlere ait olduğu ve dökümü tesbit edilemedi
ğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
1931 -1935 yıllarında tahakkuk eden ve 132 kişiden aranılan bu paranın
borçluların durumlarının tesbit edilememesinden tahsil olunamadığı anla
şılmakla terkinine karar verilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil edile
memiştir.
Bu para 1932 yılında gelir eksikliği adiyle gümrük memuru Sami adına
zimmete alınmış ise de yapılan birçok araştırmaya rağmen zimmeti tevsik eder
hiçbir belge elde edilemediğinden hakiki mahiyeti bilinmemekle beraber borç
lunun da borcu kabul etmemesi ve zamanaşımı definde bulunması hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.

Merkez Saymanlığı

Borçlu Şerife'nin hiçbir mal bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.

İsparta Def.

Mustafa'nın ölmesi Hatice'nin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin bulunamaması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
Mülga Eytam Sandığından taşıtsız mal ipotek edilmek suretiyle alman
paradan bakiye kalan bu alacağın ipotekli malın Hazine namına tescil edilmesi
borçlunun başkaca hiçbir malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve
imkân kalmamıştır.

Ulaştırma Ba.
İstanbul Def.

Samsun Def.

Borçlunun aciz halinde bulunması ve sonra da izini kaybetmesi hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.

Eminönü Mal. Md.

Borçlunun hiçbir mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân
kalmamıştır.

Kastamonu Def.

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin reddi miras eylemesi
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

15 nci Tümen Sayman
lığı

Zelzele avansından doğma bu alacağın borçlunun hiçbir mal bırakmadan
ölmesi, yetimlerinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
Gelir hesabında emlâk satış bedeli ve faizi olarak kayıtlı bu paranın dö
kümü ve kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden ve müstenidi
hiçbir belge de bulunmadığından tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.

Muğla Def.

( S . Sayısı : 173)
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Terkinine karar
verilen paranın
^ra
miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

59

70

90

İdare hesabından

1939

Selim Sun

60

34

23

Avans

1943

Ali ihsan Ergim

61

38 43

1938

Naim Avdoğan

62

16

17 idare hesabından

1932

Naci

63

9 035

40

ihtilas

1338

Ölü Cabir ve Hııistaki Ka
lanı at i

64

103

80

Aylık fazlası

1932

Sami Parlak

65

108

64

Avans

1943

Hikmet Okyel

66

117

08

Aylık fazlası ve avans

67

21 112

18

İdare hesabından

68

51

69

70

»

»

1941 - 1943

Neemi, Baha Yılmaz, Ömer
Yılmaz ve Kadir Korkut.

i 930

Savman vekili Şevki

12 Aylık fazlası

1936

M a ci t Er ben

8

37

Tamirat bedeli

1332

Hamidiye Şirketi

145

28

Avans

1932

Sabri Peksöz

( S. Sayısı : 173 )
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Terkin isteğinde
bulunan yer
Orman G. Md.
23 ncü Tümen
manlığı

Say

D. D. Yolları G. Md.
Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı

Terkin kararının özeti
Borçlunun ve vârisinin hiçbir mal bırakmadan ölmeleri hasebiyle tah
siline mahal ve imkân kalmamıştır.
İşlediği bir suçtan dolayı 3 yıl hapse mahkûm edilip mahkûmiyetinin
hitamında serbest bırakılan borçlunun yapılan araştırmaya rağmen adresi
tesbit edilemediğinden alacağın tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun Erzincan zelzelesinde ölmesi, vârisi olmaması hasebiyle tah
siline mahal ve imkân görülememiştir.
1932 yılında hesaplara alınmış olan bu paranın müstenidi hiç bir belge
olmamasından mahiyeti tesbit edilemediği gibi borçlunun da borcu kabul
etmemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı

Mülga Reji İdaresinden devredilip Ankara Başmüdürü ölü Câbir ve
ambar memuru Hiristaki Kalamati'den tahsili hükme bağlanmış olan bu
paranın Hiristaki Kalamiti'nin kayıp kişilerden olması ve hiçbir malı bu
lunmaması, keza hiçbir mal bırakmadan ölen Cabir'in yetimlerinin mirası
reddetmeleri hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır.

Bakırköy Mİ. Md.

1932 yılında hesaplara alınan bu paranın borçlunun borcu kabul etme
mesi ve zamanaşımı ileri sürmesi hasebiyle tahsiline imkân görülemediği
anlaşılmıştır.
Zelzele avansı olarak verilen bu paranın borçlunun Akıl Hastanesinde
ve gayrikabili şifa bir halde bulunduğunun anlaşılması ve hiç bir malı ol
maması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

3 ncü Tümen Sayman
lığı
^Erzincan Def.

İstanbul Def.

D. D. Yolları G. Md.
İstanbul Def.

Karaeabey Mal. Md.

Aylık fazlası ve aıvans olarak hesaplara alman bu alacağın tahsili ko
vuşturulmuş ise de borçlulardan hiçbirisinin durumu tesbit edilemediğin
den terkini zaruri bulunmuştur.
İstanbul Malsandığmın 1928 yılı idare hesabının yargılanması sonun
da 717 sayılı Sayıştay ilâmiyle sayman vekili Şevki'den tazminen tahsiline
hükmolunan 27 404 lira 20 kuruştan arta kalan 21 112 lira 18 kuruşun
borçlunun ölmesi, veresesinin' mirası kanuni süre içinde reddetmeleri, ha
zinece sattırılan terekesi bedelinin de borca mahsup edilmiş olması ha
sebiyle bakiye kalan bu alacağın takip ve tahsiline mahal ve imkân görü
lememiştir.
Borçlunun aciz halinde bulunması ve sonra da adresinin tesbit edile
memesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Mülga Bahriye Nezaretinden Müdevver ve 1332 yılında Tevfikiye adı
nı taşıyan vapurun tamir bedelinden doğma olup tahsili hükme bağlanan
bu alacağın borçlu şirketin tasfiyesi, ortaklariyle memurlarının durum
larının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ve aciz halinde ölmesi, veresesinin
mirası reddetmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
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Terkinine karar
verilen paranın
Bira
miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

70 Ayhk fazlası

1944

Fuat Gökbudak

20

1942

Şükrü Yazıcıoğlu

1930

Mahmut Şişman

71

2 657

72

8

73

40

74

59

42

Gelir noksanı

1928

75

19

58 Aylık fazlası

1944

Enis Ateş

76

99

66

İhale aşarı

1324

Mehmet ve Mustafa

77

1

61

Elbise bedeli

1930

Ali Mehmet

78

418

87

İhtilas

1937

Mehmet Onur

79

70

40

Avans

1932

Nazif Kava

80

502

30

Kibrit bedeli

1929

Kibrit bayii Mustafa

81

500

Avans

1335

Mütaahhit Hüseyin

Ayhk fazlası

1939

Meserret Tümer

82

»

»

10 83

»
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Sadrettin

15
Terkin isteğinde
bulunan yer
İstanbul Def.

İstanbul Def.

Görele Mal. Md.
Gümrük ve T.
Saymanlık Md.
Bursa Def.

Ba.

Elâzığ Def.
D. D. Yolları G. Md.
Samsun Def.

Devlet D. Yolları Ge
nel Md.
Tekirdağ Def.

Terkin- kararının özeti
Hazine Avukatı iken emekliye çıkarılan ve fakat hem Hazine Avu
katlığında ve hem de ithalâtçı ve ihracatçı birlikleri Genel Kâtipliği yar
dımcılığında çalıştığı haber alınan Fuat Gökbudak'm emeklilik işlemi ip
tal olunarak gerek maaş gerek emekli aylıklarının tahsili cihetine gidil
diği ve fakat adı geçen Danıştaya başvurarak emekliliğinin iptali hakkın
daki muamelenin bozulmasına karar alması ve bu suretle alacağın tahsili
için açılan dâvanın mesnet ve mevzuu kalmamasından 4353 sayılı Kanunun
34 ncü madesi gereğince işlem yapılması hasebiyle zimmete alınan 2657
lira 70 kuruşun tahsiline imkân görülemediği anlaşıldığından terkinine ka
rar verilmiştir.
Polis memuru iken işinden ayrılan Şükrü Yazıcıoğlu 'nun borcunu rızaen ödememesi ve zamaaşınıı süresini doldurmuş olması hasebiyle hük
men tahsilinin kovuşturulmasmda bir fayda görülememesinden terkini ci
hetine gidilmiştir.
Borçlunun çok fakir olması ve aczinin devam etmesi hasebiyle tahsili
ne imkân görülememiştir.
»
»
fc
» •
».
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin çok fakir olması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçluların hiçbir mal bırakmadan ölmeleri ve vereselerinin buluna
maması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir.
Jandarma Onbaşısı Mehmet Onur'dan Askerî Mahkemece tahsiline
hükmolunan bu paranın adı geçenin aciz halinde bulunması hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir.
Nazif Kaya'nm ücretine mahsuben verilen bu paraya ait mahsup evrakı
alınmış ise de zıyaa uğratıldığı ve yenisinin tedarikine imkân görülemediği
anlaşılmakla tahsiline mahal olmaması bakımından terkini cihetine gidilmiştir.
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu alacağın borçlunun âciz halinde
bulunması ve zamanaşımı dermeyan etmesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiş ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun mucibince vazgeçildiğinden
terkini cihetine gidilmiştir.

İstanbul Def.

1335 yılında Mülga 25 ııci Kor'a odun vermeyi taahhüt eden Hüseyin'e
avans olarak verilen ve adı geçenin yüklenmesini yerine getirmemesi üzerine
zimmete alınan bu paranın, borçlunun ölmesi vârisinin ve malı olup olmadı
ğının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturul
masmdan 4353 sayılı Kanım gereğince vazgeçildiğinden terkini cihetine gidil
miştir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miş ve 4353 sayılı Kanun gereğince işlem yapıldığından terkini cihetine gidil
miştir.
( S. Sayısı : 173 )
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Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nev'i

83

23

84

5 058

08

İhale aşarı

85

1 724

04

Zimmet

86

570

72

87

7

42

88

65

89

104

90

25

91

18

92

2

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih
193i;

4G Aylık fazlası

Meçhul

Borçlunun adı
Fevzi Tetik
Borçluları meçhul

1927

Eski veznedar Bekir Sıtkı

İdare hesabından

1930

Sayman Hakkı Ölmez

Aylık fazl

1940

Sabri

Avans

1930

Salih Naci

Gasp

1334

Şaki İsmail

Fazla tedi

1336

Rüstem

85 Aylık fazlası

1940

Halil Muzaffer

50

1932

Mutemet Osman

70

»
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Terkin isteğinde
bulunan yer

P. T. T. dağıtıcısı iken işine son verilen Fevzi Tetik'in adresi tesbit edile
mediğinden işbu borcunun tahsiline imkân görülememiştir.
Malkara malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu
alacağın müstenidi vesaikin yanması hasebiyle dökümü ile kimlere ait olduğu
tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.

Ulaştırma Ba.
Tekirdağ Def.

Ke&kin Mal. Md.

17 noi lömen
manlığı

'Terkin kararının özeti

1927 yılında Keskin mal sandığında yapılan teftiş sırasında veznedar Bekir
Sıtkı ve arkadaşlarına zimmet çıkarılan paralar dolayısiyle Ankara Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılama yapıldığı, neticede zimmet ve ihtilas olarak tesbit
edilen paralardan bir kısmının tahsilinin hükme bağlandığı, bu meyanda Be
kir Sıtkı da ayrıca 30 lira para cezasiyle mahkûm edilmiş ise de zimmete alı
nan 1724 lira 4 kuruşun hüküm dışı kaldığı, yapılan birçok araştırmaya rağ
men dosyası bulunamadığından bu paranın neden dolayı hükme bağlanmadığı
tesbit edilememekle beraber zamanaşımı noktasından yeniden dâva açılmasına
imkân görülemediği, alacağın idareten tahsili için borçluya başvurulmuş ise
de Bekir Sıtkı'nın zamanaşımı dermeyan ederek borcu kabul etmediği, bu du
rum karşısında yapılacak bir işlem kalmadığı anlaşılmakla terkinine karar'
verilmiştir.
Say

îstanbul Def.
Merkez Saymanlığı

1930 yılında Levazım Müdürü Binbaşı Şefik'in aile yolluğu olarak ve
rilen 570 lira 72 kuruşun mahsubuna ait evrakın Sayıştayea incelenmesi
sırasında varış ilmühaberi olmadığı görülerek ibrazına değin sayman Hak
kı ölmez'e borç çıkarılmıştır.
Sonradan gerekli belge temin edilerek Sayıştaya ibraz olunmuş ise de
2514 sayılı Kanunun 57 nci maddesi mucibince zamanaşımı bulunduğundan
iadei muhakeme yoliyle zimmetin kaldırılmasına imkân görülememiştir.
Evrakı müspitesi temin edilmek suretiyle istihkak mukabili verildiği
tevsik olunan bu itibarla saymandan tahsiline, mahal görülmiyen sözü ge
çen paranın terkini zaruri bulunmuştur.
Eski polis memuru Sabri'nin ve yegâne vârisi karısının ölmesi ve-hiç
bir malları olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân kalmamıştır.
Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsil olunamıyan ve za
manaşımı süresini doldurmuş olması dolayısiyle kovuşturulmasında bir
fayda görülemiyen bu paranın terkini zaruri bulunmuştur.

Zara Mal. Md.

1334 yılında gasbedilerı bu paranın Şaki İsmail'in hiçbir mal bırakma
dan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.

Ulaştırma Ba.

Maraş'ta Mehmet Zeki tarafından Eskişehir'deki karısına gönderilip
Rüstem adındaki bir şahsın kefaletiyle sahibinden gayrisine tediye edilme
sinden doğan bu alacağın Rüstem'den tahsiline hüküm alınmış ise de adı
geçenin adresinin tesbit edilememesinden kovuşturmadan bir netice alına
madığından terkini cihetine gidilmiştir.

Eminönü Mal. Md.

Alacağın tahsili için kanuni yollara gidilmiş ise de borçlunun durumu
nun tesbit edilememesinden tahsil olunamamış ve 4353 sayılı Kanun gere
ğince kovuşturulmasmdan vazgeçildiğinden terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun zamanaşımı definde bulunması hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir.

Eminönü Mal. Md.

( S. Sayısı : 173 )

18
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Sıra
No.
K.
Lira
93

38

94

44

95
96

30

97

Zimmetin nev'i

46

Aylık fazlası

90

İstikraz

Borçlunun adı

1939

Kefik

1932
1931

Asım

1942
1928

Kemalettin Berkimin
Mütaahhit Durak

îhtilâs

1927

Posta Md. Zihni

Aylık fazlası

1938

No sim

Avans

1935

Önıer

»

»

49 37 Avans
8 461 48 Grup bedeli

50

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

$akir

98

82

99.

5

100

178

101

o

Meçhul

1929

Ahmet Muhtar

102

1

Aylık fazlası

1944

Eşref Unutkan

72

103

45 96

îhtilâs

1931

Cemil

104

22

07

Avans

1938

Şerafettin

105

20

31 Gelir noksanı

1930

Ahmet îzzettin

1336

Karabet

81 Avans

1930

Ömer İrfan

79 Aylık fazlası
»
»
48

1934
1942

İhsan Haydar

84

1930

Abidin

106

171 28

107

15

108
109

45
119

110

27

ihale aşarı

Eşya bedeli
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Nuri Eren

19

Terkin İsteğinde
bulunan yer
Fatih Mal. Md.

Terkin kararının özeti
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görüleme
miştir.

Saimbeyli Mal. Md.
Menemen Mİ. Md.
Merkez Saymanlığı
Ulaştırma Ba.

Ulaştırma Ba.

1928 yılında Akçakale - Urfa posta mütaahhidi Kasap Durak namındaki şahsa teslim edilen gruplardan 12 500 liralığının zıyaa uğraması
üzerine bu paranın adı geçenden tahsili için hüküm alındığı, yapılan ko
vuşturma sonunda borçlunun malları satılarak bedelinin zimmete mah
sup edildiği, arta kalan 8 461 lira 48 kuruşun borçlunun başkaca hiçbir
mal bırakmadan ölmesi, veresesinin mirası reddetmesi hasebiyle tahsiline
mahal ve imkân kalmadığı anlaşılmakla terkinine karar verilmiştir.
Birecik Posta Müdürü Zihni'nin, ihtilasından doğma bu paranın adı
geçenin Millî hudutlarımız haricine kaçması, durumunun meçhul bulun
ması, memleket dâhilinde malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir.

Eminönü Mal. Md.

Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir.

Zara Mal. Md.

Borçlunun 75 yaşında ve çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiy
le tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görü
lememiştir.

D. D. Yolları G. Md.
Ankara Def.
Kars Müstahkem Mv.
Saymanlığı

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, karısına bağlanan 6 lira
aylıktan bu alacağın tahsiline imkân görülememesi hasebiyle terkini ci
hetine gidilmiştir.

6 neı Kor Saymanlığı

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil edile
memiştir.

Gümrük ve T. Ba. Say
manlık Md.
Bursa Def.

Borçlunun zamanaşımı definde İnil tınması ve zamanaşımına sebebiyet
verenin tesbit olunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Seyhan Def.
İstanbul Def.
Ulaştırma Ba.
Çorum Def.

M. Kemalpaşa malsandığı hesabında kayıtlı bu parnın borçlunun ka
yıp kişilerden olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir.
»
»
»
»
»
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi,^ hasebiyle tahsiline mahal
ve imkân görülememiştir.
Sungurlu malsandığı hesabında kayıtlı bu alacağın, borçlunun ölmesi
ve zamanaşımı süresini doldurmuş bulunması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
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20
Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
Lira
K.

12

74

İstikraz

İ932

Şevket ve Emine

20

58

Mektup bedeli

1931

Iveeep Kıza

Paket bedeli

1940

Mütaahhit Hâmit

Av a us

134

Süleyman Sabrı

»
Aylık fazlası

1937
1943

İsmet

A yarı s
17 İcazla mehuz
110 02 A vans
15 80 Aylık fazlası
»
»
1 49

1928
1944
1943

114

17 300

115
116

30
5
9
1

124
125

126

Borçlunun adı

107

l#

117
118
119
120
121
122
123

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
almtUğı laıiiı

10

«4 51
91 24

»
Avans

09

Aylık fazlası
Avans

7

25
30

6 03

127

60

128

8

129

60

130

14 70

74

>>

1939
1940
1930
1938
1940

Mustafa Malatyahoglu
Rauf
İsmail
Mustafa Alpay
Mesih
İhsan Erkin
Ues.it

1937

Esat Altınkök
Mustafa Dallık
İbrahim Cebeci

Avans

1937

Ahmet Tuncay

2>

1936

Sabri

Paket

1944

tiamit Cambaz

istikraz

1931

Talât vârisleri

Aylık fazlası

1930

Müvezzi Nuri

21 —

Terkin isteğinde
bulunan yer
Edirne Def.
Ulaştırma Ba.
Ulaştırma Ba.

D, D, Yolları Gk Md.

Seyhan Def.
Merkez Saymanlığı
Menemen Mİ. Md.
İstanbul Def.
Konya Def.
İstanbul Def.
Merkez Saymanlığı
Ulaştırma Ba.
Bursa Def.
Seyhan Def.
İskilip Mal. Md.

İskilip Mİ. Md.
Çarşamba Mal. Md.

Terkin kararının özeti
Borçluların durumlarının tesbit edilememesi ve alacağı tevsik eder
belgenin olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Zıyaa uğrayan bu paket dolayısiyle Hamit hakkında yapılan yargıla
ma sonunda adı geçenin beraet etmesi ve ,şahsi hak bakımından kovuştur
ma yapılmasına imkân kalmaması hasebiyle zimmetin terkini cihetine gi
dilmiştir.
1341 yılında Ankara - Kayseri hattı Demiryolu İnşaat ve İşletme Mü
dürlüğünce demiryolları eratının kaput ve elbise bedeli olarak mütaahhit Süleyman Sabri'ye verilen işbu avansın neden dolayı mahsubu yapıla
madığı ve taahhüdün yerine getirilip getirilmediği ozamanki kayıtların
bulunamamasmdan tesbit edilemediği gibi borçlunun da böyle bir zimmeti
olmadığını beyan eylediği anlaşılmış, zamanaşımı süresini doldurmuş bu
lunmasından kovuşturulmasmda bir fayda görülemiyen alacağın terkini
zaruri bulunmuştur.
Borçlunun bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağı tevsik eder belgenin Sayıştayca belli süre dolmasından yokedilmiş olması hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir.
Borçlunun ölmesi, yetimlerinin vasisinin borcu kabul etmemesi, alacağı
tevsika medar belgenin olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun ölmesi, mirasçısının zamanaşımı definde bulunarak borcu ka
bul etmemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Ulaştırma Ba.

Zıyaa uğrayan paket bedeli olarak zimmete alman bu paranın paketi
ziyaa uğratanlar hakkındaki cezai tahkikatın beraetle neticelenmiş olması ha
sebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
nhnreyndanmgisininklaI,ynsievaetoetaoiıı

Bafra Mal. Md.

Alacağın tahsili için yapılan icra kovuşturmasının Hazine aleyhine netice
lenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Ulaştırma Ba.

Yapılan
lememiştir.

araştırmaya

rağmen
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borçlu bulunamadığından

tahsil edi

22 Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
Lira
K.
131

Zimmetin nev'i

104

88

Avans

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

1941

Veznedar Ziya

1932

Müvezzi Abdullah
Yarbay Sezai Gurka n ve
Üsteğmen Salâha tün Arıkaıı

132

31

64

Aylık fazlası

133

405

37

Avans

1938 - 1941

134

10 455

95

İhale aşarı

1302 - 1303

Yedi kişi adına kayıtlı

135

25

27

1324

Hasan, Sait ve Kirken

136

14 000

01

Satış bedeli

1920

Salih, Mehmet ve Şevket

137

43

60

Eşya bedeli

1928

Kâtip Suat

138

90

Avans

1340

Ali Nuri

139

5

1945

Yusuf Koeayiğit

140

23

29

»

1938

Ali

141

169

87

»

1939

Hasan Nuri Aydemir

142

8

Tazminat

1939

Davut v« Arif

Aylık fazlası

1939

Nuri Sırma

Zimmet

1930

Ali

143

144

06

183 92

46

65

»

Aylık fazlası
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23

Terkin isteğinde
bulunan yer
Reşadiye Mal. Md.
Ulaştırma Ba.
9 ncıı Kor Saymanlığı

Balıkesir Def.

Elâzığ Def.
Bursa Def.

İstanbul Def.
D. D. Yolları G. Md.

Terkin kararının özeti
Borçlunun ve vârisinin
hiçbir mal bırakmadan ölmeleri hasebiyle
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
»
»
»
»
» "
1938 - 1941 yıllarında avans olarak verilen bu paraya ait 'mahsup bel
gelerinin levazım dairesiyle saymanlık arasında zıyaa uğraması ve yenisinin
tedarikine imkân görülememesi hasebiyle mahsubunun yapılamadığı anlaşıl
mış, Devlet hizmetine sarfediluıiş olması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Susurluk malsandığı hesabında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu pa
ranın borçlularının mütegayyip ermemlerden olması hasebiyle tahsiline ma
hal ve imkân görülememiştir.
Baskil malsandığı hesaplarında kayıtlı bu paranın borçluların durumları
nın tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir.
Mudanya malsandığı hesabında kayıtlı olup 1926 yılındanberi devren gel
mekte olan bu paranın borçlulardan Şevket'in mal ve vâris bırakmadan öl
mesi, Salih ve Mehmet'in de yapılan araştırmaya rağmen adreslerinin tesbît
edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun adresinin tesbit edilemeemesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
1340 yılında Ali Nuri'ye Mülga Ankara - Kayseri Hattı İnşaat Müdür
lüğünce verilen avanstan bakiye kalan bu paranın neden dolayı mahsup'
edilmediğinin tesbit olunamadığı gibi aradan 20 yıldan fazla bir zaman
geçmiş olması hasebiyle bundan sonra da tahsil veya mahsubuna ihıkân
görülemediği anlaşılmakla terkini cihetine gidilmiştir.

İstanbul Def.

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân
görülememiş ve kovuşturulmasmda bir fayda kalmadığından terkini ci
hetine gidilmiştir.

D. D. Yollan G. Md.

Borçlunun ölmesi, veresesinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.

D. D. Yolları G. Md.

Borçlunun uzun zaman aciz halinde bulunması ve sonra da nerede ve
ne işle meşgul olduğunun bilinememesi hasebiyle tahsiline imkânı görüle
memiştir.

Ulaştırma Ba.

1939 yılında zıyaa uğrıyan mektup bedeli olarak zimmete alman bu pa
ranın zıyaı işinde Arif ve Davut'un kusurları olup olmadığı tesbit edileme
diğinden tahsiline imkân görülememiştir.

İstanbul Lv. Amirliği
Saymanlığı

Bu paranın tahsili için açılan dâva bidayeten Hazine aleyhinde netice
lenmiş ve bazı hususlardan dolayı hüküm Yargıtayca bozulmuş ise de ya
pılan incelemede dâvanın yürütülmesinde Hazine menfaati görülemediğin
den ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturmadan vazgeçme işlemi ya
pılmış olmasından terkini cihetine gidilmiştir.

Seyhan Def.

Borçlunun borcu inkâr etmesi ve sonra da ölmesi, alacağı tevsik eder
belge olmadığından veresesi hakkında kovuşturma yapılamaması hasebiy
le terkinine karar verilmiştir.
( S. Sayısı : 173 )

~ 24
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Lira
K.

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih
1928

Kitap bedeli
1 011 02

175

i

• 1931

Taahhüt bedeli

Borçlunun adı
llalit Nuri
Afif Cambaz

Eşya bedeli

1930

Aiâettiu

Avans

1942

Selâmi Gökçen

78

01

51

44

i 929

ismail Hakkı

55

B5 Aylık fazlası

1989

Behçet Fataeıoğlu
10 kişi adına kayıtlı

900

12

Tenvir teshin bedeli

20 363

20

Değirmen hesabından

1 378

29

Zimmet

193li

Eski
Işık

4

45

Taksi ücreti

1929

Hlit Gürsoy

Avans

1930

90

Meçhul
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Kromaki

Tahsildar

M. Zekeriya

Mehmet

— 26 —
Terkin isteğinde
bulunan ver
D. D. Yolları G. Md.
İstanbul Def.

İstanbul Def.
İstanbul Def.
D. D. Yolları G. Md.
Bingöl Def.
Ulaştırma Ba.

Terkin kararının özeti
Borçlunun borcu kabul etmemesi ve zamanaşımı mevcut olması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
Mülga Seyrisefain İdaresinden devredilen bu alacağın hükmen tahsi
line medar olacak belgenin Erzurum Malsandığma gönderildiği ve fakat
Hazine vekili tarafından kaybedildiği, bu durum karşısında paranın Arif
ten tahsiline imkân görülemenıesinden kovuşturmadan 4o5îi sayılı Kanun
gereğince vazgeçildiği, diğer taraftan zimmeti tevsik eder belgeyi -ziyaa
uğratan eski Hazine avukatı hakkında kovuşturmaya başlandığı anlaşıl
makla 1014 lira 2 kuruşun terkini zaruri bulunmuştur.
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline im
kân görülememiştir.
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiş
ve kovuşturulmasmda bir Tayda görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun ölmesi, veresesinin borcu kabul etmemeleri ve zamanaşımı süre
sini doldurmuş bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin çok l'akir olması ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Tenvir ve teshin bedeli olarak 193!) yılında 10 kişi adına alacak kaydedi
len bu paranın müstenidi hiçbir belge bulunmaması ve borçluların borçla
rını inkâr etmeleri hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulma
smda bir fayda kalmadığından terkini cihetine gidilmiştir.

İstanbul Def.

Sakıt Hükümet zamanından devredilen ve lıükme bağlı bulunan bu para
nın borçlunun hiçbir mal bırakmadan 1928 yılında ölmesi, veresesinin Yu
nanistan'a gitmeleri ve oradaki durumlarının meçhul bulunması hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.

Bafra Mal. Md.

Tahsildar Mehmet Işık'ın zimmetine geçirdiği 4477 lira 29 kuruşun tahsi
line hüküm alınarak bu paranın Kefalet Sandığınca ödettirildiği, adı ge
çen adına ayrıca zimmet kaydedilmiş olan 1378 lira 29 kuruşun hüküm dışı
kaldığı, bu miktarı tevsik eder belgenin mevcut olmaması ve borçlunun da
hiçbir mal ve geliri bulunmadığı ve aciz halinde olduğunun anlaşılması hase
biyle tahsiline imkân görülemediği tevsik edilmiş olmakla terkini cihetine
gidilmiştir.

D. D. Yolları G. Md.

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve kovuşturulmasmda bir fayda görülenıemesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.

D. D. Yolları G. Md.

1930 yılında Filyos hattına tâyin edilen Puvantör Zekeriya'ya yolluk
avans olarak verilen bu paranın neden dolayı mahsup edilemediğinin anlaşı
lmadığı ancak borçlunun 1930 dan 1938 yılına kadar tâyin edildiği yerde
vazife gördüğü ve sonradan öldüğü, bu sebeple" yeniden mahsup belgesi
alınmasına imkân bulunmadığı tevsik edilmiş olduğundan terkini cihetine
gidilmiştir.
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Terkinine karar
verilen paran m
-.-.ıra
miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih
1939 - 1941

Borçlunun adı
467 kişi adına kayıtlı

156

3 268

75

0 ivecek bedeli

157

748

69

Avans

1927

II. M. Holliştayn Müesse
sesi

158

47

15

Avans

1933

Veznedar Mustafa

159

4 806

85

Zimmet

1926

Siileymanoğlu Asım

160

26

86

1940

Neşet Yıldıran

1945

Maksut, Belhan, Arşları

Eşya bedeli

161
162

1 929

163

7

164

222

165

90

166

449

28

îhale aşarı

1332 - 1335

Borçluları meçhul

Avans

1933

Cemil

59

Erzak bedeli

1942

Abdülkadir Türk

35

Aylık fazlası

1939

(>em il

18 Usulsüz sarfiyat

1934

ibrahim

Aylık fazlası

1944

Mehmet Ali

»
»
İstikraz

1936

Seyfettin

1340

Nefise Lütl'iye

167

6 25

168
169

15 34
746 21
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Terkin isteğinde
bulunan yer

-

Terkin kararının özeti

D. D. Yolları G. Md.

1939 - 1941 yıllarında I). I). Yollarında («alıştırılmış olan 467 kişiye ve
rilen giyecek bedeli olarak tahakkuk ettirilen alacaklardan bakiye kalan
bu paranın borçlulardan bir kısmının da ölmeleri hasebiyle tahsiline im
kân görülemediği anlaşılmış, cüzi birer miktardan ibaret bulunan sözü ge
çen paranın kovuşturulmasmda bir fayda memul olmadığından terkini ci
hetine gidilmiştir.

D. D. Yolları G. Md.

Mülga Ankara - Kayseri Hattı zamanında ve 1927 yılında malzeme be
deline mahsuben avans olarak verilen bu paranın müstenidi hiçbir belge
olmadığından neden dolayı mahsupsıız kaldığının tesbit edilemediği, borç
lu şirketin durumu da meçhul bulunduğu anlaşılmış, zamanaşımı süresi
de dolmuş bulunmasına binaen terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun millî hudut haricine kaçması ve memleketimizde hiçbir malı
olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Teğmen Asım'ın 1926 da tabur mutemedi sıfatiyle aldığı bu parayı
zimmetine geçirmesinden Harlı Divanınca askerlikten tardına ve bir sene
hapsine ve zimmetine geçirdiği paranın tahsiline karar verilmiş ise de adı
geçenin yurt dışına kaçması, memleket dâhilinde hiçbir malı olmaması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Gazianteb Def.
As. Posta 1985
manlığı

Say

Gümrük ve T.
Saymanlık Md.

Ba.

D D. Yolları G. Md.
Malatya Def.

İstanbul Def.
As. Posta 12862 Say
manlığı
Merkez Saymanlığı
Bakırköy Mal. Md.

Üsküdar Mal. Md.
Ankara Def.
İstanbul Def.

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamaması, taşıtlı ve taşı t sız malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 43f>3 sayılı Kanun gereğince vazgeçildiğinden terkinine karar
verilmiştir.
Borçluların bulunanıamasından tahsiline imkân görülememiştir.
Hekimhan malsandığı hesaplarında kayıtlı 1332 - 133;") yılları ihale
aşarı bakayasından doğma bu alacağın müstenidi belgenin bulunamaması
hasebiyle dökümü ile kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, mirasçılarının kimler oldu
ğunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin çok fakir olması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve hiçbir malı olmaması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun ölmesi, mirasçısının zamanaşımı definde bulunması ve usul
süz sarfiyatın Sayıştayca de zimmet çıkarılmamış olması hasebiyle tahsili
ne imkân görülememiştir.
Borçlunun adresinin tesbitine imkân görülememesinden tahsiledilememiştir.
»
»
»
»
»
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve zimmetin müstenidi ile
kovuşturma dosyasının İstanbul Adalet Binası yangınında yanması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
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.- 28.
Terkinine k a r a r
verilen p a r a n ı n
miktarı
Lira
K.

Zimmetin n e v ' i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

4

9<>

Avans

1929

Tevfik

191

11

İstikraz

1840

Ziya

718

22

»

1840

Mustafa

11

21

»

I9:i()

Ziyaettin

12

50

Aylık fazlası

I9:!9

İnayet Duya I

(i;!

(iT

İstikraz

198,1

Hav» la r

47

55

»

981

Pavli

40

92

Aylık

1940

Avni Koz kurt

16

75

»

1928

Halil Soysal

50

09

Aylık fazlası

1985

ihsan

Paket

bedeli

1944

Melih Üstüııırör

Aylık fazlası

1929

T a h s i l d a r Ziya

Avans

1988

Kemal Yalcın

1987

Faik Özen

1942

Celâl Saneer

1941

Mahnıııt Ak bulu t

1G

272

11

fazlası

»

15
20

<>9 Aylık

40

77

505

88

fazlası

»

*

Fikret

Haydar

21 kişi adına kayıl 1

İstikra*

( S. Sayısı : 178 )

29' —

Terkin isteğinde
bulunan yer
Seyhan Def.
İstanbul Def.

İstanbul Def.
İstanbul Def.
Seyhan Def.
Balâ Mal. Md.
Havza Mal. Md. *
İzmir Def.

Bafra Mal Md.

Terkin kararının özeti
Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun durumunun tesbit edileme
mesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun bulunamaması ve alacağın müstenidi belge ile kovuşturma
evrakının İstanbul Adalet Binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline
imkân görülememiştir.

Borçlunun ölmesi, veresesinin kimler olduğunun bilinememesi hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
Alacağın tahsili için yapılan icra kovuşturmasının Hazine aleyhinde
neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun kayıp kişilerden olması ve .memleket dâhilinde hiçbir malı
bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamamasından tahsil edi
lememiş ve kovnşturulmasıdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçildi
ğinden terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun zamanaşımı defi'nde bulunarak borcu kabul etmemiş ve bu
iddiasının yerinde görülmesi hasebiyle tahsil edilememiştir.

Ankara Def.

Borçlunun ölmesi, vârisinin durumunun tesbit edilememesi, kovuşturmaya
devamda Hazine menlaati görülemediğinden 4353 sayılı Kanun gereğince
işlem yapılmış olması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.

Ulaştırma Ba.

Kaybolan posta paketi bedelinden doğma bu paranın Melih Üstüngür'ürı
kaybolma işinde kusuru görülemediğinden beraet etmiş olması hasebiyle tah
sili imkânı kalmadığından terkini cihetine gidilmiştir.

Havza Mal. Md.
Gümrük ve T. Ba. Say
manlık Md.

Borçlunun borcu inkâr etmesi ve zamanaşımı iddiasında bulunması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
Y'apılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamaması ve kefilin de
ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturul masından 4353
sayılı Kanun gereğince vazgeçildiğinden terkini cihetine gidilmiştir.

Borçka Mal. Md.

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi hasebiyle
rülememiştir.

Ankara Def.

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil edilememiş ve kovuşturulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçildiğinden terkinine ka
rar verilmiştir.

Seyhan Def,
İstanbul Def.

»
»
»
»
»
Mülga Eytam Sandığından devredilen bu paranın borçluların bulunama
ması ve kovuşturma dosyasının İstanbul Adalet Binası yangınında yanması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

( S. Sayısı : 173 )
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imkân gö

30
Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Zimmetin nev'i

Borçlunun adı

1 • > '> 1

Yusuf Cemal

ihiilâas

1943

Muzaffer

Zimmet

1948

Abdullah B a ş a r

40

Aylık fazlası

1945

Kemal Akçan

200

78

i d a r e hesabından

1935

Kii'at G u r k a n

192

54

07

Zimmet

1929

Alime l Şefik Yesari

193

00

59

i d a r e hesabından

1928

lüski S a y m a n N u r i

194

1 570

80

istikraz

1340

Refik

187

12 129

188

54

189

9U

190

14

19.1

73

Zimmet, gasp. erzak
saire bedeli

ve

S. Sayısı : 173 )

Batırbeygil

31
Terkin isteğinde
bulunan yer
Kocaeli Def.

1334 yılında yüzbaşı iken mirî eşyayı çalmak, zimmete para geçirmek, nıczuniyetsiz askerî mevkiini terketmek suçlarından dolayı askerî mahkemece ih
racına ve 12 129 lira 73 kuruşu ödemeye mahkûm edilen Yusuf Cemal hak
kında kovuşturma yapıldığı ve fakat adı geçenin çok yaşlı olması ve hiçbir
işle meşgul bulunmaması, taşıtlı ve taşıtsız malı olmadığının tesbit edilmesi
hasebiyle alacağın tahsiline imkân görülemediği anlaşılmış ve ilerde yapıla
cak kovuşturmadan da bir fayda memul olmamasına binaen zimmetin terkini
cihetine gidilmiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi veresesinin mirası reddetmesi
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Orman G. Md.
Gümrük

ve

Terkin kararının özeti

T. Ba-

Bu zimmet ziraat memuru Abdullah Başar'm sahte senetle aldığı yol
luk parasından doğmadır. Adı geçenin sahte senet tanzimi ve sair suçla
rı dolayısiyle hakkında yapılan yargılama sonunda beraetine karar veril
miş ve bu sebeple şahsi hak bakımından kovuşturma yapılması imkânı da
kalmamış olduğundan zimmetin terkinine karar verilmiştir.

Gazianteb Def.

Borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve
4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturmadan vazgeçildiğinden terkini ci
hetine gidilmiştir.

Süivri Mal. Md.

Silivri Malsandığmm 1935 yılı idare hesabının Sayıştayca yargılanma
sı sırasında özel idareye gelirinden fazla ödemede bulunulmuş olduğun
dan dolayı Sayman Rifat Gürkan'a 200 lira 78 kuruş zimmet çıkarılmış
tır.
Hükmün infazı cihetine gidilmesi üzerine borçlu tarafından verilen di
lekçede; kendisinin 70 yaşını mütecaviz ve hasta olması gözönüne alınarak
paranın özel İdareden tahsilinin temini istenilmiştir.
Bu dileği üzerine yapılan incelemede İ935 yılında özel İdareye böyle
bir tediyede bulunulmamış olduğu, ancak paranın o yıl zarfında hesaplar
üzerinde yapılan muamelenin Sayıştaya bildirilmemiş olmasından zimmet
çıkarıldığı, saymanın ihtiyar ve hastalığı hasebiyle Sayıştaya müracaatla
tazmin hükmünün belli süre içinde kaldırılmasını istememesinden ilâmın
kesinleştiği anlaşılmıştır.
özel İdareye fuzulen verilmiş bir para olmadığı neticesine varılan ve
bu sebeple saymandan tahsiline mahal bulunmıyan 200 lira 78 kuruşun
terkini zaruri bulunmuştur.

D. D. Yolları ( 1 Md.

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve zamanaşımı süresini doldurmuş
olması hasebiyle tahsiline, imkân görülememiştir.
Borçlunun zamanaşımı ileri sürerek borcu kabul etmemesi, icra tetkik
merciince Hazine aleyhinde karar verilmiş olması, ve paranın Sayıştayca
zamanaşımına uğratan ölü saymana da. tazmin hükınolunmaması hasebiy
le terkini cihetine gidilmiştir.

Diyadin Mal. Md.

İstanbul Def.

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağın borçlunun ve vâri
sinin durumlarının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiş ve kovuşturma dosyasının İstanbul Adalet Binası yangınında yan
masına binaen terkini cihetine gidilmiştir.
( S. Sayısı : 173 )

32
Terkinine karar
verilen paranın
Sıra
miktarı
No.
ljira
K.

Zimmetin ııev'i
Avans

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
ahndısh tarih
934

Borçlunun adı
Muhtar

1%

20

İftC

m

93

197

472

41

Avhk fazlası

1)44

Nezih Krol

198

5

39

Zimmet

1930

Sabahattin

Salâhattiıı

199

15 29

Avhk fazlası

1927

Mehmet

200

11 27

Esva bedeli

194:1

• İbrahim Koçak

201
202
20;}

27 58
3 50
727

Ayhk fazlası
»
»
Avans

1930
1945
19:51

Halil
İbrahim Orman
Sabri Akkıhc

204

89

73

Zimmet

1323

Süreyya.

205

11 352

0(»

İstikraz

I33n

Hatice Melek

20«

31

04

Ayhk fazlası

1927

Mustafa

207

54

07

Aylık fazlası

1937

Salim Vural

2418
209
210

78
19 75
12 43

iltizam bedeli
Aylık fazlası
Avans

1927

İsmail (laftır

1927

Hilmi

1935

llamdi

211

12

3fi

Aylık fazlası

193(5

Cemil (-{ökçe

212
213

20
31 825

71
39

Avans
İstikraz

1943

Ahmet Yeneı

1335

Ni kola ki
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33

Terkin isteğinde
bulunan yer

-

Terkin kararının özeti

İstanbul Def.

Tapılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamamasmdan tahsiline mi
kan görülememiş *ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçilçliğiden terkini cihetine gidilmiştir.
As. Posta 15411 SayYapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememanlığı
mistir.
İstanbul Lv. Âmir.
Borçlunun ölmesi, veresesinin ve malı olup olmadığının tesbit edilememesi
Saymanlığı
hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturlmasmdan 4353 sayılı Ka
nun gereğince vazgeçildiğinden terkini zaruri bulunmuştur.
İstanbul Def.
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edileme
miştir.
Havza Mal. Md.
Tahsili hükme bağlanmış olan-bu alacağın borçlunun çok fakir olması
hasebiyle tahsil edilemediği ve kovuşturulmasından 4353 sayılı Kanun gere
ğince vazgeçildiği anlaşılmakla terkini-cihetine gidilmiştir.
D. D. Yolları G. Md.
Borçlunun ölmesi, malı olup olmadığının ve vârisinin kimler bulundu
ğunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunamamıştır.
İstanbul Def.
»
»
»
»
»
İstanbul Def.
Borçlunun bulunamaması hasebiyle tahsil edilememiştir.
As. Posta 17335 SayBorçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin zamanaşımı ileri
mahlığı
sürerek borcu kabul etmemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Ulaştırma Ba.
Perecik eski P. T. T. Müdürü Süreyya'nın 1323 yılında tahakkuk eden
zimmetinden bakiye kalan bu paranın borçlunun ölmesi, kefilleriyle vârisi
hakkında yapılan kovuşturmanın neticesiz kalması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
İstanbul Def.
Mülga Eytam Sandığmdan devredilen bu para mukabilinde borçlunun
~*
terhin ettiği mallar satılarak bedelinin zimmte mahsup olunduğu, bakiye
kalan 11 352 lira 6 kuruşun borçlunun ölmesi mirasçılarının mirası raddetmeleri hasebiyle tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmakla terkini cihetine gi
dilmiştir.
Havza Mal. Md.
Hükme bağlanan bu alacağın borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsi
line imkân görülememiştir.
D. D. Yollan G. Md.
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edile
memiş ve kovuşturma dosyası yandığından terkini cihetine gidilmiştir.
Konya Def.
Borçlunun bulunamamasmdan tahsiline imkân görülememiştir.
Havza Mal. Md.
»
»
»
»
»
As. Posta 15411 Say»
»
»
»
»
manlığı
Ulaştırma Ba.
»
»
»
»
»
Seyhan Def.
»
»
»
»
»
İstanbul Def.
*
Borçlunun kayıp kişilerden olması, bu para mukabilinde ipotek ettir
diği malların Hazine namına tescil edilmesi, bu suretle alacaklılık ve borç
luluk sıfatlarının birleşmiş olması hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır.
.( S. Sayısı : 173 )

34
Terkinine karar
verilen paranın
ıra
miktarı
Lira
K.

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

Borçlunun adı

14

ö

80

Avans

1931

Adil

15

177

34

Kredi bakiyesi

1928

Muhittin Ercan

61

Usulsüz tedive

.1931

Kail'

1336

Borçluları meçhul

217

20 401

250 079

G8 İhale aşarı

05

Toplamı
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85
Terkin isteğinde
bulunan yer
Havza Mal. Md.

7 nci Kor Saymanlığı

Mersin Gümrüğü Say
manlığı
Çanakkale Def.

Terkin kararının özeti
Borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş
ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçildiğinden
terkini zaruri bulunmuştur.
1928 yılında Mardin malsandığında açılan krediden mahsupsuz kalan
bu paranın neden dolayı kaydının açık kaldığının tesbit olunamadığı gibi
mutemet Muhittin Ercan'da hâdisenin 20 yıl evveline ait bulunduğunu
ve namına açılan kredileri tamamen kapattığını ve zamanaşımı bulundu
ğunu ileri sürerek borcu kabul etmemesi hasebiyle terkini cihetine gi
dilmiştir.
Borçlunun borcu kabul etmemesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir.
Biga îlcesi malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1336 yılından beri dev
ren gelmekte olan bu alacağın müstenidi belgenin çeşitli tarihlerde vuku
bulan yangında yanmış olması, dökümü ile kimlere ait bulunduğunun tesbit
edilememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.

( S. Sayısı r 173 )

30
Genel Muhasebe Kanununun
Terkinine karar
verilen paranın
miktarı
Lira
K,

Zimmetin nev'i

Zimmetin vukuu
veya hesaplara
alındığı tarih

131 uci maddeni

Borçlunun adı

77

59

İdare hesabından

1934

Malmüdürü Hasan Küstü

564

96

îdare hesabından

1930

Eski Saymanlık Md. Hüs
nü Oktar

642

15

Toplam
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mucibince affına karar verilen paralara ait cetveldir.

• Terkin isteğinde
bulunan yer

Terkin kararının özeti

İskilip Mal. Md.

Bu para küçük sıhhat memuru iken ölen Cevdet'in yetimlerine tazmi
nat olarak verilen mebaliğden kesilmiyen Kazanç Vergisinden doğma olup
Sayıştayea Hasan Rüştü'den tazminine hükmedilmiştir.
Tediyenin yapıldığı tarihteki içtihada göre; bu ikramiyeden Kazanç
Vergisi kesilmemesinde bir yolsuzluk olmadığı ve Tekaüt Kanununun 43
ve 52 nci maddeleri mucibince yapılan bu gibi tediyelerin 8 . VII . 1935
tarihli ve 27 - 13/16521 sayılı genel tebligatla Kazanç Vergisine tâbi tu
tulduğu, ancak işbu tediyatm sözü geçen tebliğden evvel vukubulmuş ol
ması hasebiyle saymanın hâdisede kusuru olmadığı neticesine varılmıştır.
2514 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan belli sürenin geçmesi hasebiyle
Sayıştayea tazmin hükmünün kaldırılmasına imkân görülemiyen ve say
mandan tahsiline de mahal bulunmıyan sözü geçen paranın affı adalete
uygun görülmüştür.

izmir Def.

izmir Saymanlık Müdürlüğünün 1930 yılı idare hesabının yargılanma
sı sonunda Sayıştayea zimmet çıkarılan bu para imza ve bazı formalite
noksanından doğmadır.
Âhizlerin durumları tesbit edilemediğinde yeniden vesaik alınmasına
ve Sayıştay ilâmında yazılı noksanların ikmaline imkân görülememiştir.
Mahallince düzenlenen tutanaklarla bu paranın istihkak sahiplerine te
diye edildiği ve şimdiye kadar hiçbir kimse tarafından alacak ve hak id
diasında bulunulmadığı tevsik edilmiş olduğundan ve bu durum karşısın
da saymandan tahsili adalet ve hakkaniyete uygun olamıyaeağmdan affı
cihetine gidilmiştir.

»•-«

( & Sayısı : 173 )

S. Sayısı: 174
Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin
yorumlanması hakkında Başbakanlık tekeresi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu ( 3 / 1 4 2 )

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Sayı : 72 - 6, 6/297

•---•

27.1.1944

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde (İlk mektep müdür ye başmual Hinlerine, kıdemlerine gö
re alacakları muallimlik maaşından başka idari hizmetlerine mukabil olmak üzere ücret olarak ilk Ted
risat Meclisinin karariyle ayda 10 liradan 20 liraya kadar tahsisat verilir) denilmektedir.
Maddede, kendilerine idari hizmet mukabili ücret verilecekler (İlk mektep müdür ve başmuallim) leri diye vasıflandırıldığma ve tek ögretnıenli ilkokulların öğretmenleri müdür ve başmuallim
unvanını haiz olmadıklarına göre, bu gibilere idaTİ hizmet ücreti vermenin doğru olamıyacağı içtiha
dında bulunan 53 vilâ}ret 789 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1926 senesindenberi sözü edilen öğ
retmenlere bu ücreti ödememiştir.
Buna mukabil on vilâyet de, herne kadar 13 ncü madde hükmünden istifade edecek öğretmenler
(ilk mektep müdür ve başmuallimleri diye tavsif
edilmişse de, kanunda bu madde mucibince ve
rilecek ücretin (idari hizmet mukabili) olduğunun açıkça gösterilmesine ve tek ögretnıenli ilkokulla
rın öğretmenleri ile diğer okulların başöğretmenleri arasında, okulun bütün idare işlerini çevirmek nok
tasından, hiçbir fark bulunmamasına istinaden bunların da ayni ücreti almaları lâzımgeldiği netice
sine vararak tatbikata bu yolda istikamet verilmiştir.
Ayni hükmün birbirine zıt iki şekilde tatbiki doğru olmadığından, bu husustaki görüş ayrılığı
nın Dahiliye ve Maarif Vekilliklerinin talepleri veçhile tefsiren halli muvafık olacağı düşünülmüş
tür.
Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirildirilmesinc müsaade buyuru!masını arz ve rica: ede
rim.
- ' ' " - -

. -^W'<^

;>•• •:'-

Başvekil

S. Saraçoğlu

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. li. M. M.
Millî Eğilim Komisyonu
Esas No. 1/142
Karar No. 23

16 . VI . 1.0-İH

Yüksek Başkanlığa
789 sayılı Kanunun 13 ııeü maddesinde ilk
mektep müdür ve başmuallimlerine idari hizmet
leri karşılığı olarak ücret verilmesini emreden
hükmünün, tek öğretmen li ilk okullarda çalışan
ve bu okulların idari hizmetlerini gören öğret
menlere de şâmil olup olmadığına dair, Hüküme
tin tefsir talebi, 27 . 111 . 1944 tarihinde Komis
yonumuzda incelenmiş ve tek Öğretmenli okul
larda çalışanlara bu idari hizmetlerine karşılık
olarak kanunun kabul ettiği tahsisatın verilmesi
neticesine varılmıştır.
Yedinci Devrede hükümsüz kalan bu evrak
tekrar Komisyonumuza havale edilmekle görü
şüldü.
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsil
cilerinin ifadelerinden, tek öğretmenli okullarda
çalışanlara da idari hizmetleri için tahsisat ve-

rilmesinin sağlanmış olduğu anlaşılmış, ve bu
evrak üzerinde yapılacak bir muamele olmadığı
n et i cesi n e v a rılm ışt ır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
.Millî Eğitim Komisyonu Başkanı
Erzurum
('. Dursuuoğlu
Sözcü
Kâtip
Urfa
Kars
AS'. K. Yetkin
T. Taşkının
İmzada bulunmadı
Ankara
Balıkesir
Çanakkale
.1. l\. Bekman
Eminittin (Jelikik
N. (Jnen
İzmir
M araş
M araş
E. Çınar
Dr. K. İdil
E. Soysal
Tekirdağ
Trabzon
Trabzon
E. Ataç
Z. Molaoğtu M. li. Tarakçı oğlu
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S.Sayısı: 175
Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'ın, İskân kanununun ba
zı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni
den bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesinin bir numaralı bendinin değiştirilmesine
ve bu maddeye bazı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi ve
Geçici Komisyon raporu ( 2 / 1 1 2 )

7.

VI.1948

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bugün yürürlükte bulunan 2510 sayılı İskân Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve 18 Ha
ziran 1947 günü yayınlanan 5098 sayılı Kanun gereğince haklarındaki bütün hükümler kaldırıl
mak suretiyle batıdaki mürettep yerlerinde serbest duruma geçmiş olan vatandaşlar hakkındaki
işlemler son kanunun geçici ikinci maddesinde belirtilmiştir.
Ancak, adı geçen vatandaşların kendi yurtlarında, kendi il'l erinde ve sonradan gönderildik
leri mürettep yerlerde bıraktıkları gayrimenkul!erin tâbi tutulacakları muameleler ve kendilerine
bahşedilen bazı haklar bakımından muvakkat hükümleri ihtiva eden mevzuubalıs geçici ikinci
maddenin, bugüne kadar tatbikatta elde edilen sonuçlara göre, bu kanuna tâbi vatandaşların
hakları bakımından olduğu kadar Hazinenin de hakları bakımından, noksanlık arzettiğine ka
im at getirmiş bulunuyorum.
Bu sebeple, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin bazı hükümlerini değiştirmek ve
bazı hükümlerini de açıklamak maksadiyle bağlı kanun teklifimi, gerekçesiyle birlikte, sunuyo
rum. İvedilik ile gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla dilerim.
Tunceli Milletvekili
Necmeddin Sahir Sılan

Gerekçe
t. — Kanun teklifinin birinci maddesi, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci
bendinin değiştirilmesi maksadiyle hazırlanmış ve bu değişiklikler aşağıdaki şekilde tesbit olun
muştur :
a) Bu bendde, geçici ikinci madde ile yasak bölge halkına tanınmış olan iskân hakkının ik
tisap edilebilmesi için tesbit ve kabul olunan bir yıllık müracaat müddeti, yine o tarihten itibaren,
iki yıla çıkarılmıştır.
Çünkü 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir kısım vatandaşlar Batıdaki mü
rettep yerlerinden Doğu ÎPlerindeki eski yerlerine göç edebilmiş ise de, bir yandan kış mevsimine
girilmiş olması, diğer yandan evvelce derpiş edilmiyen sebep ve zaruretlerin tekevvün etmesi ha
sebiyle, henüz göç etmemiş olan vatandaşlarımızın da yüzde elli derecesinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu duruma göre, 1948 yılı içinde eski yerlerine dönmek istiyenler arasında mevzuubahs hü
kümlerden faydalanacak olan vatandaşların bulunduğuna hiç şüphe yoktur. Halbuki, 5098 sayılı
Kanunun geçici ikinci maddesi mucibince iskân hakkını iktisap edebilmek üzere vatandaşların
müracaatları esas tutulmuş ise de bu gibiler, bu müracatları eski yerlerine dönecekleri zamana
talik etmekte ve bu, tesbit edilen bir yıllık müddet 18 Haziran 1948 günü sona ereceğine göre,
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vatandaşların bu haklarını kullanmalarına maddeten imkân bırakmamaktadır.
Bu itibarla, adı geçen vatandaşlarımızın bu haklarını kaybetmemelerini sağlamak üzere, bir
yıl olarak konulmuş olan müddetin iki yıla çıkarılması âdilâne bir tedbir olarak mütalâa edilmiş
ve mevzuubahs geçici ikinci maddenin birinci bendindeki «bir yıl» kelimesi, «iki yıl» olarak
yazılmıştır.
b) (»ecen yıl kabul edilmiş olan 501)8 sayılı Kanunun geçici birinci maddesindeki hükümlerle ge
çici ikinci maddesinin yedinci bendindeki hüküm l e re göre her türlü kayıtların kaldırılmış olmasın
dan istifade etmek suretiyle bu vatandaşlardan bazıları mürettep yerlerinde iskân yoiiyle almış
oldukları yapı ve toprakları doğudaki yerlerine dönüşlerindeki yaşama zorluklarım kısmen olsun
giderebilmek düşüncesiyle veya bulundukları yerlerdeki teşvik ve tesirlerle olduğu kadar muhte
lit.' sebeplerle başkalarına satmış bulunmaktadır.
Halbuki yasak bölge halkından olanlara bahşedilen iskân hakkını iktisap edebilmek için nıevzuubahis yapı ve toprakların geri verilmesi de şarttır.
I>ıı vaziyet karşısında, türlü zaruret ve sebeplerle, bugün satmış oldukları yapı ve toprakları
geri vermek imkânına malik olmıyaıı ve esasen muhtaç durumda bulunan bu vatandaşların, bir
yandan bahşedilen iskân haklarından faydalanabilmelerini sağlamak, diğer yandan Hazinenin za
rarını da korumak maksadiyle bu gibilere verilecek yapı ve toprakların, diğerlerinden farklı ola
rak, borçlandırma suretiyle verilmesi daha uygun görülmüş ve bu esası temin için de 5098 sayılı
Kanunun geçici ikinci maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklenmiştir.
c) Esas itibariyle 2510 sayılı Kanunun taallûk ettiği maddelerin kaldırılmasından önce sı
nırları hartalarla tesbit olunan ve Bakanlar Kurulu tarafından iskân ve ikamet edilmesi yasak
lanmış bulunan Ağrı, Sason, Tunceli, Zeylân yasak bölgeleri 5098 sayılı Kanunun on ikinci mad
desiyle de kabul ve teyit edilmiş bulunmaktadır.
Ancak, yasak bölgelerden bazılarının civarında, ozaman, idari bakımlarla ve muhtelit' sebep
lerle, bir kısım yerler boşaltılmış bölge olarak iskân ve ikamet yasağına tâbi tutulmuş ve bura
lardaki vatandaşların evleri yıkılmış, topraklarına tasarruf imkânları bırakılmamıştır.
Böylece genel olarak, yasak bölge rejiminin tatbik edilmiş bulunduğu boşaltılmış bölgeler, bu
gün, ortadan kaldırılmış olduğundan evvelce bu bölgelerde yaşıyan vatandaşların
topraklarını
diledikleri gibi tasarruf
etmeleri mümkün olmakla beraber evlerinin
yıkılması,
yıktı
rılmış olması yüzünden uğradıkları zararlar, bu
gibiler
için
telâfi
edilenıiyecek ka
dar önemlidir.
Bu itibarla, sayıları pek mahdut bir miktarda sanılan boşaltılmış bölgeler halkının, mâruz kal
dıkları zararları gözönünde bulundurmak suretiyle, yasak bölgeler halkı gibi kanunun bahşet
tiği haklardan istifade etmeleri adalet esasları bakımından. da uygun görülmüş ve bu esası te
min edebilmek için 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci bendine diğer bir fıkra
eklenmiştir.
2. — Tasarının ikinci maddesi, 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesindeki bir boşluğu dol
durmak maksadiyle hazırlanmış ve eklenmesi derpiş edilen bentler aşağıdaki şekilde tesbit olun
muştur :.
a) Bu maddenin birinci bendine göre, batıdaki mürettep yerlerinde kalan ve kalmak istiyen
vatandaşların, 5098 sayılı Kanunun geçici birinci ve ikinci maddelerindeki hükümlerle hakların
da evvelce uygulanmış olan bütün kayıtların kaldırılmış olması bakımından, tamanıiyle serbest
bir duruma geçtikleri hakkındaki telâkki ve mütalâa, tatbikatta zararlı bir mahiyet almış ve Dev
let, bu gibilerden yardımını kesmiştir.
Bu vaziyet, umumi prensiplere aykırı olduğu kadar, evvelce memleket menfaatleri bakımın
dan yurtları değiştirilmiş olan ve bu yüzden maddi ve mânevi şekillerle çeşitli zararlara mâruz bı
rakılmış bulunan bir kısmı vatandaşların mağduriyetini mucip olmakta ve bugün bulundukla
rı mürettep yerlerde kalmak hususundaki istekleri baltalanmaktadır.
fşte bu sebepledir ki, bu maddenin birinci bendi, müktesep haklara halel gelmiyeceğini tasrih
etmek suretiyle, yukarda işaret edilen mülâhazayı önlemeye yardım edeceği düşüncesiyle hazır.
( S. »Sayısı : 175 )

lanmış ve bu gibilerin iskânları kabul ve ikmal edildiği takdirde evvelce verilmiş olan yapılarla
toprakların ve kanundaki diğer takyidi hükümlerin, muhacirlere ve benzerlerine uygulandığı
gibi, bu gibilere de tatbik edileceğinin, tesbit olunduğu şekilde, açıklanmasına lüzum görülmüş
tür.
b) Bu maddenin ikinci bendinde, eski yurtlarına dönmüş olanlardan, '-kanşılaştıkları zorluk
lar ve diğer sebeplerle, yeniden Batıdaki mürettep yerlerine dönmek istiyenlerin parasız olarak
gönderilebilmelerini sağlamak esası derpiş olunmuştur.
Bilindiği gibi, 5098 sayılı Kanunun kabulü ü:erine, .yıllardanberi Batıda bulundukları müretep yerlerden çıkamamak, ayrılamamak zorunda kalmış olan bu vatandaşların bir kısmı hürriyete
ve serbest hayata kavuşmalarının yarattığı sebeplerle ve yurtlarına kavuşmak gibi samimi is
teklerle olduğu kadar türlü sebeplerle, kafilelerhalinde. eski yurtlarına dönmüş bulunmaktadır.
Ancak, Batıda bulundukları zamanlarda görenek ve düşünce ve yaşama, hayatlarını kazan
ma itibariyle daha uyanık bir duruma geçmiş ve tekâmül eylemiş olan bu vatandaşlardan bir
kısmının Doğudaki yurtlarında barınanı lyaeakları kanaati uyanmış ve hu daha ziyade tahsil çağlarındaki çocukların direnmeleri itibariyle birçok aileleri müşkül vaziyete sürüklemiş A^e buna
inzimam eden diğer sebeplerle birlikte çeşitli yoksulluk ve zorluklar bazı vatandaşlarda yeni
den Batıdaki mürettep yerlerine dönmek arzusunu yaratmış, uyandırmıştır.
Bu sebeplerle, bugün, batıdaki 'mürettep yerlerine kendiliğinden dönenler olmakla beraber
bu gibilerin çoğu maddi imkânsızlık yüzünden bu maksatlarına nail olamamış ve bu vatandaşların
yurtlarına dönmelerine diğer bir âmil olarak derpiş edildiği şekilde müstahsil bir duruma geç
mek imkânları da sağlanmamıştır.
Şu vaziyet karşısında, bir yandan vatandaş, diğer yandan
Hükümet bakımlariyle tervici
çok yerinde olan böyle bir arzunun tahakkukuna imkân veren bu madde ile, geri döneceklere,
Batıdaki mürettep yerlerinde kalan vatandaşlar gibi iskân haklarını
sağlayıcı, teyit edici bir
hükmün konulması, tatbikatta, ilgilileri ve vazifelileri tereddüde düşürmemesi bakımından da ge
rekli .görülmüş ve ikinci bent de buna göre hazırlanmıştır.

Geçici Komisyonunun raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 2/112
Karar No. 2

18 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale buyurulan; Tunceli
Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımı
zın; (îskân Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılmasına, değiştirilmesine ve buna yeniden
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair (5098)
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (1) nu
maralı bendinin değiştirilmesine ve bu madde
ye bazı hükümler eklenmesine dair) olan kanun
teklifi tasarısı beş komisyondan gelen üyelerin
iştiraki ve îskân Genel Müdür Vekili ile Millî
Emlâk Genel Müdürü ve bizzat kanunu teklif
eden arkadaşımızın huzuriyle müzakere edildi:
Bu konuda yetkili adı gecen daire mensup

ları ile Necmeddin Sahir Sılan arakdaşmıız ta
rafından verilen malûmat ve yapılan açıklama
lar dinlendikten sonra teklif edilen kanunun
esas olarak kabulüne ve fakat aşağıda arz ve
izah olunan gerekçe ve zaruretlere binaen bazı
fıkralarının değiştirilmesine ve kanundan mak
sut olan âcil faydanın alınabilmesi ve vukuu
melhuz bazı iltibasların önlenmesi için uf ak bazı
fıkraların da eklenmesine karar verildi:
Komisyonumuzca verilen işbu karar ve so
nuca ait düşünce ve gerekçeleri sırasiyle arzediyoruz:
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımızın bu

( S. Sayısı : 175 )

kanun tasarısından çıkarttığımız mâna ve dolay isiyle bu konuda süratle yapılması istenen
hususlar; beş kısım üzerinde toplanmakta ve
özet olarak bu kanunla:
1. — Yasak bölge halkından olupta; 5088
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden naşi ser
bestliğe kavuşan ve yerlerine dönen vatandaş
lardan muhtaç olanlar kendi illerinde veyahut
civar illerde yerleştirilmelerini istemeleri hakkı
bu kanunla tanınmıştır.
Yalnız, bu hakka sahip olabilmek için bu
vatandaşın bir sene içinde yerine dönmüş olması
şarttır.
Sayın arkadaşımızın bu müddetin bir sene
daha uzatılmasını yani (5098) sayılı Kanunun mu
vakkat 2 nci fıkrasının birinci bendindeki
(bir yıl içinde) kaydının (iki yıl içinde) şeklinde
değiştirilmesi.
1 - Evvelce darbe nakledilmiş olan. bu vatan
daşlardan nıııthaç olanlar, naklolundukları yer
lerde kendilerine hükümetçe 2510 sayılı Kanun
gereğince -verilmiş olan Gayrim en küllerin yine
aynı kanunun 39 ncu maddesi gereğince iadesi
şart olduğuna göre bu şarta riayet etmiyen yani
Garpteki gayrimeııkullerini elden muhtelif vesi
le ve suretlerle çıkartmış olan ve bu suretle iskân
hakkı sakıt olan vatandaşlara bir atıfet olarak ve
iskân mevzuatı dâhilinde ve borçlandırılma su
retiyle Gayrimenkul verilmesi.
• > - Yasak bölge dışında ve bu bölgelere müca
vir yerlerden hükümetçe boşaltılmış mahaller
halkından olup da Garbe nakledilen ve 2510 sa
yılı Kanun hükümlerine tâbi olarak iskân edi
len vatandaşlarımızın da tıpkı yerlerine dönen
yasak bölge halkı için olduğu gibi bunlar için
de bir iskân hakkı tanınması,
4 - İster yasak bölge halkından olsun ve is
lerse buna civar boşaltılmış yerler halkından
bulunsun, Garpte kalma.k isteyenlerin 5098 sayı
lı Kanımla kaldırılmış olan iskân haklarının,
tanıması ve arzuları veçhile Garpte nakledildik
leri yerlerde yerleşmelerinin kolaylaştırılması,
5 - Aynı kanunun icabı olarak Şarkta asıl
yerlerine nakledilmiş ve oralarda barınmak im
kânını bulmamış, perişan kalmış vatandaşların
arzuları veçhile tekrar eski Garpteki ikametgâh
larına son defa olarak nakilleri.
İstenilmekte ve bu esasları temin maksadiyle
iki madde halinde kanun tasarısı teklif edilmektediı\

Komisyonumuz bu konuları birer birer in
ce I iy erek :
Birinci kısımda; bahis konusu olan bir yıllık
müddetin teklif edilen şekilde iki yıl olarak
kabulünü, bugüne kadar bütün, geyretlere rağ
men bu yurtlaşlarımızın Şarka kendi yurtlarına
nakillerine imkân bulunamaması ve gidenlerin de
henüz yerleştirilememiş olmaları gözönüne alına
rak iki yıla çıkarılmasını uygun görmüş,
ikinci kısımda; bahis konusu olan ve her iki
bölge halkına şâmil olan ve borçlandırma sure
tiyle gayrimenkul verilmesi keyfiyeti; Garpte is
kân edildikleri mahallerdeki gayrimenkulleri yok
pahasına satarak yurtlarına dönmek sevdasiyle
cidden mutazarrır olan, ellerinde avuçlarında
birşey kalmamış bulunan bu yurttaşlara kendi
yurtlarında iskânlarını sağlamak ve biran önce
müstahsil duruma girmelerini ve yaralarını ko
laylıkla sarabilmelerini temin bakımından uygun
bulunmuş;
Üçüncü kısım da; bahis konusu olan yasak
bölge dışındaki mücavir yerler halkından muhtaç
olanların tıpkı yasak bölge halkı gibi kendi illeri
veya civar illerde iskânları keyfiyetini, bu bölge
ve yerler halkının da yasak bölge halkı kadar
mutazarrır oldukları ve birçoklarının ev ve bark
ları da taımamen yıkıldığı ve ellerinden çıktığı öğ
renilmiş olduğundan bunlardan hakikaten muh
taç bulunan, düşmüş olanların yasak bölge hlkı
gibi iskâıılrı muvafık'ı m ad el et olarak mütalâa
edilmiş,
Dördüncü kısımda bahis konusu olan keyfi
yet Garpla eski nakledildikleri yerlerde halâ
kalmış ve henüz Şarktaki yerlerine nakledilme
miş olanlardan Garpta arzıılariyle kalmak istiyen ve bugüne kadar iskân edilmemiş ve son
5098 sayılı Kanunla da artık iskân hakları red
dedilmiş olan her iki bölge halkının buralarda
kalıp yerleşmelerinin kolaylaştırılması «la, bu
yurtttaşlarm hal ve istikballeri ve biran önce
medeni hayata kavuşmaları bnkmımdan çok ye
rinde görülmüş;
Beşinci kısımda bahis konusu olan Garpta
kendi yerlerine nakledilmiş vatandaşlardan yu
karda arzedilmiş önemli sebeplerle yerleş'"ınemiş
ve yerleşmeleri kendilerince de mümkün görü
lememiş yurttaşların iskân hakları devam etmek
ve son defa olarak Garpta iskân edilmek üzere
'Hükümetçe parasız Garptaki eski yerlerine nak: J75)

ledilmelcri dördüncü kısımda arz ve izah olu
nan sebeplerden ötürü muvai'ıkı mütalâa edil
miştir.
Buna göre yeni şekil ve tadillerle tanzim
edilen kanun tasarısının eklice sunulduğunu üs
tün saygılarımızla arzederiz.
İskan Kanunu Geçici Komisyon Başkanı
Sivas
M. ,S\ Beleda

K âtip
Sözcü
Konya:
Bursa
M. §. Altan
Dr. T. Sim er
Diyarbakır
Balıkesir
Balıkesir
O. N. Burcu
II. Seremetli
*Ş\ Tlluğ .
Kastamonu
Konya
Ordu
/)/•. F. Evevü Dr. M. F. Dûnda, Dr. Z. M. Sezer
Samsun
Rize
Ö. Kanıl as
Dr. S. A. Dil em re

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ NECMEDDİN SA
Hİ R SILAN'İN TEKLİFİ

GEOÎCİ KOMİSYONUNUN DEÖİvSTİRÎŞİ

İskân Kanununun bazı maddelerinin
kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair 5098
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin bir nu
maralı bendinin değiştirilmesine ve'bu maddeye
bazı hükümler eklenmesine dair Kanu teklifi

İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı
madde ve fıkralar eklenmesine dair 50.98 sayılı
Kanunun geçici 2 nci maddesinin 1 numaralı ben
dinin değiştirilmesine ve bu maddeye bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesinin bir numaralı bendi aşağıda
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir:
Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler hal
kından olup da 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren iki yıl içinde iskânını istiyenlerden muhtaç olanlar eski illerinde veya bu
illere civar illerde yerleştirilebilir.
Bu takdirde, bunlara, mürettep yerlerinde
evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510 sa
yılı İskân Kanununun 39 ncu maddesi hükmü
ne göre geri alınır.
Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yer
leri civarında verilecek yapı ve topraklar 39 ncu
maddenin ikinci bendi gereğince borçlandırılır.
Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen yer
ler civarında olan ve evvelce idareten boşaltılmış
bölge halinde kabul ve iskân ve ikamet yasak edi
len yerler halkından 5098 sayılı Kanun ile ser
best duruma girmiş olanlar da yukardaki hüküm
ve şartlar dairesinde iskân edilebilir.

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıda gös
terilen şekilde değiştirilmiştir:
Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler hal
kından olup da 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren iki yıl içinde iskânını istiyenlerden muhtaç olanlar, eski illerinde veya
bu illere civar illerde yerleştirilebilirler.
Bu takdirde, bunlara mürettep yerlerinde
evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510
sayılı İskân Kanununun 39 ncu maddesi hük
müne göre geri alınır.
Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yer
leri civarında verilecek yapı ve topraklar İskân
Dairesinin borçlandırma usul ve kaidelerine
göre borçlandırılır.
Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen
yerler civarında olan ve evvelce idareten boşal
tılmış bölge halinde kabul ve iskân ve ikamet
yasak edilmiş yerler halkından 5098 sayılı Ka
nun ile serbest duruma girmiş olanlar da yu
kardaki hüküm ve şartlar dairesinde iskân
edilebilir.

MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci meaddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir:
1. — 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma
girmiş olanlardan mürettep yerlerinde kalanla-

MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir:
1. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma gir
miş olanlardan mürettep yerlerinde kalanların

( S. Sayısı : 175 )

—6
Teklif

(ieçici K.

rııı müktesep haklarına halel gelmez. Bu takdir
de, İskân Kanunlarının bütün hükümleri bunlar
hakkında da uygulanır.
2. — 5008 sayılı Kanun ile serbest duruma
girmiş olan ve geçici ikinci maddenin altıncı ben
dindeki hükümlerden istifade suretiyle eski yurt
larına dönmüş bulunanlardan tekrar mürettep
yerlerine gitmek istiyenler, bir defaya mahsus
olmak üzere, 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre
parasız gönderilir.
O erek bu suretle dönmüş olanların ve gerek
kendi paralariyle mürettep yerlerine avdet et
miş bulunanların yukardaki hükümler dairesin
de iskânları ikmal edilir.

müktesep iskân haklarına halel gelmez bu tak
dirde İskân Kanunlarının bütün hükümleri
bunlar hakkında da uygulanır.
2. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma
girmiş olan ve geçici ikinci maddenin altıncı
bendinin hükümlerinden istifade suretiyle eski
yurtlarına dönmüş bulunanlardan tekrar mü
rettep yerlerine gitmek istiyenleı son defaya,
mahsus olmak üzere 2510 sayılı Kanun hüküm
lerine göre parasız gönderilir. Gerek bu suretle
dönmüş olanların ve gerek kendi paralariyle
(farbte mürettep yerlerine avdet etmiş bulu
nanların yııkardüki hükümler dairesinde iskân
ları ikmal edilir,
Ancak mürettep yerlerinde bu suretle son
olarak iskân hakkı verilmiş olan yasak ve mü
cavir boşaltılmış bölge halkına, bundan başka
hiçbir yerde jskân hakkı tanınmaz.

MADDE ',*,— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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tarihinde

S. Sayısı: 176
Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasarısı ve Tarım, Millî Eğitim
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/288)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/846, 6 - 3285

22 . XII . 1947

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . XII . 1947 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Bütün derecelerdeki öğretim kurumlarının, hangi mesleke hazırlarsa hazırlasınlar, bir elden
yürütülmesi fikir ve prensipi, Devletin kültür alanındaki işlerini bir bütün olarak ele alan her
memlekette genel bir usul olduğu gibi 3 Mart 1340 tarih ve 430 numaralı Tevhidi Tedrisat Ka
nunumuzun tedvinine âmil olan esas fikir ve prensipin de ruhunu teşkil etmektedir. Bu ilkeye
uyularak 30 . V . 1940 tarih ve 3848 sayılı Kanunla Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Bakanlı
ğından, 22 . I X . 1941 tarih ve 4121 sayılı kanunla da Yüksek Mühendis Okulu Bayındırlık Ba
kanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır.
Ankara'da muhtelif tarihlerde, doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak idare
edilen Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleri açıldığı gibi Devletin büyük fedakârlık
lar yaparak her türlü tesisleriyle 1933 de kurduğu Yüksek Ziraat Enstitüsü de bir Üniversite
bünye ve hüviyetiyle ve bazılarının mazisi yüz yılı dolduran fakültelerle memleket yüksek kül
tür işlerinden üstüne düşen hizmeti müstakbel Ankara Üniversitesi Fakültelerinin yanıbaşında ba
şarı ile yapmakta bulunmuştur. 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunla, Ankara'da Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı fakülteler Ankara Üniversitesi halinde birleştirilince Yüksek Ziraat
Enstitüsünün de bu topluluğun yanıbaşında yerini alması ve Millî Eğitim Kurumları arasına gir
mesi tabiî bulunuyordu. 14 . VIII . 1946 tarihinde okunan ve Kamutayca onanan Hükümet progra
mında bu husus «Yüksek Ziraat Enstitüleri de Üniversiteler Kanununun şümulü içine alınacak
tır» şeklinde ifade edilmiştir.
Memleketimizde ilk Ziraat mektebi 1846 yılında istanbul'da Ayamama çiftliğinde açılmıştır.
İlk Yüksek Tarım okulu olan Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi ise ancak 1891 de kurulmuştur. Bu
raya ilkin yalnız Baytar mektebi talebesi alınmış, ertesi yıl okula Halkalı Ziraat ve Baytar mek
tebi adı verilmiştir. 1893 te Orman mektebi de buraya eklenmiştir. Sonradan Baytar sınıfları is
tanbul'da ayrı bir binaya nakledilmiş, ziraat ve orman üzerine olan müşterek öğretim 1909 yılma
kadar sürmüştür. Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi 1927 yılma kadar talebe yetiştirmiş ve bu okul
Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Âli mektepleri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına dair olan
20. V I . 1927 tarih ve 1109 sayılı Kanunla lağvedilmiştir. 1931 de Ankara'da yeni bir Yüksek Zi-
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raat Mektebi kurulmuş i ur ki burası 19.3.3 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluşunda Zi
raat Fakültesine çevrilmiştir.
İlk Orman mektebimiz ise 1857 yılında İstanbul'da açılmıştır. 1880 de Orman Mektebi iie
Maden Mektebi birleştirilmiş, Halkalı Ziraat, Mektebi açılınca Orman Mektebi kaldırılmış ve 1803
ten itibaren ormancılık hakkındaki dersler de Jlalkalı'da verilmeye başlanmıştır.
1909 da ise Belgimi ormanı yanında Bahçekö.y'de müstakil bir Orman Mektebi Âlisi kurul
muştur. Bu yüksek okul da 1934 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünde Orman Fakültesine çevril
miştir.
Türkiye'de ilk Veteriner okulu da 1842 yılı başında açılmıştır. Bu tesis Ordu ihtiyaçlarından
doğmuş ve askeri veteriner yetiştirilmesine tahsis edilmiştir. Bu mektep sonradan kapanmıştır.
1849 da tekrar tevsi edilerek Harb Okulu içinde özel sınıflar halinde açılmış ve bu müessesede de
yine Ordunun ihtiyacı olan veterinerler yetiştirilmiştir. 1881 senesinde bu askerî mektebe sivil hiz
metler için de öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Memleketin ekonomisine, çiftçi ve köylüye hayvan hastalıklarının, yaptığı büyük zararlar Dev
let adamlarının dikkatini çekerek 1888 tarihinde Nafıa Nezaretinde (Umuru Baytariye Müfettişi
Umumiliği) kurulmuş ve ayrıca bir sivil baytar mektebinin açılmasına karar verilerek 1889 da
«Tıbbiyei Mülkiye» de ilk veteriner sınıfları tedrisata başlamıştır. Bu sırada Halkalı'daki mektep
binasının tamamlanması dolayısiyle Tıbbiyede ilk iki senelik tedrisatı bitirenler üçüncü ve dördün
cü sınıfları teşkil etmek üzere (Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi) ne nakledilmişlerdir. Sonra
dan yukarda da söylendiği gibi Baytar Mektebi İstanbul'a nakledilerek burada (Mülkiye Baytar
Mektebi Alisi) adı altında öğretime devam etmiştir.
J920 senesi Şubatında ise Yüksek Sivil ve Askerî Veteriner Mektepleri (Yüksek Baytar Mek
tebi) adı altında birleştirilmişlerdir. Bu müeessese 1933 te Yüksek Ziraat Enstitülerinin açılmasına
kadar tedrisata devam etmiş ve bu tarihte Veteriner Fakültesine çevrilmiştir.
Cumhuriyet İdaresi kurulduğu zaman Türkiye'de veteriner, ziraat ve ormancılık yüksek tah
silleri İstanbul'da Baytar, Halkalı Ziraat ve Bahçeköy Orman Mektebi Âlilerinde yapılmakta idi.
Bu Okullar, memlekete birçok değerli elemanlar yetiştirmekle beraber eski idareden devrolunan
diğer Yüksek Öğretim Kurumlanınız gibi dar bir teşkilât ve öğretim kadrosiylc çalışmakta idiler.
Tarım işlerinin ön plânda ele alınması gereken memleketimizde gerek bilim ve gerekse eleman
bakımından, bu kurumların, ihtiyaçlarımızı karştlıyamadığı belirmiş bulunuyordu. Türkiye Cumhu
riyetinin daha kurulduğu ilk yıllardan başlıyarak memleketin ekonomik kalkınmasına verdiği
enem mulûmdıır. Bu itibarla Cumhuriyet Hükümetlerinin ekonomik varlığımızın temelini teşkil
eden ziraat işlerini eski hallerinde bırakması mümkün olmadığı gibi bu işlerin başında yer alacak
kurumları meydaua getirmek, araştırmalar yap!ırmak, teknik ve bilim, adamlarını yetiştirmek hu
suslarında da ihmal göstermesi imkânsızdı. Memlekette yeni rejimle başlıyan bu zihniyet inkılâbı
neticesidir ki, Hükümet ziraat alanında teknik eleman eksikliğini telâfi için bir taraftan ziraat,
hayvancılık ve ormancılığın türlü şubelerinde ihtisas sahibi yabancı uzman ve profesörleri memle
kete davet ederek ziraat problemlerini bunlar eliyle tetkik ettirme .yoluna gitmiş ve yurdun tarım
dâvalarını en toplu ve amaca en kolay yoklan götürecek aynı zamanda dâvayı gerçekleştirecek kendi
ihtisas elemanlarımızı da sayı itibariyle çok miktarda, bilgi itibariyle de yüksek evsafta yetiştire
cek kurumların tesisini düşünmüştür.
2 0 . V I . 1927 tarih ve 1109 sayılı Ziraat ve Baytar FmstJtüleri ile Âli .mektepleri tesisine ve zi
raat tedrisatının ıslahına ait kanun bu konuda atılmış ilk esaslı adımı teşkil eder.
Bu kanunla bir taraftan Ankara'da Ziraat ve Baytar Enstitülerinin kurulması temin edilmiş
diğer taraftan bu müessese ile diğer Zirai Araştırma Kurumlarında çalışacak bilim elemanlarının
yetiştirilmesi için de birçok ormancı, ziraatçi ve veterinerler toplu bir halde Batı memleketlerine
gönderilmişlerdir. İslahı - Tedrisat Kanunu ile Halkalı iv: ek leb i kapatılmış. Baytar ve Orman mek
tepleri ise Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılmasına kadar öğrenime devam etmişlerdir. Ne
ticede kuruluşları yüz yıl önceye kadar giden Veteriner, Orman ve Ziraat Yüksek Okulları 10 . VI .
( S. Sayısı ; 176 )

1933 tarih ve 2291 sayılı ve buna ek 18 . VI . 1934 tarih ve 2524 sayılı Kanunlarla Fakülteler halin
de ve bir Üniversite karakterinde organize edilerek «Yüksek Ziraat Enstitüsü» adı altında birleş
tirilmişlerdir. Tabiî Bilimler, Ziraat, Veteriner, Ziraat Sanatları ve Orman Fakültelerinden olu
şan ve ders okutmak, kendi alanlarında biMm araştırmaları yapmak, ziraatimiz için raporlar ve'
fikirler vermek ve yayımlarda bulunmak görevleriyle görevlendirilen Yüksek Ziraat Enstitüsü,
Cumhuriyet Hükümetlerinin, memleketimiz zirai kalkınmasını sağlama yolunda faydalı olan ve
tarım dâvalarını bir bütün halinde ve her yönden incelemeye yetkili bir müessese olmuştur.
Yüksek Ziraat Enstitüsü bugün 14 neti yaşını bitirmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu mü
esseseden 281 asker, 425 sivil olmak üzere 706 Veteriner Hekim, 747 Yüksek Ziraat Mühendisi
ve 530 Yüksek Orman Mühendisi mezun olmuştur. Memleketin Önemli tarım işlerinin başarılma
sında görevli olan bu 1983 elemana artık her yıl ortalama olarak 200 genç katılmaktadır.
Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerinin Yüksek Mühendisler ve Veteriner Hekimler yetiştir
medeki bu önemli görevinin yanma memleket tarım, hayvancılık ve ormancılık şubelerinin tetki
ki yolundaki çalışmalarını da eklemek lâzımdır. 32 Enstitüye bölünmüş olan Fakültelerden herbirinin kendi alanlarında türlü konuları araştırmada ve problemleri müspet delillerle, orijinal
yayımlarla ortaya koymada görülen muvaffakiyetlerini Enstitü Fakültelerinin doğrudan doğru
ya bir Üniversite bünye ve hüviyetiyle organize edilmiş olduğunu ve Üniversiter metotlarla işle
mekte bulunduğunun sonuçları olarak kabul etmek lâzımdır.
Bu suretle memleketimizde Batı bilim alanını akademik kaidelerine riayet ederek ilmî kademeleri
esaslı bir şekilde teşkilâtlandıran ve kariyere intisap edenlere emin bir istikbal ve ilmî çalışma
imkânları sağlıyan müesseselerin ilkini de Yüksek Ziraat Enstitüsü teşkil etmektedir. İlişik ta
sarı ile «Yüksek Ziraat Enstitüsünün» 493G sayılı Üniversiteler Kanununun hükümleri şümulüne
alınmakla beraber kuruluş sebepleri ve bugüne kadar olan çalışmaları onun kendi varlığı içinde
görevine devam ettiği takdirde daha iyi gelişebileceğini gösterdiğinden müşterek vasıta ve tesis
leriyle bir bütün halinde taazzuv etmiş bulunan bu camianın Veteriner, Ziraat ve Orman Fakül
telerinden oluşmuş bir Üniversite niteliğinde muhafazası gerekli görülmüştür. Ziraat Sanatları ve
Tabiat Bilimleri Fakültelerinin ise Ziraat Fa.kültesiyle birleştirilmesi daha elverişli mütalâa edil
miştir.
Böylece Ziraat, Veteriner ve Orman Fakülteleri bugüne kadar olduğu gibi Ziraat ve Orman
Yüksek Mühendisleriyle Veteriner Hekimlerin yetişmesine hizmet edecekler ve alanlarına düşen in
celemeleri ve çözülmeleri gerekli tarım problemlerini yerine göre tekbaşına veya diğer Fakülte
lerle birlikte ve icabettikçe Tarım Bakanlığı ile de işbirliği yaparak halle çalışacaklardır.
Yüksek Ziraat Enstitüsü, yalnız teknik elemanlar yetiştirmekle de kalmıyacak ayrıca yurdu
muz için pek önemli olan tarım konuları üzerinde bilim araştırmaları yapacak ve tarım dâvala
rı için emniyetle müracaat edilecek bir danışma organı vazifesini görecektir.
İlişik tasarı 8 esas ve 5 geçici maddeden ibaret tir. ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun Yük
sek Ziraat Enstitülerinde de uygulanmasını hedef tutmakla beraber, Kurumun özellikleriyle ilgili ba
zı hükümleri de ihtiva etmektedir.
Birinci madde Yüksek Ziraat Enstitülerinin hangi esaslar dairesinde yönetileceğini bildirmek
tedir. İkinci madde müktesep hakların korunması genel prensipine uyularak 2291 sayılı Kanunun
hükümlerine göre kazanılmış her türlü hak ve unvanlarla akademik payelerin saklı bulunduğunu;
üçüncü madde de Yüksek Ziraat Enstitüsü öğrencilerinin Fakültelerinin icaplarına göre yapacakları
pratik stajların ne yolda düzenleneceğini göstermektedir.
Dördüncü ve beşinci maddeler Yüksek Ziraat Enstitülerinin kuruluşu dolayısiyle zaruri kadro
değişiklikleriyle ilgilidir.
Birinci geçici madde 1948 yılı sonuna kadar Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ödeneklerinin ne
yolda sağlanacağını belirtmektedir.
1933 tenberi 2291 sayılı Kanunun özel hükümlerine göre Yüksek Ziraat Enstitüsünde kurulmuş
olan akademik kariyerle bu mesleke hazırlanan öğretim üye ve yardımcılarının 4936 sayılı Kanun hü( S. Sayısı : 176 )

*

- 4 kümlerine intibak ettirilmeleri için bazı geçici hükümlere ihtiyaç görülmüş ve ikinci madde bunun
için teklif edilmiştir.
Yüksek Ziraat Enstitüsünün, Üniversiteler Kanununun şümulüne girerek daha başarılı ve verimli
bir yolda memleket kültür ve ekonomik hayatını yükseltme yolundaki eski ve sürekli hizmetlerine
devam etmesinin sağlanması yönünden büyük faydalar getirecek bu kanun tasarısının tez günde, ka
nunlaşması lüzumlu bulunmaktadır.

Tarım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. : 1/288
Karar No. : (1

23 . I . 1948

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Baklan
lar Kurulunun 18 . XII . 1947 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
ve Komisyonumuza gönderilen- Yüksek Zi
raat Enstitüleri
hakkındaki
kanunun tasa
rısı Millî Eğitim ve Tarım Bakanları, Yük
sek Öğretim Genel Direktörü ve Yüksek Ziraat
Enstitüsü Rektörü, Dekan ve Profesörleri ha
zır bulundukları halde Komisyonumuzda okun
du, incelendi:
Yüksek
Ziraat
Enstitüsü adı altında
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanuna
göre bir üniversite karakteriyle Ankara'da
ilk defa kurulmuş olan bu bilim kurulunun
bugüne kadar arzettiği gelişme alanı ve çalışma
soncuları gözümüzün önündedir. 14 yıldanberi eksikliklerini tamamlama ve üniversiter çalış
ma yolunda göze çarpan ilerlemeler kaydeden
bu fakülteler topluluğunun Hükümet gerekçe
sinde belirtildiği gibi bütün üniversite, hakla
rını bu tasarı ile bit- kat daha kazanmış bu
lunduğunu sevinçle karşılamaktayız.
Beş fakülteyi içine almış bulunan bu yüksek
kurulun «Yüksek Ziraat Estitüleri» adı altlı
da toplanması bir defa ilim bakımından doğru
olamaz;
Açık bir hakikattir ki, Yüksek Ziraat Ens
titüsü Batı bilim âleminin yetkili uzmanları
tarafından Avrupa üniversiteleri ve onların
her türlü organizasyon ve çalışma t a d a r ı gözönünde bulundurularak teşkilatlandırılmıştır.
Netekim bundan 15 yıl önce memleketimizin özel
şartları ve tarım alanındaki türlü ihtiyaçları dik

kate alınarak kurulmuş olan Yüksek Ziraat Enstülüsü de ozamandanberi dekan ve rektörlerini
seçmek suretiyle idari bakımlardan olduğu ka
dar, doktora ve habilitasyon tezleri işletmek. dok
torluk, doçentlik, profesörlük ve ordinaryüslük
gibi en yüksek akademik payeleri tevcih etmek
suretiyle ilmî bakımda da gerekli yetkiye sahip
olduğunu göstermiş bulunmaktadır.
Bugün bütün dünyada üniversite adını taşı
makta olan kurumlar, eski klâsik şekillerinden
ayrılarak zamanın ihtiyaçlarını cevaplandıracak
bir şekle girmişlerdir. 20 nci yüz yılın başlan
gıcındaki üniversiteler ancak belirli fakültelerden
terekküp ederken, bugün her memlekette görü
len ihtiyaçlara uyularak üniversitelerde klâsik
fakültelerden birinin veya birkaçının bulunma
dığı ve bunların yerini türlü meslek kollarını
temsil eden fakültelerin almış oldukları görül
mektedir.
Hakikat bu şekilde iken fakültenin bir cüzü
olan enstitü adının, fakültelerden meydana gelen
bir kurulun
akademik özenliğini ve ilmî
varlığını ifade edemiyeeek, hattâ bu varlığın
14 yıllık
verimli
ve üniversiter
çalışma
larla
sabit
olan
seviyesini
küçültecek
derecede
geniş bir
ölçüde
kullanıldığı gö
rülmektedir. Buna göre bugün artık kurumun
her bakımdan göze çarpan özellikleri ve yüksek
ilmî seviyesini ifade etmekten çok uzak kalmış
olan yüksek enstitütü adının kaldırılarak bu
nun yerine «Ankara Tarım Üniversitesi» denme
si Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
tlisik tasarı ile Yüksek Ziraat Enstitüsü 4936
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sayılı Üniversiteler Kanununun hükümleri şü
man mühendisleriyle Tarım Teknolojisi yüksek
mulüne alınmakla beraber kurulmuş sebepleri ve
mühendislerini ve veteriner hekimlerini yetiştir
bugüne kadar olan çalışmaları onun kendi var
mek vazifesiyle mükellef olduğunu ve bununla
lığı içinde görevine devam ettiği takdirde daha
birlikte tarımsal dâvala'rın incelenmesinde Ta
iyi gelişebileceğini gösterdiğinden müşterek va
rım Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapacağını
sıta ve tesisleri ile bir bütün halinde bulunan bu
belirtmektedir.
topluluğun ziraat, veteriner, orman ve tarım
3 ncü madde Hükümetin teklif ettiği 2 nei
teknolojisi fakültelerinden meydana gelmiş bir
maddenin aynı olarak kabul edilmiştir.
üniversite halinde muhafazası gerekli görülmüş
Tasarının dördüncü madde (Hükümet tekli
tür. Tarım teknolojisi fakültesi, ziraat sanatları
finin üçüncü maddesinde) yazılı hükümlerinin,
fakültesinin daha geniş ölçüde yerini tutmak ve
uygulanması için gerekli yetkilerin fakülteler
bu fakültenin kurmak zorunda olııpta bugüne
karariyle rektöre verilmesi daha uygun müta
kadar kuramadığı Enstitü ve kürsüleri, kaldırıl
lâa edilmiştir.
ması uygun görülen Tabiî İlimler fakültelerinin
Beşinci madde (Hükümet teklifinin dördün
birleştirilmesiyle meydana getirilmiştir.
cü maddesi) deki idari müşavirlik kadrosunun
Bu fakülte çeşitli ziraat ve tabiat ürünlerini
kaldırıldığına dair olan hüküm, Tarım Bakanlı
değerlendirmek, ilmî araştırmalar yapmak, bün
ğı Fen ve İnceleme Kurulu hakkındaki kanun
yesine dâhil bütün enstitülerde doktora ve habilitasarısında aynı kadronun kaldırılmış olduğu
tasyon tezleri işletmek ve memleketin muhtaç ol
belirtildiğinden çıkarılmıştır. Bu maddenin son
duğu tarım teknolojisi yüksek mühendislerini ye
fıkrası " B u kanunun yayımı tarihinde Tabiî
tiştirmek işleriyle görevlendirilmiştir.
İlimler ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde gö
Millî ekonomimizin temelini ziraat teşkil et
revli olanlar kadrolariyle birlikte bu iki fakül
tiği halde ziraat, hayvan ve diğer birçok tabiat
tenin birleştirilmesinden meydana getirilmiş olan
mahsullerimizin gerektiği gibi değerlendirilmemeTarım Teknolojisi Fakültesine katılırlar" şeklin
leri yüzünden bu alanda istenen amaçlara vade tadil edilmiutir.
rılamadığı meydandadır. Halbuki memleketimi
6 ncı madde (Hükümet teklifindeki beşinci
zin tarım ürünleri o kadar bol ve çeşitlidir ki,
madde) yalnız «Yüksek Ziraat Enstitüleri»,
bunların sistemli bir şekilde işlenmeleri ve teknik
«Ankara Tarım Üniversitesi» şeklinde değişti
esaslara göre değerlendirilmeleri sayesinde yurt
rilmiştir.
ziraatimizde büyük ilerlemeler görüleceği mu
7 nci madde; (Hükümet tasarısındaki 6 ncı
hakkaktır.
madde)
aynen kabul edilmiştir.
Bugün bile sütçülük ve çeşitli süt mamulleri,
Geçici birinci madde: 13 . VI . 1946 tarihli
şarapçılık, biracılık, konservecilik, dericilik, yağ
ve
4936
sayılı Kanunun 32 ve 38 nci maddeleri
cılık, şekercilik, değirmencilik ve diğer ziraat sa
gereğince diğer üniversitelerde bilim üyeleriy
natları kollarında görülen ilerlemeler bu mülâ
le yardımcılarına verilmekte olan üniversite taz
hazaları kuvvetlendirmekte ve bu alanda gidil
minatı ve asistan ödeneklerinin Tarım Üniver
mesi gereken yolları aydınlatmaktadır.
sitesi Bilim üyeleri ve yardımcılarına da, bu Ka
Bu düşünce ile Ziraat Sanatları ve Tabiî
İlimler fakülteleri Tarım Teknolojisi Fakültesi $ nunun yayımı tarihinden başlamak üzere veril
mesi adalete uygun görülmüş ve Hükümetin
adı altında birleştirilmiştir,
teklif ettiği bu maddenin son fıkrası kaldırıla
Aşağıdaki mucip sebeplere dayanılarak mad
rak aynı maddede zikredilen ödenek miktarın
delerde bazı değişiklikler yapılmış ve bir esas,
da ona göre değişiklik yapılmıştır. Aynı zaman
geçici olmak üzere yeniden iki madde ilâve edil
da Yüksek Ziraat Enstitüleri adı «Ankara Ta
miştir.
rım Üniversitesi» ile değiştirilmiştir.
Tasarının birinci maddesinde yapılan deği
Geçici ikinci maddede 1933 tenberi 2291 sayılı
şikliğin mucip sebepleri yukarda açık ve et
Kanunun özel hükümlerine göre Yüksek Zi
raflı olarak belirtilmiş bulunmaktadır.
raat Enstitüsünde kurulmuş olan akademik ka
Yeniden ilâve edilen ikinci esas madde; Ta
riyerler bu mesleke hazırlanan öğretim üye ve
rım Üniversitesinin Tarım Bakanlığı teşkilâtı
yardımcılarının 4936 sayılı Kanunun hükümiçin lüzumlu olan yüksek ziraat ve yüksek or
( S. Sayısı: 176 )

lerine intibak ettirilmeleri için bazı geçi
ci hükümlere ihtiyaç görülmüş ve buna göre
değişiklik ve ilâveler yapılmıştır.
Geçici üçüncü madde, 493(i sayılı Kanunun
Teknik Üniversite için verdiği imkânlardan Ta
rım Üniversitesinin de faydalanması maksadiyle yeniden ilâve edilmiştir.
Geçici dördüncü madde olarak
(Hükümet
teklifindeki geçici o ncü madde aynen kabul
edilmiş, ancak «Ankara Yüksek Ziraat Ens1 itli
leri» adı «Ankara Tarım Üniversitesi» şeklinde
değiştirilmiştir.
Geçici beşinci madde olarak (Hükümet tek
lifindeki geçici dördüncü madde) kabul edilmiş,
ancak Hükümet tasarısı hazırlanırken yeni büt
çe yılma az bir zaman kalması dolayısiyle bu ta
sarıda gözetilen üç aylık müddet yetersiz görül
düğünden 6 aya çıkarılmıştır. .
Geçici altıncı madde; (Hükümet teklifindeki
geçici beşinci maddenin son kısmına (Ankara
Tarım üniversitesi) başlığı altında, şeklinde
ilâve yapılarak kabul edilmiştir.
Komisyonumuz bu değişiklikleri yaparken

daima bütçe mülâhazalarını da gözden uzak tut
mamakla beraber, önemli olmıyan bazı zamla
rın kabulünü zaruri görerek tasarıyı kabul et
miştir. Havalelerine göre Millî Eğitim Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Tarım Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
İzmir
Manisa
Manisa
N. Köken
Y. Özey
II. Öztarhan
Aydın
Bursa
Çanakkale
N. (Höltepe
A. Duru,
t. Karasioğlu
imzada bulunamadı
Denizli
Kocaeli
Çorum
K. C. Öncel
A. Dikmen
N. AI alay
İ m zada bulun am ad ı
Maraş
Seyhan
.1. Yayvioğiu
K. Ener
İmzada bulunamadı
Denizli
Sinob
A. Et/c
Müddete muhalifini
Siird
E. Kök
A. R. Esen

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/2R8
Karar No. : i

11 . II . 194H

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulu tarafından Yüksek Meclise su
nulan Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasa
rısı havalesi gereğince, Millî Eğitim .1 »akanı ile
Yüksek Ziraat Enetitüsü Rektörü ve Divan
üyeleri hazır bulundukları halde, Komisyonu
muzca görüşülmüş ve aşağıdaki sonuçlara va
rılmıştır :
Komisyonumuz, 10 . Yİ . 19.'):> tarihinde ku
rulan Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir üniver
site karekteri taşıdığını, bu karekterin ifadesi
olan ilmî çalışmalarda, bulunduğunu gözönünde tutmuş, Tarım Komisyonunun bu husustaki
görüşmelerini paylaşarak, Yüksek Ziraat Ensti
tüleri yerine Ankara Tarım üniversitesi deme
ği daha uygun bulmuştur.

Hükümet teklifinin birinci maddesine Zira
at, Veteriner, Orman Fakültelerinden başka
ziraat sanatlarının memleket ekonomisindeki
önemi gözönünde tutularak Tarım Komisyo
nunda Tabiat Bilimleri ve Ziraat Sanatları fa
külteleri birleştirilerek meydana gelen bir (Ta
rım Teknolojisi) Fakültesi ilâve olunmuştu.
Komisyonumuz bu kararı yerinde bulmakla be
raber Tabiî İlimler Fakültesinin, enstitü bün
yesi içinde .bugüne kadar olan ve bundan sonra
da devam etmesi zarurî bulunan fonksiyonla
rını dikkate alarak bu Fakülteye (Tarım Tek
nolojisi. - Tabiat Bilimleri) adııım verilmesini
daha uygun görmüştür. Bu Fakülte bir yan
dan memleketin muhtaç olduğu yüksek Tarım Tek
nik Mühendisleri yetiştirirken öte yandan Zira-
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at, Orman ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri
ne meslekî karekterde tabiat dersleri verecek
ayrıca hem Tabiat Bilimleri, hem de Ziraat Sa
natları alanlarında ilmî araştırmalar yapa
caktır.
Aksi halde bugünkü Tabiî İlimler
Fakülte
si Tarım Teknolojisi Fakültesi içinde zamanla
eriyecek ve diğer fakülteler kendi bünyeleri
içinde ayrıca Tabiat Bilimleri Enstitüleri açacak
lardır ki, bu da lüzumsuz yere çok büyük mas
raflara yol açacaktır. Gerek Hükümet teklifinin,
gerek Tarım Komisyonunun birinci maddesi'
bu Yüksek Bilim Kurumunun, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu hükümlerine göre yöneltilece
ğini belirtmekle beraber Komisyonumuz, bu ka
nunun, Üniversitelerin görevlerini tesbit eden
üçüncü maddesi üzerinde bilhassa durmayı, genç
liğin Türk devriminin ülkülerine bağlı ve millî
karckter sahibi vatandaşlar olarak yetiştirilmesi
bakımından gerekli görmüş, bu maksatla da Ta
rım Komisyonunun ikinci maddesine: «Tarım
Üniversitesi 4936 sayılı ve 13 . VI . 1946 tarihli
Üniversiteler Kanununun üçüncü maddesinde
yazılı görevleri gerçekleştirmekle beraber» kaydı
nı ilâve etmiştir. Ayrıca, Tarım Üniversitesi ile
Tarım Bakanlığı arasındaki işbirliğini zaruri
görmüş, fakat Tarım Üniversitesi özerkliğine ay
kırı bir anlayışı önlemek maksadiyle Tarım Ko
misyonunun ikinci maddesini şu şekilde değiştir
miştir: «... Memleket tarımının ilmi ve teknik
meselelerini incelemek ve ihtiyaçlara göre Yük
sek Ziraat Mühendisleri, Yüksek Orman Mühen
disleri ile Tarım Teknolojisi Yüksek Mühendis
leri ve Veteriner Hekimlerini yetiştirmek yolun
da yurdun ve meslekin ihtiyaçları ile ilgili ola
rak Tarım Bakanlığının teklifleri üzerinde dü
şüncelerini bildirir ve bu konularda Tarım Ba
kanlığı ile işbirliği yapar.»
Hükümet teklifinin üçüncü maddesindeki
« ... Kazanmış oldukları unvanlar, haklar ve yet
kiler...» cümlesi, Üniversiteler Kanununun 75 ııci
maddesindeki tenazuru muhafaza etmek maksa
diyle, «... Kazanmış oldukları unvanlar, yetkiler
ve haklar...» şekline konulmuştur.
Komisyonumuz, Tarım Komisyonunun, 4936
sayılı Kanunun Teknik Üniversite için verdiği
imkânlardan Tarım Üniversitesinin de faydalan
ması maksadiyle yeniden ilâve ettiği geçici üçün
cü maddeyi, daha esaslı olarak ele almış, ÜniVer-

sitelerin Üniversite meslekî üyeliği dışında bu
lunan tanınmış bilim adamlarından
yalnız
üç yıl için değil, her zaman için fayda
lanabilmesini sağlamak maksadiyle Tarım Ko
misyonunun geçici üçüncü maddesindeki son
fıkrayı kaldırmış ve seçimin yalnız Tarım Üni
versitesi Uzmanları tarafından yapılmasını uy
gun görerek Üniversitelerarası Kurula bir va
zife yüklemeye lüzum görmemiş ve Tarım Ko
misyonunun metninde bazı ifade değişiklikleri
yaparak bu maddeyi sekizinci madde halinde
esas hükümler arasına almayı faydalı, hattâ za
ruri görmüştür.
Tarım Komisyonunun geçici ikinci madde
sinin birinci fıkrası bu durumda hiçbir öğretim
üyesi kalmadığının anlaşılması üzerine madde
den çıkarılmış, ikinci fıkrası bu değişiklik ge
reklerine göre tamamlanmış, son fıkrası da di
ğer Üniversitelerimizde uygulanan esaslar dı
şında bir hükmü ihtiva ettiğinden ve profesör
aylıklarının Barem Kanununun genel hükümle
rine göre ödenmesi gerektiğinden yine metin
den çıkarılmıştır.
Bundan başka bazı maddelerde ufak değiş
tirmeler yapılmış ve geçici bir maddenin esas
maddeler arasına alınması sebebiyle madde
numaraları da yürütülmüştür.
Ayrıca Komisyonumuz, bu kanun tasarısı
görüşülürken, 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun değiştirilmesi ve düzeltilmesi zaruri gö
rülen bazı maddeleri üzerinde hassasiyetle dur
muş ve Üniversitelerimizin özerklik ruhuna ay
kırı düşmemek şartiyle değiştirme ve düzeltme
lerin, vakit geçirilmeden yapılmasını bu vesile
ile ifade etmeyi lüzumlu görmüştür.
Tarım Üniversitesinin görevlerini hakkiyle
gerçekleştirebilmesi, bu kurulun memleketin
her bölgesindeki tarım işleri ve incelemeleriyle
devamlı bir temasta bulunmasını gerektirdiği
şüphesiz bulunduğundan Tarım Üniversitesinin
4936 sayılı Kanunun 'ikinci maddesine dayana
rak türlü ziraat konuları yönünden özellik gös
teren yei'lerde inceleme ve çalışma istasyonları
kurmak suretiyle faaliyetini derece derece yur
dun her tarafına dağıtması çok faydalı olaca
ğından Üniversitenin ödenekleri arasında bunu
sağlıyacak bir bölüm açılması hususunun te
mennisi de ayrıca yerinde görülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve-
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rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Erzurum
Urfa
Kars
(J. Dursunoğlu
S. K. Yetkin
T. Taşkının
Ankara
Balıkesir
Bingöl
A. E. Berkman
E. (Jeliköz
T. Banguoğlu
Çanakkale
Çorum
İzmir
N. Üncn
//. ilga»
E. Çınar

Ma ray
Dr. K. idil

Trabzon
Z. Molaoğlv.

Denizli
İkinci maddesinin yazılış tarzına ve birinci
maddenin bir tekrarı olan ikinci maddenin bi
rinci fıkrasına muhalifim.
I\. Aydınlı

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe
Komisyonu
Esas No. 1/238
Karar No. 94

22 . VI. 1!)18

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 22. X I I . 1947 tarih ve 6/3285 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüleri hakkındaki kanun
tasarısı Tarım ve Millî Eğitim Komisyonları
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le sabık ve lâhik Millî Eğitim Bakanları Kesat
Şemsettin Sirer ve Tahsin Banguoğlu, sabık
Tarım Bakanı Tahsin Coşkan, Maliye Bakan;
Şevket Adalan, Bütçe ve Malî Kontrol Genel
Müdürü, Enstitü Rektör ve Dekanlarının huzurlariyle incelenip görüşüldü.
Komisyonumuzun ayırdığı uzman üyelerden
müteşekkil Tâli bir komitece Önceden esaslı bir
incelemeye tâbi tutulan ve ayrıca Komisyonun
uzun ve sürekli çalışmalarını ve mütaaddit bir
leşimlerini işgal eden bu kanun tasarısı üzerinde
yapılan değişikliklerin mahiyetini arzetnıeden
evvel Hükümet ile diğer iki komisyonun teklif
lerinin esaslarını belirtmekte fayda mülâhaza
etmekteyiz.
2291 sayılı Kanun hükümlerine göre Tarım
Bakanlığına bağlı olarak 10 . V I . 1933 tarihinde
kurulmuş olan ve beş fakülteden terekküp eden
«Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü» nü bu yeni
kanun tasarısı ile Hükümet 4936 sayılı Üniver
siteler Kanunu hükümleri dâhilinde yönetmeyi
hedef tutmaktadır. Yani yeni tasarı bu mües
seseye vücut veren Ziraat, Veteriner ve Orman
Fakültelerinin bir yandan Üniversiteler Kanu
nu icabı olarak idari, ilmi ve malî sahada muh

tar olarak idare edilmesini derpiş ederken, öteyandan da bu kurumun «Yüksek Ziraat Ensti
tüleri.» adı altında topluluğunu muhafaza etmek
istemektedir.
Tarım ve Millî lOğitim Komisyonları esasla
Hükümet teklifine iltihak etmekle beraber mü
esseseye verilecek unvan ile Fakülte sayısı üze
rinde durmuşturlar. Müesseseye «Ankara Ta
rım Üniversitesi» adını vermekte birleşen her
iki komisyon Fakülte sayısında Hükümet tek
lifinden ayrılmışlardır. Tarım Komisyonu Hü
kümet teklifindeki üç Fakülteye dördüncü ola
rak «Tarım Teknolojisi fakültesini» katmakta,
Millî Eğitim Komisyonu ise dördüncü Fakülte
nin adını «Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri
Fakültesi»ııe çevirmektedir. Şu hale göre Hükü
metçe tamamiyle Üniversite karakterinde «Yük
sek Ziraat Knstitülerbne Tarım ve Millî Eği
tim'Komisyonlarınca da daha sarih olarak yeni
bir «Tarım Üniversitesi »ne vücut verilmek is
tenmiştir.
Özel Kanununa göre kuruluş maksadı:
1. - Türkiye'nin ormancılık, hayvancılık,
ziraat kollarında tarımsal kalkınmayı sağlıyacak
nıemleketşümul ilmî araştırmalar yapmak ve
memleket ilmini tedvin etmek;.
2. — Üç ana meslek kolunda, ilim ve iş adam
ları yetiştirmek;
3. — Tarım Bakanlığına danışma organlığı
rolünü yapmak;,
4. — Araştırma sonuçlarını umumun fayda-
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laıııuasına arzetnıekten ibaret ulan «Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsünün» Üniversite bün
yesine ithali halinde sağlıyacağı faydaların ne
ler olacağı ve kendisine tahmil edilen bu görev
leri daha mükemmel olarak yapıp yapanııyacağı meseleleri Komisyonumuzda uzun bir tet
kik konusu olmuştur.
Özel Kanunla Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsüne yükletilen görevlerle Üniversiteler Ka
nunu hükümlerine göre Üniversitelere verilen
görevler arasında tam bir benzerlik tesbit eden
Komisyonumuz bu müessesenin Üniversite ca
miasına katılacak durumda olduğu kararma
ulaşmıştır.
Ankara - Yüksek Ziraat Enstitüsüne Uııiversiter bir mâhiyet ve -karekter verilmesi ka
bul edildikten sonra:
1. — Müessesenin bağlı Olacağı idari ma
kam neresi olmalıdır,
2. —- Müesseseyi toplu olarak mı muhafaza
etmeli,
3. — Yoksa onu ayrı ayrı fakülteler halin
de mevcut üniversitelere mi katmalı,
Meselelerinin incelenmesine geçilmiştir.
Yüksek Ziraat Enstntüsünün Tarım ve Millî
Eğitim Bakanlıklarından hangisine bağlanma
nın daha uygun olacağına dair ileri sürülen
tekliflerin münakaşası sonunda bu müessesenin
de diğer, ilim ve öğrenim müesseseleri gibi Millî
Eğitim Bakanlığına bağlanmasının doğru olaca
ğı ve bu halin Enstitünün unvanı ve mahiyetine
olursa olsun, kendisne verilmiş olan görevleri
ifaya bir mâni teşkil edenıiyeceği sonucuna va
rılmıştır.
özel kanunla Üniversitelere tanınmış olan
özerklik ve tüzelkişilik vahdetinin Fakültelerde
olduğunu, Fakültelerin idari, ilmî ve hattâ malî
yönlerden bağımsız birer birlik teşkil ettikleri
ni ve bu bağımsız birliklerin Üniversite top
luluğuna vücut verdiğini gözönünde tutan Ko
misyonumuz ister Enstitü ister Tavım Üniver
sitesi adı ile topluluğun muhafazasında hiçbir
amelî fayda bulunmadığını, bilâkis bütçeye malî
külfet yükliyeceğiui mülâhaza ederek Enstitü
yü terkip eden Ziraat ve Veteriner Fakülteleri
nin Ankara Üniversitesine, kuruluş yeri ayrı
ve üç sınıfı îstanbulda bulunan ve yalnız F. K.
B. sınıfı Ankara'da bulunan Orman Fakültesi
nin de İstanbul Üniversitesine ilhakının doğ
ru olacağı kararına varmıştır. Böylece yeni

bir Üniversitenin kurulması halinde ihdası za
ruri olan birtakım teşkilâtı önlemek müm
kün olmuş ve Ziraat Enstitüsündeki Rektörlük
ve Muhasebe .teşkilâtını kaldırmak suretiyle
de bütçede bir tasarrufu da sağlanmış bulun
maktadır.
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 4936
sayılı Üniversiteler Kanunu şümulü dâhiline alın
ması neticesi olarak bünye değişikliğine dair
prensipler böylece belirtildikten sonra müessese
nin iktisap edeceği yeni hüviyete göre tasarının
yeni baştan kaleme alınmasına lüzum ve zaruret
hâsıl olmuştur.
Yukarda arzedilen esaslara göre komisyonu
muzca yeniden hazırlanan bu tasarının birinci
maddesi:
Yeni kuruluşa göre enstitünün alacağı şekli
ve fakültelerinin bağlı olacağı üniversitleri ifa
de etmekte ve şimdiye kadar Ziraat Enstitüsün
de mevcut olan ve yalnız Orman, Ziraat Vete
riner öğrencilerine F K B tedrisatı yapan Tabiî
tümler Fakültesiyle teşekkülü tarihindenberi
taazzuv etmemiş olan Ziraat Sanatları Fakülte
sini Ziraat Fakültesi içinde olarak Üniversiteye
katmaktadır.
Komisyonumuz Ziraat Fakültesi içinde bulu
nan Tabiî ilimler Fakültesinin Ankara Üniver
sitesine dâhil Fen Fakültesi ile birleştirilmesi
nin faydalı olacağına ve bu işin en kısa zamanda
Ankara Üniversitesince bir karara bağlanması
nın doğru olacağına raporunda işaret etmeği
uygun görmüştür.
İkinci ve üçüncü maddeler:
özellikleri itibariyle Ziraat, Orman, Veteri
ner Fakültelerinin Hükümetle ilgili görevleriyle
öğrencilerinin muhtelif müesseselerde yapacak
ları amelî çalışma ve stajlarının nasıl düzenle
neceğini belirtmektedir.
Dördüncü madde :
2201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Yük
sek Ziraat Enstitüsünde kazanılmış olan öğre
tim üyeliği unvan, hak ve yetkilerinin mahfuz
olduğuna dair olup Üniversiteler Kanununun
75 nci maddesi gözönünde tutlarak tedvin edil
miştir. Ancak yapılan uzun incelemeler sonun
da kazanılmış olan öğretim üyeliği unvan ve
hak ve yetkilerinin tasarının Hükümetçe tanzim
tarihine rastlıyan 1 . X I I . 1947 tarihinden evvel
ki zamanlara inhisar ettirilmesini muamelenin
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selâmeti bakımından zaruri sayan komisyonu
muz maddeyi ona göre hazırlamıştır.
Beşinci ve altıncı maddeler: kadrolara ta
allûk etmekte olup şimdiki kadrolardan han
gilerinin nerelere ve ne yolda intikal ve inti
bak ettirileceğini ve bazı öğretim üyeliği un
vanlarının Üniversiteler Kanununa göre değiş
tirilmesi zaruri görülen kısımlarını ifade etmek tedirler.
GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE - Doçent ve
Asistanlarla Profesörlerin ye-ni vazifeye inti
baklarında takip edilecek usulleri tâyin etmek
tedir.
GEÇİCİ İKİNCİ MADDE — 206;} sayılı
Kanunun 4 ncü maddesine göre sağlanmış olan
döner sermayenin tasfiyesine mütaalik hüküm
leri kapsam aktadı r.
GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Fakültele
rin Tarım Bakanlığı Bütçesindeki ödenekle
rinin Millî Eğitim ve Üniversiteler Bütçelerine
aktarmalarını düzenlemektedir.
GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu Fa
kültelerin yeni kuruluş kadrolarının Meclise
gönderilme tarihini ve bunlar gelinceye kadar
yapılacak işlemi ifade etmektedir.
GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE — Bu tasarı
nın kabulünden sonra Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsüne çıkacak borçların tediyesi sureti
ni göstermektedir.
GEÇİCİ ALTINCI MADDE — 1948 yılı
Bütçesinin D. L. M. ve N. cetvellerinin bu ens
titüye ait kısımlarının yeni vaziyete intibakını

sağlamaktadır.
GEÇİCl YEDİNCİ MADDE — Fakültele
rin katıldıkları Üniversitelerde V.VM sayılı Ka
nuna göre seçecekleri organların seçilme usul
lerini ve seçime kadar yapılacak işlemleri gös
termektedir.
Tasarının yedinci maddesi: Hükmü ilga edi
len kanun ve maddeleri kapsamaktadır.
Yukarda tasrih edilen esaslara göre yeni
den hazırlanan tasarı Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
İt. Erim
Kâtip
Ankara
F.

(>um<)i

Ankara
Akkcrman
Aydın
(11. /»'. Alpnıa»
Diyarbakır
V. Dicleli

.V. ('.

Kastamonu
.1/. Akahıı
Kocaeli
Dr. F. Ş. Büryc
Samsun
.1/. . 1 . Yörükır
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Başkan Y.
Diyarbakır
/. 11. Tif/rcl
Amasya
.1. Ey mir
Ankara
c.

<;ÖI,-I

Balıkesir
E. Allan
Eskişehir
Muhalifini
A.
Poluoglu
Kırşehir
#. Ton/ut
Konya
S. (Jumralı
Tokad
h\ A. 8ev< tu/il
Yozgad
S. îçöz

Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
.1. A'. Yiğit oğlu
Antalya
N. E. Stnncr
Bursa
F. HüU

İzmir
S. Dikmen
Kocaeli
/. TL Aksal
Niğde
İL dür soy
Urfa
E. Tekeli
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HÜKÜMETİN

Yüksek

Ziraat

Enstitüleri

TEKLİFİ

Kanunu

î

tasarım

B İ R İ N C İ M A D D E — « A n k a r a Y ü k s e k Zira
at E n s t i t ü s ü » bir üniversite bünye ve hüviyetiy
le Ziraat, Veteriner ve Orman
Fakültelerinde
t o p l a n m a k üzere «Yüksek Ziraat
Enstitüleri»
adı altında lîî. VI . 194li tarihli ve 493(J sayılı
Kanım h ü k ü m l e r i n e yöre yönetilir

TARIM

KOMİSYONUNUN

Ankara

f'nirtrsitesi

DEOİŞTİHİSİ

Kanonu

tasarısı

M A D D E 1.
10 . VI . UW4 tarihli ve 2291
sayılı Kanunla k u r u l m u ş olan " A n k a r a Yüksek
Ziraat
E n s t i t ü s ü " . V.\ . VI . 1940 tarihli ve
493(1 saydı ü n i v e r s i t e l e r Kanunu
hükümlerine
yöre yöneltilmek ve Z i r a a l . Veteriner, Orman
ve Tarım Teknolojisi
Fakültelerinden oluşmak
üzere ' ' A n k a r a Tarım Ü n i v e r s i t e s i " ne çevril
mistir.

M A D D E 2.
Memleket tarımının bütün ilmî
ve teknik dâvalarını incelemek ve bu ihtiyaçlara
yöre Tarım Bakanlığı Teşkilâtı için lüzumlu olan
Yüksek Ziraat Mühendisleri, Yüksek Orman Mü
hendisleri ile Tarım
Teknolojisi
Yüksek Mü
hendisleri ve Veteriner Hekimleri yetiştirmek
vazifesini üzerine alan
(Tarım
Üniversitesi),
T a r ı m Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği y a p a r .

İKİNCİ MADDE
Bu k a n u n u n y a y ı n ı m d a
Yüksek Ziraat E n s t i t ü s ü n d e görevli
bulunan
öğretim
üyelerinin
10.YM.19M3 tarihli ve
2291 sayılı Kanuna yöre kazanmış, oldukları un
vanlar, yetkiler ve haklar saklı t u t u l u r .

MADDE ;î.
H ü k ü m e t i n 2 ııei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

ügÜNCÜ MADDE
Yüksek Z i r a a t Ensti
tüleri öğrencilerini bir yılı geçmemek üzere Fa
kültesinin k a r a r l a ş t ı r a c a ğ ı yolda Devlete, Yük-

M A D D E 4. •- A n k a r a Tarım
Üniversitesi
öğrencilerini Fakültesinin k a r a r l a ş t ı r a c a ğ ı yol
da Devlete, Tarım Üniversitesine veya tüzel
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MİLLÎ

EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRRİŞİ

Anketra Tarım Üniversitesi Kanun tasarısı
MADDUA. — 10 . VI . 1933 tarihli ve 2291
sayılı 'Kanunla kurulmuş olan '"Ankara Yüksek
Ziraat Enstitüsü" 13 . Yİ . .1046 tarihli ve 4936
sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre
yönetilmek; .
a) Ziraat;
b) Veteriner;
e) Orman;
d) Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri Fa
kültelerinden oluşmak üzere "Ankara' Tarım
üniversitesi" ne çevrilmiştir.

|

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTlRİŞt
Üniversiteler

Kanununa

ek kanun

tasarısı

MADDE 1. — 10 . VI . 1933 tarih ve 2291
sayılı, 18 . VI . 1934 tarih ve 2524 sayılı Kanun
larla kurulmuş olan ve bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar Tabiî İlimler, Ziraat, Ve
teriner, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri
ni kapsamak üzere faaliyette bulunan Ankara
Yüksek Ziraat Enstntüsünün,
a) Veteriner Fakültesiyle içine Tabiî İlim
ler ve Ziraat Sanatları Fakültelerini de al
mak üzere «Ziraat Fakültesi» Ankara üniver
sitesine,
b) Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi
ne katılmışlardır.

MADDE 2.
4936 sayılı Kanunun 3 ncü
MADDE 2. —r Ankara Tarım Üniversitesi,
maddesinin (C) fıkrasında yazılı
Hükümetle
13'.' VI . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler
)
alâklı
görevlerden
Ziraat,
Veteriner
ve OrKanununun üçüncü maddesinde yazılı görevleri
gerçekleştirmekle beraber memleket tarımının [ man Fakültelerini ilgilendirenlerle bu Fakül
teler öğrencilerinin
aşağıdaki 3 ncü madde
ilmî ve Teknik meselelerini incelemek ve ihtiyaç
uyarınca yapacakları amelî çalışma ve sitajın
lara göre Yüksek Ziraat mühendisleri, Yüksek
esasları bu Fakültelerin mütalâaları alınmak
Orman Mühendisleri ile Tarım Teknolojisi Yük
suretiyle Millî Eğitim ve Tarım Bakanları ta
sek Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerini yetiş
rafından birlikte belirtilerek düzenlenir.
tirmek yolunda yurdun ve memleketin- ihtiyaç
ları ile ilgili olarak Tarım Bakanlığının teklifle
ri üzerinde düşüncelerini bildirir ve bu konu
larda Tarım Bakanlığı ile işbirliği yapar.
'MADDE 3. — Bu kanunun yayımında Yük
sek Ziraat Enstitüsünde görevli bulunan Öğre
tim üyelerinin 10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sa
yılı Kanıma göre kazanmış oldukları unvanlar,
yetkiler ve haklar saklı tutulur.

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin Zi
raat ve Veteriner, İstanbul Üniversitesinin Or
man Fakülteleri öğrencilerine Devlet veya tü
zel ve özel kişilere ait işletme ve kurumlarda,
bu işletme ve kurumların bağlı bulundukları
makamların muvafakati alınmak ve anlaşma
yapılmak şartiyle ve bir yılı geçmemek üzere
belirtilecek zamanlarda amelî çalışına ve staj
yaptırmaya ilgili Fakülte Dekanları yetkilidir.
Amelî çalışma ve staj gören öğrencilerden
Devlet ve Devlet kurumları hesabına okuyan
lara bunları okutan Bakanlık veya kurum büt
çelerinden zarurî ihtiyaçları karşılığı olarak
4936 sayılı Kanunun 60 neı maddesi uyarınca
yıllık burs verilir. Bu süre için ayrıca pansiyon
ücreti ödenmez.

MADDE 4. — Ankara Tarım Üniversitesi
öğrencilerini, ilgili fakültelerin kararlaştıracağı
yolda Devlete, Tarım Üniversitesine veya tüzel

MADDE 4. — 1 . XII . 1947 tarihinden önce
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Fakültele
rinde 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı Kanuna
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sek Ziraat Enstitülerine veya tüzel ve özel kişi
lere ait işletme ve kurumlarda bunların bağlı
bulundukları makamların muvafakati alınarak
ve anlağına yapılmak şartiyle belirtilecek zaman
larda pratik staj yapmak üzere çalıştırmaya,
Millî Eğitim Bakanının onamiyle Rektör yet
kilidir. Bu suretle staj gören öğrencilerden
Devlet ve Devlet Ekonomi Kurumları hesabına
okuyanlara bunları okutan Bakanlık veya ku
rum bütçelerinden yiyecek ve giyecekleri karşı
lığı olarak ayda 75 lirayı geçmemek üzere burs
verilir.
Hu süre için ayrıca pansiyon, ücreti alınmaz.

ve özel kişilere ait işletme ve kurumlar da, bun
ların bağlı bulundukları makamların muvafaka
ti alınarak ve anlaşma yapılmak şartiyle belir
tilecek zamanlarda ve sürelerde staj yapmak
üzere çalıştırmaya llektör yetkilidir. Bu suret
le staj gören öğren ellerden Devlet ve Devlet
Ekonomi Kurumları hesabına okuyanlara bun
ları okutan Bakanlık veya Kurum bütçelerin
den zaruri ihtiyaçları karşılığı olarak ayda ye
tecek kadar burs verilir. !»u süre için ayrıca
pansiyon ücreti ödenmez.

DÖRDÜNCÜ MADDE - - Devlet Memurları
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan
80. VI. 1939 tarihli ve 8656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı, 3 . V I . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı, 3 . VIII. 1944 tarihli ve
4651 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin
Tarım Bakanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısım
larındaki kadrolar dördüncü dereceden bir ida
ri müşavirlik kadrosu kaldırılarak bu kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla
birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro
ları hakkındaki 10 . V I . 1946 tarih ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin üçüncü bölü
müne aktarılmıştır. Ancak 10 . V I . 1933 tarihli
ve 2291 sayılı Kanunda yazılı ordinaryüslük,
profesörlük, doçentlik ve asistanlık unvanlarındaki sınıf kaydı kaldırılmış ve şef, başasistan
unvanları asistan olarak değiştirilmiştir. Bu ka
nunun yayımı tarihinde Ziraat Sanatları ve Ta
biat Bilimleri Fakültelerine ayrılmış olan kadro
lar Ziraat Fakültesine katılır.

MADDE 5. - - Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, 3 .
VI . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı 3 . VII1 . 1944 tarihli ve 4651 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Ba
kanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımlarındaki
kadrolar bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolarla birlikte Millî Eğitim Bakan
lığı Kuruluş Kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946
tarih ve 492(5 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin üçüncü bölümüne aktarılmıştır. Ancak
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanunda ya
zılı Ordinaryüslük, Profesörlük, Doçentlik ve
Asistanlık unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırıl
mış ve şef, başasistan unvanları asistan olarak
değiştirilmiştir.
Bu Kanunun yayımı tarihinde Tabiî İlimler
ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde görevli olan
lar kadrolariyle birlikte bu iki 'Fakültenin bir
leştirilmesinden meydana getirilmiş oları Tarım
Teknolojisi Fakültesine katılırlar.

BEŞİNCİ MADDE
Yüksek Ziraat Ens
titülerinin ek görev tazminatı kadroları bağlı
(2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve 3 . VI 1944 ta
rihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cet
velin Yüksek Ziraat Enstitüsü kısmındaki ek
görev tazminatı kadroları kaldırılmıştır.

AIADDK (i.
kaimi edilmiştir.
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ve özel kişilere ait işletme ve kurumlarda bun
ların bağlı bulundukları makamların muvafa
kati alınarak ve anlaşma yapılmak şartiyle be
lirtilecek zamanlarda ve sürelerde staj yapmak
üzere çalıştırmakla rektör ödevlidir. Bu suretle
staj gören öğrencilerden Devlet ve Devlet Eko
nomi Kurumları hesabına okuyanlara bunları
okutan Bakanlık veya Kurum bütçelerinden
zaruri ihtiyaçları karşılığı olarak ayda yetecek
kadar burs verilir. Bu süre için ayrıca pansiyon
ücreti ödenmez.

göre kazanılmış olan öğretim üyeliği unvan hırı,
yetkileri ve hakları saklıdır.

MADDE 5. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VT . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı,
3 . V I . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı
(İ) sayılı, 3 . VIIJ . 1944 tarihli ve 4651 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Ba
kanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımlarındaki
kadrolar bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolarla birlikte Millî Eğitim Bakan
lığı kuruluş kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946
tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin" 3 ncü bölümüne Ankara Tarım Üniversi
tesi adı altında aktarılmıştır. Ancak 10.VI.1933
tarihli ve 2291 saylı Kanunda yazılı Ordinar
yüslük, Profesörlük, Doçentlik ve Asistanlık
unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırılmış ve Şef,
Başasistan unvanları asistan olarak değiştiril
miştir. Bu kanununun yayımı tarihinde Tabiî
ilimler ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde gö
revli olanlar kadrolariyle birlikte, bu iki fakül
tenin birleştirilmesinden meydana getirilmiş
olan Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri Fa
kültesine katılırlar.

MADDE. 5. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, o ,
VI . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı, 3 . VIII . 1944 tarih ve 4651 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Bakan
lığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımların
daki kadrolar bağlı (3) sayılı kadrolar hariç ol
mak üzere, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolarla birlikte Ziraat, Veteriner
ve Orman Fakülteleri başlığı altında Millî Eği
tim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 10 .
VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin 3 ncü bölümüne aktarılmıştır. An
cak 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı Kanunda
yazılı ordinaryüslük ve profesörlük, doçentlik ve
asistanlık unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırılmış
ve şef, başasistan unvanları asistan olarak değiş
tirilmiştir.

MADDE 6. —• Ankara Tarım Üııüversitesinin
ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sayılı
cetvelde gösterilmiş ve 3. VI . 1944 tarih ve 4644
sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Yüksek
Ziraat Enstitüsü kısmındaki ek görev tazminatı
kadroları kaldırılmistir.

MADDE 6. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelde gösterilen ek görev tazminatı kadroları,
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkın
daki 10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvelin birinci bölümüne eklen
miş, 3 . VI . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna
bağlı (3) sayılı cetvelin Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü kısmındaki ek görev tazminatı kadro
ları kaldırılmıştır.
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ALTINCI MADDE — 8 . VI . 1930 tarihli
ve 1695 sayılı, 10. V I . 1933 tarihli ve 2291 sa
yılı. 1 8 . V I . 1934 tarihli ve 2524 sayılı, 9 . IV .
1945 tarihli ve 4713 sayılı Kanunlarla 6 . V I I I .
1932 tarihli ve 2063 sayılı Kanunun dördüncü
ı n addesi kaldı rılmıştır.

MADDE 7. — Hükümetin
nen kabul edilmiştir.

(iEÇlCl MADDE 1. — 1948 Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmındaki bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen
tertiplerinden (2 667 156) lira indirilmiş ve ay
ın cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında
(Yüksek Ziraat Enstitüleri) başlığı altında yeni
den açılan tertiplere bağlı (4) sayılı cetvelde
yazılı (2 667 156) lira olağanüstü ödenek olarak
konulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüleri 1949
yılı katma bütçesi yürürlüğe girinceye kadar
Enstütüleriıı ve yurtlarının ihtiyaçları bu öde
neklerden sağlanır. Ancak 13 . VI . 1946 tarihli
ve 4936 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince
ödenecek üniversite tazminatı ve 38 nci madde
uyarınca verilecek asistan ödeneklerine ilişkin hü
kümler 1 Ocak 1949 dan basılıyarak uygulanır.

GECJİCÎ MADDE 1. — 1948 Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmındaki bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen
tertiplerinden (2 667156) lira indirilmiş ve aynı
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında (An
kara Tanın Üniversitesi) başlığı altında yeniden
acılan tertiplere bağlı (4) sayılı cetvelde ya
zılı (2 870 156) lira Olağanüstü ödenek olarak
konulmuştur. Ankara Tarım Üniversitesi 1949
yılı Katma Bütçesi yürürlüğe girinceye kadar
üniversitenin ve yurtlarının ihtiyaçları bu öde
neklerden sağlanır.
13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun
32. maddesi gereğince ödenecek Üniversite taz
minatı ile 38. madde uyarınca verilecek asistan
ödenekleri bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren uvgulanır.

6. maddesi ay

OEÇİCİ MADDM 2. — Bu kanunun yayımı
gününde Yüksek Ziraat Enstitülerinde görevli
bulunan Öğretim üyeleriyle yardımcıları hakkın
da 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun
ilgili geçici maddeleri aynen uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. - • Bu Kanunun yayı
mından önce Yüksek Ziraat Enstitüsünde uygu
lanan esaslara göre Doçentlik imtihanlarını ba
şarmış veya Doçent olmuş veyahut Fakültele
rince Profesörlüğe veyahut Ordinaryüslüğe yük
seltilmeleri teklif edilmiş olup ta Kanunun ya
yınlandığı tarihte işlemleri tamamlanmamış
olanların hakları saklı tutulur.
Bu Kanunun yayımından önce fakülteler
tarafından Doçentlik tezi verilerek habilitasyon
çalışmalarına başlamış olanların işlemleri ve im( S. Sayısı : 176 )
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MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. —• Ankara Tarım Ünüversitesi
meslek derslerinin profesörlüklerine, Fakülte
Profesörler Kurullarının üçte iki çoklukla yapa
cakları teklif Senato salt çokluğunun uygun gör
mesi şartiyle meslek çalışmaları, eserleri ve ya
yınlar ile üstün başarılı uzman olarak tanuiimış
kimseler dahi tâyin olunabilir.
GEÇİCİ BlRlNCÎ MADDE — Tarım Komis
yonunun geçici birinci maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ ÎKINCÎ MADDE — Bu kanunun
yayımından önce fakülteler tarafından Doçent
lik tezi verilerek habilitasyon çalışmalarına baş
lamış olanların işlemleri ve imtihanları eskiden
uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır. Bu suretlo eylemi doçent olanlar 13 . VI . 1946 tarihli
ve 4936 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin son
fıkrası hükmünden de faydalanırlar.
a) Yukariki fıkra ile bu kanunun yayımın
dan önce Yüksek Ziraaat Enstitüsünde uygulanan
esaslara göre imtihanlarını başarmış veya do-

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü
Fakülteleri tarafından doçentlik tezi verilerek
habilitasyon çalışmalarına başlamış olanların
işlemleri ve imtihanları 2291 sayılı Kanundaki
esaslara göre sonuçlandırılır.
a) Yukariki fıkra gereğince veya bu ka
nunun yayımından önce Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsünde uygulanan esaslara göre doçentlik
imtihanlarını başarmış veya doçent olmuş olan
larla,
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tihaniarı eskiden uygulanan esaslara göre sonuç
landırılır.
1. nci ve 2. nci fıkralar şümulüne giren Do
çentler ayrıca 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sa
yılı Kanunun 19. maddesinin son fıkrası hük
münden faydalanırlar.
a) Yukardaki fıkralar hükümleri gereğince
Doçent olanlarla,
b) Bu Kanunun yayımı tarihinde şef ola
rak hizmette bulunanlardan,
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre Do
çent olanların Profesörlüğe seçilebilmeleri için
Doçentlikte geçirmeleri gereken asgari hizmet sü
resinden doktora verdikten sonra geçirdikleri sü
renin iki yıldan fazlasının yarısı düşürülür.
Bu suretle indirilecek süre iki yıldan fazla ola
maz.
Bu Kanunun yayımından önce fakülteler tara
fından doktora tezi verilerek doktora çalışmala
rına başlamış olanların işlemleri 4936 sayılı Ka
nunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
hükmü gözönünde bulundurulmak üzere imtihan
ları eskiden uygulanan esaslara göre sonuçlan
dırılır. Ancak bunların doçent olmaları Üni
versite Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerinde Pro
fesörlük unvanını kazanmış olanların aylıkları
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanundaki
Profesörlük asgari aylığı olan 4 ncü derece üze
rinden verilir.

(1EÇÎCÎ MADDE 3. — Yüksek Ziraat Ens
titüleri kuruluş kadroları hakkındaki kanun ta
salısı en yok Eylül 1948 sonuna kadar Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bu kadrolar kabul edilince
ye kadar bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe
kadar bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte

CÎEyiCl MADDE 3. - Tarım Üniversitesi
meslek derslerinin Profesörlüklerine, meslek
çalışmaları, eserleri ve yayınları ile üstün ba
şarılı uzman olarak tanınmış kimseler de Fa
külte profesörler kurullarının üçte iki (.'okluk
la yapacakları teklif seuotaca uygun görülmek
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çent ohniLş olanlarla,
1)) Bu kanunun j r ayıııu tarihinde şet olarak
hizmette bulunanlardan.
4936 sayılı Üniversiteler Kanuna göre eylem
li Doçent olanların Profesörlüğe seçilebilmeleri
için Doçentlikte geçirmeleri gereken Askeri
hizmet süresinden doktora verdikten sonra geçir
dikleri sürenin iki yıldan fazlasının yarısı indi
rilir. Bu süre iki yıldan fazla olamaz.
Bu kanunun yayımından önce fakülteler ta
rafından doktora tezi verilerek doktora çalış
malarına başlamış olanların işlemleri ve imti
hanları 4936 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desinin ikinci fıkrası hükmü gözönünde bulun
durulmak üzere eskiden uygulanan esaslara göre
sonuçlandırılır. Ancak bunların doçent olma
ları Üniversiteler Kanununun Genel hükümlerine
bağlıdır.

b) Bu kanunun yayımı tarihinde şef olarak
hizmette bulunanlardan,
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa
göre
eylemli doçent tâyin edilenlerin profesörlüğe se
çilebilmeleri için doçentlikte geçirmeleri gereken
akademik hizmet süresinden doktora verdikten
sonra geçirdikleri sürenin iki yıldan fazlasının
yarısı indirilir. Bu suretle idirileeek süre, iki
yıldan çok olamıyacağı gibi aylık yükselmeleri
için fiilen geçirilmesi gerekli hizmet sürelerinde
de nazara alınmaz.
Bu kanunun yayımından önce aynı fakülte
ler tarafından doktora tezi verilerek doktora ça
lışmalarına başlamış olanların işlemleri ve imti
hanları, 4936 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desi hükmü gözönünde bulundurulmak üzere
eskiden uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır.
Ancak bunların doçent olmaları Üniversiteler
Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.

GEÇİCİ MADDE 2. — 6 . VII . 1932 tarih
ve 2063 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanı
larak sağlanmış olan döner sermaye bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok altı
ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarnn Bakan
lıkları ile Ankara Üniversitesi tarafından birlik
te belirtilecek esaslara göre tasfiye edilir. Tasfi
ye sonunda menkul ve gayrimenkul mallar An
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesine ve paralar
da Hazineye devrolunur.
GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmındaki 829 ncu (Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü giderleri) bölümüne konulmuş olan
ödeneklerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar harcanmıyan kısmı ile, bu kanunla
( S, Sayısı : 176 )
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bulunan Yüksek Ziraat Enstitüleri kadrolarının
uygulanmasına devam olunur. Şu kadar ki, mev
cut kadrolardan ihtiyaç görülenler adlarına ba
kılmaksızın 4936 sayılı Kanunun gerektirdiği
hizmetler için görevlendirilebilir.

ve Üniversitelerarası kurulca onanmak şartiyle tâyin olunabilirler. Bu maddenin uygulanma
müddeti üç yıldır.

GEÇİCİ MADDE 4. — 6 . VII . 1932 tarihli
ve 2063 sayılı Kanunun dördüncü maddesine da
yanılarak sağlanmış olan döner sermaye bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok
üç ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlıkları ile Yüksek Ziraat Enstitüleri tarafın
dan birlikte belirtilecek esaslara göre tasfiye edi
lir, Tasfiye sonunda taşıtlı ve taşıtsız mallar
Yüksek Ziraat Enstitülerine ve paralar Hazineye
devrolunur.

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Tarım Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki kanun
tasarısı en geç Eylül 1948 sonuna kadar Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bu kadrolar ka
bul edilinceye kadar bu kanunun yayımı tari
hinde yürürlükte bulunan Yüksek Ziraat Ens
titüsü kadrolarının uygulanmasına devanı olunur. Şu kadar ki mevcut kadrolardaki idare
memuru ve hizmetlilerden ihtiyaç görülenler
adlarına bakılmaksızın 4936 sayılı kanunun ge
rektirdiği hizmetler için görevlendirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 5. —• 6.7.1932 tarihli ve
2063 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanı
larak sağlanmış olan döner sermaye bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok
6 ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlıkları ile Ankara Tarım Üniversitesi tara
fmdan birlikte belirtilecek esaslara göre tasfi
ye edilir.
Tasfiye sonunda taşıtlı ve taşıtsız mallar An
kara Tarım Üniversitesine ve paralarda Hazi
neye devrolunur.
b.
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Tarım Bakanlığı kuruluşundan kaldırılan memur
ve hizmetli kadrolarının yıl sonuna kadar olan
aylık, ücret ve çeşitli istihkak ve kesenekleri kar
şılığı olarak konulmuş olan ödenekleri, 829 ncu
bölümün 7 nei maddesi hariç olmak üzere, Tarım
Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden indiri
lerek bir taraftan aynı cetvelin 489 ncu "(Ankara
Üniversitesine) ve 490 ncı (İstanbul Üniversite
sine) bölümlerine aktarmaya, diğer taraftan An
kara ve İstanbul Üniversiteleri 1948 yılı Bütçe
kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerde mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere
eklemeye veya olağanüstü ödenek olarak koy
maya mezkûr üniversite rektörlerinin teklifi ve
Millî Eğitim Bakanlığının tasvibi ile Maliye Ba
kanı yetkilidir.

*

GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Tarım Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki kanun ta
sarısı en geç Eylül 1948 sonuna kadar Büyük
Millet Meclisine sunulur. Bu kadrolar kabul ediI inceye kadar bu kanun ile Millî Eğitim Bakan
lığı Teşkilâtına aktarılan kadroların uygulan
masına devam olunur.
Şu kadar ki, mevcut kadrolardaki İdare me
muru ve hizmetlilerden ihtiyaç görülenler görev
unvanlarına bakılmaksızın 4936 sayılı Kanunun
gerektirdiği hizmetlerde çalıştırılabilirler.

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Üniversitesi
Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle İstanbul Üni
versitesi Orman Fakültesinin kuruluş kadro
ları hakkındaki kanun tasarıları en geç Ekim
1948 ayı sonuna kadar Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Mezkûr kadrolar kabul edilinciye kadar, bu
kanun ile Tarım Bakanlığı kuruluşundan Millî
Eğitim Bakanlığı kuruluşuna aktarılan memur
ve hizmetli kadrolarında halen istihdam edilen
ler için yeniden bir tâyin işlemine lüzum bulun
madığı gibi, idare memur ve hizmetlilerine ait
kadrolarda istihdam olunanlarla yeniden tâyin
edileceklerin kadro unvanlarına bakılmaksızın
görevlendirilmeleri caizdir.
Bu kadroların her fakültenin ihtiyacına gö
re dağıtımı ilgili üniversite rektörleriyle Ziraat
Veteriner ve Orman Fakülteleri Dekanlarının
teklifleri göz önünde tutularak Millî Eğitim Ba
kam tarafından yapılır.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tarım Komisyonuun geçici beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yayımı
tarihinden sonra kaldırılan Ankara Yüksek Zi
raat Enstitüsü adına çıkacak borçlar, ilgisine
göre Ankara ve İstanbul Üniversiteleri bütçe
lerinin borç tertiplerinin ait olduğu fakülte
maddesinden ödenir.
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GEÇİCİ MADDE 5. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa, bağlı (D), (L), (M), (N) ve (R) işaret
li cetvellerin Tanın Bakanlığı Yüksek Ziraat
Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı cetvel
lerin Millî Eğitini Bakanlığı kısımlarına akta
rılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 6. — Hükümetin 5 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir.

YEDİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 9. — Hükümetin 8 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
Hamn Saka

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı M. A. Renda
Barutçu
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
Ş. Devrin
Münir Birsû
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
MÜH
Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Re^at Ş. Sirer
H. N. Keşmir
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G E Ç 1 C J M A D D E 5. — 1948 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (D), (L), (M), (N) ve
(R) işaretli cetvellerin Tarım Bakanlığı Yüksek
Ziraat Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı
cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına
«Ankara Tarım Üniversitesi» adı altında aktarıl
mış ve (E) cetveli tertibinden alman kadrolar da
Millî Eğitini Bakanlığı (E) cetveli kadroları ara
sına konulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 6. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D), (L), (M), (N) işaretli cet
vellerin Tarım Bakanlığı Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı cet
vellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına Zi
raat, Veteriner ve Orman Fakülteleri adı allın
da aktarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 7. - - Bu kanımla Ankara
Üniversiteesine katılan Ziraat ve Veteriner. İs
tanbul Üniversitesine katılan Orman Fakülte
lerinin 4936 sayılı Kanun hükümleri gereğince
seçecekleri organlar bu kanunun yayınımı takip
eden 30 gün içinde seçilir. Ancak Senato üye
lerinin seçim süreleri katıldıkları üniversite se
natosunun ilk seçim dönemi sonunda nihayet
bulur.
Seçimleri yapılıncıya kadar bu kanunun
yayınımdan önce tâyin, edilmiş olan Dekanlar
görevlerine devam ederler. Bu dekanlar bu ka
nunun hükümlerince Dekan seçilmedikleri ve
öğretim görevinde bulundukları takdirde 4936
sayılı kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen
(önceki dekan) sıfatiyle fakültelerinin yönetim
kurullarına girerler.
MADDE 7. — 3 . VI . 1930 tarih ve 1695 sa
yılı 10 . V I . 1938 tarih ve 2291 sayılı, 18.VL1934
tarih ve 2524 sayılı, 9 . V I . 1944 tarih ve 4713
sayılı kanunlarla 6 . V I I I . 1932 tarih ve 2063
sayılı kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır.
MADDE 9. — Hükümet teklifinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Bayındırlık Bakam
Gülek
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret; Bakam
M. A', (rimdmalp

Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gümrük ve Tekel B.
$. AdaUm
Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

Hükümetin, teklifine bafflı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
IIJ.

Bölüm

Yüksek Ziraat
i)
4
(i
7
6

Enstitüleri

Görevin çeşidi

Sayısı

Genel Sekreter
Zatişleri Müdürü
Yazıişleri Müdürü
Fakülte Sekreteri

[2] SAYILI CETVEL
Görevin yeşidi
Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi
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[8] SAYILI CETVEL
Ödenek
Idra

B.

M.

747

Aylıklar
1 Memurlar aylığı
Ücretler
1 Hizmetliler ücreti
2 Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
1 Çocuk zammı
3 Doğum yardımı
4 ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
1 Yiyecek giderleri
2 öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
3 Yönetim giderleri
4 Telif ve yayım işleri
5 Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
6 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
7 Stajiyer öğrenci ödeneği
8 Muhtaç öğrenci harçlığı
,
9 Onarma ve su kurmaları
10 Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
11 Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım îşJeri Kurumuna verilecek tazminat
12 Başka giderler
13 Taşıt giderleri
Emekli keseneği
*

748

750
751
752

756
761
776

ödeneğin çeşidi

TOPLAM

( S, Sayısı: 176 )

955 950
307 380
42 600
2 700
36 000
25 000
12 000
3 000

1 500
1 000

525 671
123 500
80 000
19 000
5 000
9 500
50 000
7 600
9 500
345 254
1
30 000
10 000
65 000
2 667 166

- ae [4] SAYILI CETVEL
Yüksek Ziraat Enstitüleri
B.

&L

ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
Aylıklar
Memurlar aylağı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü ve lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım îşleri Kurumuna verilecek tazminat
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli keseneği
TOPLAM
Tarım Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL

D.
4
6
7
6

III. Bölüm
Ankara Tarım Üniversitesi
Görevin çeşidi
Sayısı Aylık
Genel Sekreter
Zatİşleri Müdürü
Yazıişleri Müdürü
Fakülte Sekreteri
( S. Sayısı: 176 )

1
1
1
3

90
70
60
70

942 600
307
55
2
36

380
950
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
80
19
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 667 166

- 2 7 [2] SAYILI OBTVBL
Görevin çeşidi
Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi

Sayı Ücret
1
3
54

400
210
50

[8] SAYIU CETVEL

B.

M.

747
1
748
1
2
750
751
752
1
3
4
756
1
761
776
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ödeneğin çeşidi
Aylıklar
Memurlar aylığı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, deı-shane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve teâm heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü lâboratuvarlan ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım tşleri Kurumuna verilecek tazminat
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli kepeneği

ödenek
Lira

955 950
307
42
2
36

380
600
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
80
19
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 667 156

(S. Seyun: 176)
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[4] SAYILI OBTVBL
Ankara Tamm Üniversitesi
ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
aylıklar
Memurlar aylığı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım ÎŞİeri Kurumuna verilecek tazminat
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli keseneği
TOPLAM

( S. Sayıw : 176 )

942 600
307
55
2
36

380
950
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
19
80
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 667 156

Bütçe Komisyonunun değistirişine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Veteriner, Ziraat, Orman Fakülteleri
D.

Görevin çeşidi

6 Fakülte sekreteri

Sayı

Aylık

3

70

[2] SAYILI CETVEL
Veteriner, Ziraat, Orman Fakülteleri
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Dekan
Lâboratuvao* şefi

3
54

210
50

[3] SAYILI CETVEL
İ).

Görevin çeşidi

Sayı Aylık
1
i
1
1
2

•Mfı

r-t

4 idari müşavir
7 Muhasebe Müdürü
10 Muhasebe şefi
11
»
memuru
»
12
»
•»
»
13
13
»
kâtibi
9
»
mutemedi
11
»
veznedarı

3
1
1

n

( S. Sayısı : 176 )

90
60
35
30
35
20
20
40
30

4

S.Sayısı: |77
Belediye gelirleri hakkında ( 1 / 6 5 ) ve Gümrük Tarife Kanununu
değiştiren Kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında ( 1 / 2 2 8 ) sayılı kanun tasarıları ve Geçici Komis
yon raporu

Belediye

Gelirleri hakkında Kanun tasarısı (1/65)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Hayı : 71 - 461, 6/2694

13 . XII

. 1945
. «'

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Belediye gelirleri hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . XII .
1845 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu arzederim.
Başbakan
. , , , , /
§' Saraçoğlu

Belediye gelirleri kanunu tasarısına ait gerekçe
Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında belediye işlerinin ayrı teşkillere verilmesinden evvel kadı
ların, intisap ve mimar ağalarının bir kısım belediye görevlerini yapmakla ödevlendirilmiş bulun
dukları sırada, İhtisap Resmi adiyle bazı belediye gelirleri toplanmakta idi. (Kanunnamei Âli Os
man) da ihtisap Resmine tâbi maddeleri ve tarifeleri kaydeden iki bölüm görülmektedir. 1242 ta
rihine kadar bu resim, tartı ve ölçü (Kapan hakk ) , pazar bacı gibi adlarla şehir ve kasabalarda
ve panayırlarda alınmıştır. Bu tarihten sonra İstanbul'da İhtisap Resminin şekli değiştirilmiş ve
Oktruva Resmi mahiyetiıd alarak (Asakivi Mansurei Muhammediye) nin harcamalarına karşılık
tutulmuştur.
Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra, belediye görevlerinin bir kısmı olan esnaf, erzak, fiyat ve narh
işlerine bakmak üzere bir İhtisap Nazırlığı kurulmuşsa da bu Nazırlık aynı zamanda İstanbul Va
liliği, Zaptiye Nazırlığı işlerini de görmekte idi Hattâ ozamaııki Ordu harcamalarına karşılık tu
tulan İhtisap Resmini üe tahsil ettiğine göre, kısmen Maliye Nazırlığı vazifesiyle de yetkili de
mektir.
1271 de İhtisap Nazırlığı kaldırılarak Şehir Ezginliği kurulmuş ve İstanbul'da tahsil olunan resim
leri ve saireyi toplayıp Maliye Hazinesine teslim etmek) de bu Eminliğin asıl vazifeleri arasında
gösterilmiştir.
Bu gelirler arasında Duhuliye Resmi, Kara Nakil Vasıtaları Resmi, Tenvirat, .Tanzifat Resimleri,
Kontrol Harçları, ölçü ve Tartı resimleri, Şerefiye, Yapı Ruhsatiyesi, Kazanç Vergisi, Bina Ver
gisi vardır.
İstanbul dışında yurdun diğer 3 erlerinde belediye teşkilâtı vücuda getirilmesi ilk Önce, 1281
(1864) tarihli (İdarei Vilâyet Nizamnamesinin) de ve bundan sonra da 1287 (1870) tarihli İdarei
Umumiyei Vilâyat Nizamnamesinde yeralmıştır. Yönetmeliğine göre İstanbul'da alınmakta olan
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ıesimlerden bir kısmı taşra belediyeleri için de gelir olarak gösterilmiş ve bu arada, belediye hiz
metlerinden f a y d a l a n a n belediye s a k i n l e r i n d e n durulularına göre ve belediye meclisleri k a r a r ı ile
Belediye Tanzimat Veı'gisi alınması kabul edilmiştir.
Memleketimizde y u r d u n her t a r a l ı n a şâmil ilk Belediye K a n u n u 1293 tarihli Vilâyat Belediye Ka
n u n u d u r . Kanun halinde ilk Belediye vergi ve resimleri de aynı k a n u n u n içinde - Dördüncü bölü
mün 9 ucu maddesinde yer almıştır.
Meşrutiyetten sonra, 1330 yılında belediye gelirleri (Rüsumu Belediye K a n u n u ) adiyle ayrı bir
kanun konusu yapıldı. B u n d a n sonra da bugün y ü r ü r l ü k t e bulunan 1340 tarihli ve 423 sayılı Ka
nun çıkarıldı. Bu son üç k a n u n genel çizgileri bakımından biri birinden
farklı değildir ve her
üçü asıllarında belediye hizmetlerinin karşılıkları olan gelirleri sağlıyaeak az çok genişçe imkânlara
dayanmış olmakla beraber, sonradan yapılan değişikliklerle bu imkânlar daraltılmış ve hizmetlerin
genişlemesi ise darlığın etkisini büsbütün artırmış bulunmaktadır.
B u .yönden y ü r ü r l ü k t e bulunan 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Kesimleri K a n u n u ,
belediyelerimizin gelir ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu k a n u n u n çıkarıldığı tarihteki yaşa
yış şart ve icapları çok değişmiş, şehir ve kasabalarımızın kurulması ve düzenlenmesi ve halkın ma
hallî mahiyetteki çeşitli medeni ihtiyaçlarının yerine getirilmesi yolundaki belediye hizmetleri pek
genişlemiş b u l u n m a k t a d ı r .
1930 yılında y ü r ü r l ü ğ e konan 1580 sayılı yeni Belediye K a n u n u belediyelerimize yeniden birçok
hizmetler ve ödevler yüklemiş, Belediye Yapı ve Voli ar. Belediye Kamulaştırma Kanunları ile bu
alanda ihtiyaç d u y u l a n diğer kanuni
hükümler konmuşsa da belediye gelirlerinin hizmet ve ödev
lerin gerekleriyle denkleştirilerek artırılmasına girisilmemiştir. H a t t â bazı önemli belediye gelirlerinin
yeni k a n u n l a r l a azaltılmış olduğunu görmekteyiz. Meselâ vasıtasız vergiler kesirlerinin
birleştiril
mesi hakkıdaki 1454 sayılı Kanunla kazanç vergisinden belediye
hissesi % 3 e, bina vergisinden
belediye hissesi % 15 e indirilmiştir. H e r iki hisse 423 sayılı Belediye ve Kesimleri K a n u n u n a göre
% 25 nispetinde idi. Kazanç vergisi hissesi % 3 e indirildikten başka bu vergiye muhtelif kanunlar
la yapılan zamlar belediye hissesine tâbi t u t u l m a d ı ğ ı n d a n belediyelerimizin verginin gelişmesinden
faydalanması mümkün olamamıştır.
3702 sayılı K a n u n a göre tiyatro ve sinema ücretlerinden Belediye ve Devlet p a y l a r ı olarak alı
nan resini yarı yarıya iken Devlet payı 12 misline çıkarılarak Belediye payı olduğu gibi bırakılmış
yani Belediye payının nispeti Belediye hizmetleri aleyhine 13 de 1 e indirilmiştir Halbuki her mem
lekette eğlence resimleri belediye geliri olarak kabul edilmiştir.
Kile ve K a n t a r resmi 42)5 saydı Kanuna göre kıymet esası üzerinden a l ı n m a k t a ve t o p t a n alı
nıp s a t ı l a n malların
belediyece t a r t ı l m a s ı mecburi b u l u n m a k t a iken, 1928 yılında
123(î sayılı
K a n u n l a belediyenin resim alma yetkisi müracaat şartına bağlanmış ve kıymet esası yerine de
100 kiloda iki k u r u ş alınması hükmü k o n m u ş t u r . K a n u n d a k i değişikik bu geliri y a r ı d a n
fazla.
eksilt mistir.
Y e n i d e n konmasını teklif etmek bahis konusuolnıamakla beraber, O k t r u v a n ı n k a l d ı r ı l a r a k ye
rine 2256 sayılı K a n u n l a g ü m r ü k
% 10 hırının konması
belediyelerimizin
gelirlerindi 1 önemli
bir eksilişe sebep olduğunu
söylemek y e r i n d e olur. içinde b u l u n d u ğ u m u z o l a ğ a n ü s t ü
şartlar
bu eksiliş nispetini a r t ı r m ı ş olduğu gibi. y u r d u m u z u n sanayileşme a l a n ı n d a k i gelişmesi dolayısiyle ihtiyaçlarımızın kısmen memleket içinde s a ğ l a n m a s ı n a başlanması da bu eksilişi devamlı
o l a r a k genişi e t m e k t e d i r . Bir t a r a f t a n belediye gelirleri söylediğimiz sebeplerle azalırken
diğer
y a n d a n h a r c a m a l a r ı a r t ı r a n hizmet gelişmelerine geliri 50 000 l i r a d a n y u k a r ı belediyelerin (( 1.
C u m h u r i y e t Merkez Bankası payı, % 4 Beden Terbiyesi payı eklenmiş b u l u n u y o r d u .
B u d u r u m , 1934 y ı l ı n d a n b e r i gözönüne a l ı n a r a k inceleme k o n u s u yapılmış ve bu a r a d a 1935
y ı l ı n d a A n k a r a ' d a ilk defa olarak Birinci U r a y l a r Kongresi adiyle t o p l a n a n k o n g r e d e
belediye
gelirlerinin artırılması işinin görüşülmesi belediye b a ş k a n l a r ı m izm ü z e r i n d e d u r d u ğ u en
önemli
k o n u olmuştur.
K o n g r e n i n bu k o n u d a kabul e t t i ğ i başlıca esaslar ş u n l a r d ı r :
l. — Belediye sınırı içindeki y ü k ü m l ü l e r i n yolvergisinc % 50 /.anı yapılması,
( S. Sayış. : 1 7 7 )
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2.
Toptan- satılan eşyanın mecburi olarak belediye kantarı ile tartılması,
:>. - Bina ve Kazanç, vergilerinden ayrılan belediye payları nispetlerinin artırılması,
4. — Tuz ve şeker hariç olmak üzere Tekel'e tâbi maddelerin satış fiyatlarından
belediyeler
için pay ayrılması,
f>. -— tnşa ve tamir ruhsat harcı hiç denecek derecede az olduğundan artırılması,
(i. - - TcllTıİlık resminin kapalı zarf usuliye yapılan artırma ve eksiltmelere teşmili.
7. —- Sigorta ortaklarının yangın söndürme masraflarına iştirak hisselerinin artırılması ve bu
hisselerin halka intikal ettirilmeden sigorta ortaklıkları tarafından ödenmesinin sağlanması.
8. — Belediyelerin mecburi olarak yapmakla oldukları hizmetlerden bazı hallerde gelir fazla
sı ortaya çıksa dahi kâr kastı olmadığından Hazinece vergi alınmaması,
i). — Elektrik, su ve havagazı sarfiyatından belediyelerce resim alınmaması,
10. — Doğrudan doğruya hizmet karşılığı olan belediye vergi ve resimlerinin resmî kurumlara
da teşmili,
11. — Otellerde ve hanlarda kalacaklardan belediye meclislerince düzenlenecek tarife üzerin
den resim alınması,
12. — Sağlık kurumları harcamaları karşılığı olarak Sağlık Vergisi adiyle şahsi bir vergi kon
ması,
lo. — Ampul satışının belediye sınırı içinde ayrıcalıkla belediyelere verilmesi,
14. — Telefon konuşma ücretlerine belediye payı eklenmesi,
1"). — Oenel nakil vasıtalarında yolcu ücrellerine belediyeler için bir resim konması,
K). — Seyyar satıcıların sınıf ücretinden ve belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye gö
re resme tâbi tutulması,
17. — İmâr plânları uygulanmasından doğan değerlenmelerin resme tâbi tutulması suretiyle
değerlenme resmi konusunun genişletilmesi,
Mahallî idareler gelirlerinin artırılması isi bir aralık Partimizin Meclis (irupu tarafından ele
alınmış ve kurulan Komisyon arasından seçilen uzmanlar komisyonunda bu iş üzerinde seneler
ce çalışıldıktan sonra 1937 yılında bir rapor verilmiştir.
Traylaı- Kongresinin kabul ettiği esaslar da gözönüne alınarak hazırlanmış olan bu raporda.
kongre kararlarından başka başlıca aşağıdaki talep ve tavsiyelerde bulunulmuştur.
1. — Temizleme ve aydınlatma resminin binde birden binde altıya çıkarılması müstesnaların
kaldırılması, iratlı arsaların resim konuluna alınması,
2. — Kantar ve kile resminde nıecburiliğin iadesiyle beraber nispetinin kıymetin °/(: yarımına
çıkarılması,
3. — Lâğım, kaldırım ve su tesisi ve inşa masraflarından alınacak belediye hissesinin yeniden
tesbiti,
4. — Yangın söndürme tesisat ve teşkilâtı için bina vergisine kesir ilâve edilmesi,
5. — Kanunun faydalanmasına mahsus suların fazlasından ücret alınması,
6. — Su yolları, çocuk bahçeleri belediye kurulları, dispanser, doğum ve emzirme evleri, ye
timhane, aceze evleri, rıhtım ve saire gibi karşılıksız hizmetler için bina ve arsa kıymetlerinden
binde beş alınması,
7. — Her yıl Devlet bütçesinde belediyeler müşterek hissesi adıyla bir fasıl açılarak umum
belediyelerin senelik gelirlerinin c/c 15 inden aşağı olmamak üezre yardım ödeneği ayrılması ve bu
ödeneğin sağlık ve imar konuları gibi programlı işlere harcanması,
Komisyonun raporunda ayrıca:
Karşılığı temin edilmedikçe bu idarelere yeni hizmetler verilmemesi de temenni ve tavsiye edil
mektedir.
JtKsikJcanun tasalısının hazırlanmasında gözönünde bulundurulmuş olan esaslar şunlardır:
1. — Hizmet karşılığı olan belediye resimlerini hizmetin ifası için yapılan veya yapılması ge
rekli görülen harcamaların seviyesine çıkarmak.
( S, Sayım : 177 )
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2. — Karşılığı olmıyan bazı önemli belediye hizmetlerinin görülmesini s a ğ l a m a k iyin yeni ge
lir k a y n a k l a r ı bulmak,
o. — V e r g i ve resimlerin t a h a k k u k ve tahsilinde kolaylık temin ve lüzumsuz m a s r a f t a n sakınıl
mak y a n i belediye gelirlerini en az masrafla elde etmek,
4. — E l d e k i k a n u n , birçok h ü k ü m l e r i t ü r l ü k a n u n l a r l a değiştirilerek veya y ü r ü r l ü k t e n kaldı
r ı l a r a k pek yamalı bir hale gelmiş o l d u ğ u n d a n Belediye V e r g i ve Resimlerine ait K a n u n h ü k ü m 
lerini eksiksiz ve fazlasız o l a r a k t o p l u c a bir a r a d a b u l u n d u r m a k ,
Tasarı maddelerinin düzenlenişinde, U r a y l a r Kongresinin k a r a r l a r ı ile Parti K o m i s y o n u n u n istek
ve tavsiyeleri esas t u t u l m u ş t u r . Ancak Belediye İşletmelerinin Hazinece vergi konusu yapılması Özel
K a n u n l a r ile ilgili olduğundan hu k a n u n u n çerçevesine sokulmamış olduğu gibi ampul satışının
ayrıcalıkla belediyelere verilmesi ve oteller ile h a n l a r d a kalaeakhırdan resim alınması da u y g u l a n m a
güçlüğü y ü z ü n d e n u y g u n görülmemiştir.
Telefon konuşma ücretlerinden, elektrik ve havagazı s a r f i y a t ı n d a n ve genel nakil vasıtala
r ı n d a n belediyece resim alınması 4375 sayılı K a n u n l a k a b u l edilmiş o l d u ğ u n d a n bu h ü k ü m l e r i n
t a s a r ı y a aktarılıuasiyle yetiııildi.
S e y y a r satıcılardan resim alınması K a z a n ç Vergisi K a n u n u ile ilgili g ö r ü l d ü ğ ü n d e n bu tasa
rının k o n u s u dışında bırakıldı.
Sağlık vergisi k o n u s u n u n ; bu tasarı k a n u n l a ş t ı k t a n sonra ehle edilecek gelirlerin ihtiyaca ye
terliği derecesine göre ele alınması (lüşünüldü.
Ayrıca belediyelere; âdi gelirlerle karşılanması m ü m k ü n olmıyan hizmetleri için
olağanüslü
gelirler sağlanması ve nüfusu iki İlinden aşağı beldelerin köy k a r a k l e r i n i haiz olmaları
dolayı
siyle köylerde olduğu gibi imece ve salma u s u l ü n e başvurulmasını amae tulan iki tasarı üzerinde
çalışılmaktadır.
Bina Vergisine zam yapılması u y g u n g ö r ü l m e d i ğ i n d i n binalarla iligili hizmetlerin harcan
maları nispetinde ve hizmet karşılığı olarak resini halinde yapılaenk yüklemeler dışına çıkıhtıadı.
1840 tarihli Belediye Vergi ve Kesimleri h a k k ı n d a k i K a n u n u n 13 ncü maddesinin belediyeler
ce Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye K a n u n u n u n y a y ı n l a n m a s ı n d a n önce teaıııülen alınmak
ta olan resimlerin tahsiline belediye meclislerinin
kararı w genel meclislerin inceleme ve onan
ması ile devam edileceği h a k k ı n d a k i h ü k m ü bu tasarı ile y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l m a k t a d ı r .
Bu suretle küçük belediyelerimiz
loplamı 75 000 lirayı aşmıyaıı bir gelirden m a h r u m kala
c a k l a r isede, bir t a r a f t a n işletme vergisinden belediye payının nüfus esası üzerinden dağıtılması
d i ğ e r t a r a f t a n küçük belediyelerimiz için salma ve imece esasını kabul etmekte olan yeni bir ta
sarı h a z ı r l a n m a k l a bulunması, bu kaybı fazlasiyle k a r ş ı h y a e a k t ir.
Belediye vergi ve resimlerinin tarihçesine hizmetlerin genişlemesi ve gelirlerin azalması sure
tiyle a r a l a r ı n d a k i denkleşmenin bozulmasına ve belediye gelirlerinin ihtiyaca y e t e r hale getiril
mesi için şimdiye k a d a r yapılan çalışmalara ait bu a ç ı k l a m a l a r d a n sonra hazırlanmış olan kanun
tasarısının maddelerine ait gerekçeleri inceliyebiliriz.
Gelir Vergisinin işletmeler kısmından belediye payı :
425 sayılı K a n u n u n 2 nci maddesi, belediyeleri Kazanç Vergisine % 25 ni geçmemek üzere bir
m u n z a m pay ilâvesine yetkili kılmıştır. Vasıtasız 'Vergiler Kesirlerinin Tevhit ve Tadili h a k k ı n d a 
ki 1454 sayılı K a n u n u n 1.3 ncü maddesiyle bu nispet, kesin o l a r a k % 3 e indirilmiş o l d u ğ u gibi ver
giye y a p ı l a n zamlar belediye payından hariç t u t u l m a k suretiyle belediyelerimiz verginin gelişme
sinden faydalanamamıştır.
Bu sebeple Kazanç. Vergisinden belediye payına belediye meclislerince
% 2 ye k a d a r zam yapılması ^yetkisinin verilmesi \ e belediye hissesinin verginin z a m l a r ı n a da teş
mili d ü ş ü n ü l m ü ş isede, B ü y ü k Millet Meclisine sunulmuş olan Gelir Vergisi K a n u n u ile K a z a n ç Ver
gisi k a l d ı r ı l a c a ğ ı n d a n dolayı bunun yerine yeni verginin işletmeler k ı s m ı n d a n c/a 20 nispetinde
belediye payı ayrılması u y g u n g ö r ü l m ü ş bu payın beş b u ç u k - 6 000 000 l i r a y ı bulacağı ve bu su
retle K a z a n ç V e r g i s i n d e n belediye payı için düşünülen genişlemeyi sağlıyacağı u m u l m a k t a d ı r . B u
hissenin d a h a ziyade b ü y ü k şehir ve k a s a b a l a r d a toplanacağı güzöııüne a l ı n a r a k küçük kasa bala ( S. Sayısı : 177 )
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rın da bundan faydalanmalarını sağlamak amacı ile belediye hissesinin nüfusları nispetinde bele
diyelere dağıtılması esası kabul edilmiştir.
Bina Vergisinden belediye payı :
Bina Vergisinden belediye payında hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
Yol Vergisinden belediye payı :
Şose ve Köprüler Kanunu gereğince tahakkuk ve tahsil ettirilen Yol Vergisinin % &"> i İl Özel
İdarelerine ve % 15 i de Devlet yollarına harcanmak üzere, Bayındırlık Bakanlığı emrine veril
mekte ve köylerde köy halkına yol işleri için imece suretiyle çalışmak ödevi yükletilnıekte olup
belediyelerimiz yapacağı yol, köprü, kaldırım gibi hizmetleri için böyle bir gelire sahip olmadıkları
cihetle Yol Vergisi ödevlilerinden belediye sınırları içinde bulunanlara belediye meclisleri kararı
ile % 25 den % 50 ye kadar zam yapılması muvafık görülmüş ve esas ödevlerini bedenen çalışmak
suretiyle yerine getirecek olanların belediye payları için de çalışabilmeleri esası kabul edilmiştir.
Belediyelerce çalıştırılanılyacak ödevliler ti Özel İdarelerince çalıştırılarak karşılığı olan günde
likler belediyelere ödenecektir.
Bu gelir münhasıran belediyelerin bayındırlık işlerine harcanacaktır. Ancak Yol Vergisine
C 4427 numaralı Kanunla yapılan zammın kaldı utmasından evvel belediyelerin Yol Vergisinden ay
rıca belediye payı alması doğru görülmiyerek .tadarının 44 ncü maddesine bu yolda kayıt kon
muştur.
Tiyatro, sinema ve konserlerin bilel bedellerinden belediye payı :
Tiyatro, sinema ve konserlerin bilet bedellerinden 3702 sayılı Kanuna göre yarısı belediyelere,
yarısı Hazineye ait c-'mak üzere cfr it) resim alu ması esası konmuştu. Belediyeye ait % 5 in % 3 ü
Darülaceze, Hazineye ait % 5 in % 2 si Damga, </C 3 ü Tayyare Resmi idi. Sonradan bu % 10 re
sim 4040, 4437 ve 4505 sayılı kanunlarla % 05 e çıkarılmış olduğu halde bu zamlardan belediye pa
yı ayrılmıyarak belediye hissesi % 5 le kalmış ve Hazine payı 12 misli artırılmış bulunmaktadır.
Halbuki eylence resimleri belediyelerin esas gelirleri arasında buluduğundan, bu tasarı ile Hazinehissesinin tamamından % 80 ni belediyelere bırakılmaktadır.
Yangından koruma resim ve sigorta kumpanyalarının iştirak payı :
Yangın sigorta kumpanyalarının belediyelerimizin yangın söndürme masraflarına iştirak ettiril
mesi hükmünü koyan 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesi uygulanma alanında bekle
nen sonucu vermemiştir. Çünkü kanun yangınların kolaylıkla söndürülmesinde bu kumpanyaların
faydalanmalarını gözönüne alarak kumpanyaların kendi primlerinden bir kısmını belediyelere bırak
maları amacını gütmüş olduğu halde, kumpanyaların iştirak payını primlere eklemek suretiyle müş
terilere yüklettikleri anlaşılmıştır. Bu hal ise, binasını sigorta ettinniyenler yangın söndürme hiz
meti karşılığında hiçbir para ödemezken sigorta ettirilenlerin hem kumpanyaya para ödemeleri
hem de bu paraya ek olarak masrafa iştirak payına tâbi tutulmaları gibi eşitsizlikleri doğurmuştur.
Bu sebeple lıeıu eşitsizliği kaldırmak ve yangın yüzünden millî servetimizin kayıplara uğramasını
ve birçok aile ocaklarının sönmesini önlemek maksadiyle belediyelerimizin yangın söndürme teşkilât^ ve vasıtalarını tamamlamalarına imkân verilmek üzere, bina vergisine % 1 i geçmemek üzere
zam yapılabilmesi için Belediye Meclislerine yetki tanınmış ve sigorta kumpanyalarının iştirak hisse
lerini müşteriye intikal ettiremiyecekleri hakkında maddeye hüküm konmuştur.
Bu gelirler yangın söndürme hizmetlerinden başka işlere harcana »uyacaktır. Bu sebeple Bele
diye Meclisleri resim ve iştirak paylarının nispet- ve miktarlarını ihtiyaca göre ayarlıyacaklardır
Resmin yükümlüsü yapı sahibi ise de yapıların kiralarını Millî Korunma Kanunu sabit tutmuş oldu
ğunda akarlardan
alınacak resinin olağanüstü hallerin bittiği Hükümetçe ilân edildiği tarihi kovalıyan yıla kadar kiracıya yüklenebileceği kabul edilmiştir. Bina vergisine tâbi olmıyan yapılar
dan bu resim alnımıyacaktır.
Elektrik ve havagazmdan belediye payı:
4375 sayılı Kanunun belediye sınırları içinde işliyetı tarifesi belli nakil vasıtaları ile banliyö
trenlerinin bilet bedellerine ve Şehirler ve Milletlerarası
muhabereleri
hariç
olmak
üzere
telefon abone ve konuşma ücretlerine belediye payı eklenmesine ait hükümleri Bakanlar Kurulu
( S. Sayısı : 177 )
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kararı yerine ilgili Bakanlar kaydı konarak ve belediye sınırları içinde sarf ve istihlâk edilen
elektrikle havagazından alınacak resimler hakkındaki hükmü Bakanlar Kurulunun tasvibi kal
dırılarak ayniyle tasarıya alınmıştır.
Temizleme ve aydınlatma resmi:
Tanzifat ve tenvirat resimleri bir matraha dayandığından dolayı tahakkuk ve tahsilinde kolay
lık olmak üzere, (Temizleme ve aydınlatma) resmi adiyle bir maddede birleştirilmiş binalarda ve
kıymet esası yerine safi iratları esas tutulmuştur.
NL Hizmet karşılığı olan resmin irat getirmiyen bir kamu hizmetine taiısis edilenler dışındaki res
mî dairelerden alınmaması için sebep görülmediğinden bunlar ve irattı arsalarla imar sınırı için
de olupta mahalle kurulmasına izin verilen yerlerdeki iratsız arsalar resme tâbi tutulmuştur.
Yürürlükte bulunan Belediye Vergi ve Kesimleri Kanunu resmin akarlardan iki misli kadar
alınabileceği esasını koymuş isede akarların tâbi olacağı i'azla resmin f/i 50 yi geçmemesi •-i'i«,"<"
daha uygun görülmüştür. Diğer taraftan safi iratları bin lirayı geçen binalarda kıymetleı
lirayı aşan arsalarda bu miktarların üstündeki kısımdan alınacak resim; hizmetin mas
iradın veya kıymetin artması nispetinde fazlalaşmamasindan dolayı asıl resmin yarısı ol.
bul edilmiştir^ Bu konuda yeni kabul edilen esaslardan en önemlisi »lc temizleme ve ay(
resmi gelirinin hizmete tahsis edilmiş olması ve resim nispetlerinin âzami olarak gösteril
diye meclislerince bu âzami haddi geçmemek üzere hizmet için yapılacak masraflarla ayarl
dır. Bu esas temizleme ve aydınlatma işlerinin bir işletme konusu olarak ele alınması ve
vasıtalarının yenilenmeleri ve bedellerinin itfası ile ilgilidir. Resmin yükümlülerden Özel
lerce ve Bina Vergisinin taksit zamanlarında tahsil edilmesi esasının kabulü belediyeleri
masrafından kurtaracağı gibi yükümlüleri de fazla müracaatlarla rahatsız etmekten koru,,
tır.
Hayvan kesim ücret ve resmi :
•»».
423 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinde yazılı mezbaha ücreti ve zephiye resmi, hayvan ki * "
ücret ve resmi adiyle tasarıya alınmıştır. Kesim resminin bugün tâbi olduğu tarife bir misli artı.
m iş ve ancak Belediye Meclislerinin bu resmi yarıya kadar indirebileceği kabul edilmek sureth
ayrı ayrı yerlere ait fryatlarm ve şartların icaplarımı göre resmin genişleyip daraltılmasının saH
Umması düşünülmüştür. Ziraate birinci derecede zarar veren yabandonıuzlarma karşı mücadeleyi
teşvik maksaeliyle yabadomuzları resimden hariç tutulmuştur. Kesim resminin yarısının il Özel
İdarelerine verileceği hakkındaki kayıt kaldırılmıştır. Kanarası olınıyan ve geliri pek az bulunan
küçük belediyelerde uygulanan hayvan kesim resminin yarısından bu gibi belediyeleri mahrum et
inek muvafık görülmediği gibi esasen önemli bir tutarı olmıyan bu paralardan Özel idarelerin
kaybı da pek az olacaktır. (1942 yılında 84 000) lira kesim ücretleri hakkında bugün uygulanan
esaslarda değişiklik yapılmıştır.
FA taşıma ücreti :
Kt taşıma hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasını de
ğiştiren 3666 sayılı Kanunla belediyelere verilmiş ve bu hizmet karşılığında bir ücret alınması kabul
edilmiş olduğundan bu hüküm hazırlanan belediye gelirleri tasarısına alınmıştır.
3666 sayılı Kanun alınacak ücret hakkındaki Belediye Meclisleri kararım içişleri Bakanlığının
«inanılmasına bağlı tutmuş ise de, bunun belediye bütçelerini onamlamıya yetkili makamlara bıra
kılması daha uygun görülmüştür.
Yeniden yapılacak yol, lâğım ve su tesislerinin masraflarına iştirak payı :
423 sayılı Kanunun 41 nci maddesi yeniden yapılacak kaldırım ve lâğımlar için harcanan pa
raların yarısının ilgililerden alınacağını, ancak şehirlerdi» 12, kasabalarda 9 metreden geniş olan
yolların fazla kısımlarının masrafları tamamen belediyeye ait olduğunu göstermiş ve alınacak
paraların kaç yılda tahsil edileceğini bildirmemiştir.
Bu kanun tasarısında kaldırım ve lâğımlara kamulaştırma giderleriyle su tesisleri eklenmiş ve
yeniden yapılacak kaydı açıklanmıştır. Ancak kamulaştırma bedellerinin . sahiplerinden kısmen
olsun geri alınması gibi durumun ortaya çıkmaması için kamulaştırma bed<>lerilnin tevziinde mal( S. SayIHI : 177 )
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l a n kamulaştırılanlar hariç tutulduğu gibi kasabalarda. 12, şehirlerde .1.5 metreden geniş yollarda
bu miktarları aşan kısmın masrafı tamamen belediyelere ait olarak kabul edilmiştir. Bugün yü
rürlükte olan kanunda kasabalarda 9 ve şehirlerde 12 metre olarak gösterilmiş ise de bugünün
ihtiyaçlarına göre bunların genişletilmesi uygun görülmüştür. Tevzi edilecek masral'ın bina ve
arsaların yalnız cephelerine göre hesaplanması yerine yarısının cephe uzunlukları yarısının da kıy
metleri esas alınmak suretiyle dağılması daha âdilâne olacağı düşünüldüğünden tasarıya bu yolda
hüküm konmuştur. Esaslı tamirler tarif edilerek giderin sekizde birine tâbi tutulmuştur. Giderin
beş yılda alınması esası kabul edilmekle beraber senelik taksit binaların gayrisâfi iratların % 10 unu
ve arsalarda kıymetlerinin % 1 ini geçtiği takdirde senelerin artırılması uygun görülmüştür. An
cak tevzi edilecek paranın tamamı her ne suretle olursa olsun her tesis için gayrimenkul kıymetle
rinin c/f 5 i geçmiyeceği esası konmuş ve irat getirmiyen bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan
resmî binalar, bu maddenin çerçevesi dışında bırakılmıştır.
Harita ve İmar plânları masraflarına iştirak

payı :

"

.

.

-
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423 sayılı Kanunun 18 nci maddesi kasaba, şehir kadastrosunun yeniden düzenlenmesini veya
tarla, bağ, bahçe ve bostanların mahallelere ayrılması için gerekli haritanın keşif masrafları arsa
ve yapı sahiplerinden tahsil edilmesini emretmektedir. Bu hükmün harita ve imar plânlarının dü
zenlenmesi ve tamamlanması için yapılacak masrafların bina ve arsa sahiplerinden tahsil edile
ceği şeklinde değiştirilmesi uygun görüldüğünden tasarıya bu şekil verilmiş ve evvelce bunun bina
ve arsa saiplerinden ne nispet ve esas üzerinden tahsil edileceği hakkında bir kayıt olmadığından bina
lar gayrisâfi iratları arsaların da kıymetleri nispetinde kaydı maddeye eklendiği gibi resmin tahsili
için harita ve imar plânlarını yetkili makamlarca onamlanması hükmü konulmak suretiyle he.mşerilere yersiz ve hizmetsiz resim yükletilmemeşi sağlanmıştır. İmar plânlarının kısım kısım yapılması ha
linde bu çeşit plânlara ait masrafların yalınız o kısımdaki gayrimenkul sahiplerine dağıtılması
satıştan mütevellit ferağ halinde borç bakiyesinin defaten alınması, irat getirmeyen bir kamu hiz
metine tahsis edilmiş olan resmî binaların bu madde hükmünden müstesna tutulması uygun görüldü
ğünden maddeye bu hususta gerekli hükümler konmuştur.
Değerlenme Resmî :
423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun değerlenme resmine ait 39 ucu maddesi 3710
sayılı Belediye Kamulaştırma Kanununun 21 nci maddesiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu kanununun
tasarısında değerlenme resmî için bahsi geçen 21 nci madde hükümleri esas tutulmuş ve- ancak de
ğerlenmeyi gerektiren diğer unsurlar da maddeye eklenmiştir, yolların kasabalarda 12 şehirlerde 15
metreye kadar genişletilmesi halinde değerlenme resmî ile 12 nci madde de gösterilen masrafa işti
rak payından hangisi fazla ise yalınız onun alınması ve mal sahibi tarafından
yapüan ameli
yelerden doğan değerlenmelerle irat getirmiyen bir kamu hizmetine tahsis edilen resmî binaların de
ğerlenme resminden ayrık tutulması uygun görüldüğünden madde bu esasa göre hazırlanmıştır.
Nakil Vasıtaları Numara Masrafı :
Bu konu, 423 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki esasa göre tasarıya
geçirilmiştir. Ancak bu
masraf belediyelerce fiilen yapılacak masrafı aşmıyacak şekilde tevzi edileceği ve seyrisefer düzenini
sağlamak maksadiyle her ulaştırma vasıtasının bir plâka taşımasını amaç tuttuğu-cihetle resmî nakil
vasıtaları bundan hariç tutulmadığı gibi bu durum karşısında işin Belediye Meclisi kararma bağlı
tutulması lüzumsuz görüldüğünden Belediye Encümenine bırakılması uygun görülmüştür. Yapılara
ait kısım binaların numaralanmasına ve sokaklara isim verilmesine dair 1003 numaralı kanunun çerçe
vesi içine girmiş olduğundan maddenin bununla ilgili kısmı tasarının konusuna alınmamıştır.
Kara nakil vasıtalarından alınacak resim için 423 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde gösteri
len en yüksek hadler bir misli artırılmış bir buçuk tonluk kamyonlar büyük kamyonlardan farklı
tutulmuştur. Yarım tarifeye tâbi olan özel kişilerin nakil vasıtaları arasına motosiklet ve bisik
letlerin de konması uygun görülmüş ve resimden ayrık tutulacak taşıt araçları açıklanmıştır.
Deniz nakil vasıtalarından alınacak resim 423 sayılı Kanunun 24 ncü maddesindeki esas çer
çevesinde tasarıya geçirilmiş ve ancak madde Deniz nakil vasıtaları resim ve Liman işgal res( S. Sayısı : 177 )
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mı o l a r a k iki resmi kapsadığından, her birinin özel f ı k r a l a r a ayrılarak yazılması münasip gö
rülmüştür.
iskele ve r ı h t ı m l a r d a n alınacak geçiş r e s m i :
İskele, rıhtım ve saireden a h n a e a k geçiş resmi 42:i saylı Kanınınım 2(> neı maddesindeki esa
sa, göre tasarıya alınmış ve tarifelerin [»akanlar Kurulu k a r a r ı ile uygulanacağı kaydı maddeye
eklenmiştir. Tekel idaresine ait t u z l a r ı n ve t ü t ü n l e r i n resimden ayrık tutulması ve tüccara ve
çiftçiye ait t ü t ü n l e r i n t o n u n d a n alınacak resmin r>0 kuruşu geçmemesi için 3437 sayılı T ü t ü n ve
T ü l ü n İnhisarı K a n u n u n u n 11,") nei maddesiyle 3078 sayılı Tuz K a n u n u n u n 33 neü maddesi hük
mü saklı t u t u l m u ş l a r .
İlân ve reklam resmi:
Levha resmine tâbi olan yerler arasına s e r b e s t meslek erbabının çalıştıkları yerler eklenmiş
ve evelee tahditsiz olarak Belediye meclislerinin yetkilerine bırakılmış olan resim miktarının 40ü
lirayı geçmiyeceği
ve; resmî d a i r e l e r i n k a p ı l a r ı n a konacak levhaların resme tâbi olmadığı göste
rilmiştir. P o s t a h a n e , istasyon binası gibi i r a t g e t i n n i y e n ve kamu hizmeiine talisi;, edilen binala
rın levhaları d a h i resme 1âbi t u t u l n ı ı y a e a k t ı r .
Levhaların
renk. şekil, genişlik ve asıliş itiba
riyle belediye tenbih ve y a s a k l a r ı n a uygun o J m a s ı g e r e k t i ğ i n d e n
maddeye bu lüzumu
belirten
bir fıkra k o n m u ş t u r . İlân resmi için 423 sayılı K a m ı n d a kabul edilen esas muhafaza
«'dilmekle
beraber, resme tâbi ilân k o n u l a r ı daha açık o l a r a k belirtilmiş ve belediyelerin yapacağı ve yap
t ı r a c a ğ ı ilân tesisleriyle afişlerden
f a y d a l a n a n l a r d a n Belediye meclislerince düzenlenecek tari
feye göre ü c r e t alınacağı gösterilmiştir.
Ölçü ve t a r t ı aletlerinden alınacak muayene resini:
Ölçü, t a r t ı ve ölçeklerin yıllık muayeneleri k a l p l ı ğ ı n d a alınmakla, olan
resimler pekaz görül
d ü ğ ü n d e n iki misline çıkarılmak suretiyle tasarıya, geçirilmiştir.
(1942 kesin hesaplarına göre Türkiye'deki Mitü,, belediyelerde alınmış olan damga ve muayene
resmî 30 00ü liradan ibarettir. Halbuki ölçü ve a ,yar memurlarının yıllık ücret ve ödenekleri
103 900 liradır.)
Kantar resmi :
K a n t a r resmi 423 sayılı K a n u n u n ilk şeklinde kıymetin </< yarı nispetinde ve mecburi iken 14
Mayıs 1928 tarihli ve 1236 sayılı K a n u n l a İsteğe bağiı tutulmuş ve resim nispeti de 100 kiloda iki
kuruş olarak teshil edilmiştir. Belediyelerimiz bu değişikliğin
neticesi olarak gelirlerinde ehemmi
yetli kayıplara uğramış ve toptan alınıp satılan şeylerden şehir ve kasabalarımızın imar ve tanzimi
için kıymet esası üzerinden küçük bir resim alınması faydalı görülmüş olduğu cihetle madde ka
n u n u n eski şekli esas tutulmak suretiyle bu tasarıya alınmış ve ihraç mallarının birden fazla yerde
resme tâbi iutulmaması için maddeye ayrıca kayıt k o n m u ş t u r .
Toptan alimi) satılan malların belediye ölçü ve tartı araçları ile ölçülüp tartılması sal malan
için bir emniyet ve itimat unsuru olarak belediyece temini lüzumu bir hizmet konusudur. Ancak re
sim mecburi tutulmakla beraber ölçme ve tartmanın ilgililerin isteğine bırakılması uygun görül
müştür.
Hayvan alım ve satım resmi :
Hayvan alını ve satım resminde 423 sayılı K a n u n u n 21 nei maddesindeki esasa dokuulmamış,
ancak, domuzların üç misli ve koyun ve keçilerin birer kuruş resme tâbi I utulmaları yersiz görüldü
ğünden bunlar da genel tarifeye tâbi t u t u l m u ş t u r .
Dellâllık resmi:
Dellâlllık resmi için 423 sayılı K a n u n u n 22 nei maddesinin koyduğu en çok % iki buçuk
resim
esas olarak alınmıştır. 100 000 liraya k a d a r olanları % 1 ve daha fazla olanların bundan sonrası
binde bir resme tabi tutulmak kaydiyle dellâllık resmi kapalı zarf usulüne de teşmil edilmiştir. An
cak b u n l a r d a n vahit fiyat üzerinden ihale edilen işlerde dellâllık resmi için başlangıçla
belli bir
ihale bedeli olmadığından bu gibi hallerde istihkaklar' ödendikçe resmin tahakkuk ve tahsil edil
mesi uygun görülmüşün-. Önceleri özel kanuna göre aşar ihalelerinden belediyeler resim almakta
oldukları için bunun kaldırılmasından doğan gelir eksikliği bu suretle kısmen karşılanmış olacaktır.
( S. Sayısı: 177 )
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Artırma eksiltme veya kapalı zarfla başlayıp da pazarlıkla neticelenen işlerden ve resim sa
tana ait olduğu cihetle müşterilerin kusuru olmaksızın bozulan ihalelerin artırma ve eksiltmelerin
den resim alınması tabiî görüldüğü cihetle maddeye bu hususta hükümler konmuş olduğu gibi res
min gizlenmesine ve tahsilinin gecikmesine yer verilmemek üzere vaktinde haber verilmiyen ek
siltme ve artırmalarda ihaleden bağlıyarak belediyece resim tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar
geçecek süre için %10 nispetinde faiz aranması kabul edilmiştir.
Eğlence resmi:
423 sayılı Kanunun eğlence resmine ait 9 ucu maddesi eğlence yerlerinden alınacak ruhsat
harcı ile işledikleri müddetçe alınacak eğlence resminin birbirine karıştırmış olduğundan tasarı
da önce ruhsata bağlı eğlence yerlerinin nereleri olduğu sayılmış ve buralardan alınacak ruhsat
harcı ile eğlence resmi özel fıkralara ayrılmıştır.
Açılış ruhsat harçlarının binalarda Bina Vergisine göre tahakkuk eden gayrisâfi iratlarının
%5 ini ve arsalarda kıymetlerinin binde beşini ve eğlence resminin ise gayrisâfi hasılatın %15
ni geçmiyeceği belirtilmiş olduğu gibi resim alınmıyacak yerlerde açıklanmıştır.
Yer işgal resmi:
Ver işgal resmi 1340 "tarihli ve 423 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 1480 sayılı Belediye Ka
nununun 15 nci maddesinin bu konu ile ilgili 2 nci fıkrasındaki esaslar gözönüne alınarak ayrı
iki fıkra halinde tasarıya geçirilmiş ve ancak metre kare başına en çok 10 kuruş olan resim
nispeti 25 kuruşa çıkarılmıştır.
Kazan ve motorlardan alınacak resim:
Kazan, motor ve im hıklardan alınacak resim eski kanundaki şekliyle aynen alınmıştır.
Akaryakıt resmi:
423 sayılı Kanunun 28 nci maddesi, akaryakıt istihlâk resmiyle bunlardan alınacak depo ücret
lerini göstermektedir. Bunlar mahiyetleri itibariyle birbirlerinden tamamiyle farklı oldukların
dan ayrı maddelere alınmışlardır.- Akaryakıtlardan alınacak istihlâk resminin bir misli artırılma
sı ve Devlet tekeline geçmiş olduğundan dolayı ispirtonun resme tâbi tutulmaması uygun görül
müştür.
Şehir ve kasabalar arasında işliyen gemilerin de bu resme tâbi olmıyacağı tabiîdir.
Akar yakıt depo ücreti:
Akar yakıtların tâbi olduğu en yukarı depo
alınmıştır.

ücretinin tarifesi de bir misli artırılarak tasarıya

Kaynak sularından alınacak resim:
özel kaplarla taşman kaynak sularının denetlenmesi ve işaretlenmesi karşılığında alınacak re
sim hakkındaki hüküm ile piyango ve ikramiye kazançlarından belediye payı 423 sayılı Kanunda
olduğu gibi aynen alınmıştır.
Yapı ruhsat ve denetleme harcı:
423 sayılı Kanunun 8 nci maddesi yapıların cinsini ayırmadan mutlak olarak inşaat yapılacak
arsanın metre karesinin vergide yazılı kıymetinin \% 1 i nispetinde bir resim alınacağı hükmünü
koymuştur. Memleketimizdeki bütün belediyelerin aldıkları bu resim tutarı 1942 yılı kesinhesaplarına
göre (47 618) liradır.- Harbden yani yapı işlerinin Olağanüstü haller yüzünden güçlüklerle karşı
laşmasından önce bu resmin miktarı ise (65 000) lira idi. Bu gelir belediyelerimiz için yapacakları
hizmetlerin bir kısmını karşüıyan bir gelir olmak şöyle dursun kullanılan kalfa ve fen memurlarının
masraflarını karşılıyamıyacak ve tahakkuk ve tahsil harcamalarına yetişmiyecek bir derecede bu
lunmaktadır. Bu sebeple vergi kıymetleri esas bırakılarak metre kare üzerinden ve yapıların ne
ticelerine göre miktarı değişen bir ruhsat harcı alınması gerekli görülmüş ve yüksekliği iki met
reyi geçen bodrum ve çatı katları tam kat sayılmıştır.
Otlak ücreti:
Belediye sınırı içindeki hayvanlar belediye meralarından faydalandıklarından ve bunların
geçtiği sokakların temizlenmesi için belediyler ayrıca para harcamak zorunda bulunduklarından
( S. Sayısı : 177 )
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belediyelerin belediye sınırları içindeki hayvanlardan otlak ücreti adıyla bir resim almaları uygun
görülmüştür.
Süs köpekleri resmi:
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile av köpekleri resimden istisna edilmiş olduğundan 42o
sayılı Kanunun 25 nci maddesindeki resim süs köpeklerine münhasır kalmış ve bunlardan alınacak
senelik resim bir misli artırılmak suretiyle 20 liraya çıkarılarak tasarıya geçirilmiştir. Ancak
resinin birçok yerlerde tahakkuk ve tahsil giderini karşılıyacak derecede az bir gelir I emin ede
bileceği düşünüldüğünden belediye meclislerinin isteğine bırakılması uygun görülmüştür.
Tente, siper ve saçak resmi:
42;> sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre tasarıya geçirilmişti. Ancak bugün -metre kare ba
şına en çok 25 kuruş olan resim miktarı pek az olduğundan bu had 50 kuruşa çıkarılmıştır. Res
min en yüksek haddi bir misli artırılmış olmasına rağmen belediyelere sağlayacağı gelir pek az ol
duğundan ve bazı yerlerde tahakkuk ve tahsil giderini bile karşılıyamıyacağı düşünüldüğünden
nerelerde alınacağı belediye meclislerine bırakılmak sureliyle resmin tahakkuk ve tahsili beledi
yelerin isteğine bağlı tutulmuştur.
b'ennî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden alınacak resini :
Belediyelerce fennî araçlarla yapılacak temizlemelerden alınacak ücret hakkındaki hüküm \'S'>
sayılı Kanunun 11 nci maddesinden aynı ile alınmış, ancak belediye meclislerinin resmin alınma
masına karar vermeye de yetkili oldukları kabul edilmiştir.
Kiralamalara ait sözleşme resmi:
Bu resim 428 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesindeki esasa göre tasarıya geçirilmiş ve ancak lop
tan kiralanıp sözleşmeye bağlanan yerlerin kısım kısım yeniden kiralanmaları halinde ayrıca söy
leşmeye tâbi oldukları kabul edilmiş ve vaktinde sözleşmeye bağlanmıyanlardan alınacak ceza
lar gösterilmiştir.
.Belediyelerin diğer gelirleri:
Bu kanun tasarısı içine alınmıyarak kendi genel veya özel kanunlarının çerçevesi içinde kal
ması gerekli görülen belediye vergi, resim, hart;, ceza ve hasılatı ile her nevi gelirlerin dayandı
ğı kanun hükümlerinin bu maddede gösterilmesiyle yetinildi.
Tahsil usulüne ait hükümler:
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen belediye gelirlerinin belediyelere ne kadar zaman içinde
ödeneceğine, belediye hesap işleri ve memurlarının bunları takiplerine, zamanında ödenmiyen
paralardan dolayı ilgililer hakkında olunacak muameleye belediye gelirlerinin nasıl tahsil edi
leceğine, zamaaşımına uğraması şekline ve yapılacak tebliğlere itirazlara ait hükümler kamu ala
cakları hakkındaki kanun gözönüne alınarak konmuştur.

( S. Sayuı : 177 )

— 11 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Belediye Gelirleri Kanunu
Bölüm : 1
Belediye vasıtasiyle tahsil cdilmiyen gelirler
den belediye payları
Gelir Vergisinin isletmeler kısmından belediye payı
MADDE 1. — Gelir Vergisinin işletmeler
kısmının tahsilatından yüzde yirmisi belediye
payı olarak ayrılıp, her beldenin son sayımda
ki nüfusu nispetinde dağıtılmak üzere İçişleri
Bakanlığı emrine İller Bankasına yatırılır.

tasarısı

leri ait olduğu bölümlere irat kaydolunur. Da
rülaceze bulunan yerlerde Darülaceze hissesi bu
müesseseye, belediye hissesi de belediyelere tah
sil edildiği ayı takip eden ayın 15 nci günü ak
şamına kadar ödenir. Darülaceze bulunmıyan
yerlerde belde halkının fakir ve yardıma muh
taç olanlarına yapılacak yardımlara harcanmak
üzere Darülaceze hissesi dahi belediyelere veri
lir.
Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye ve darülacezelerden hiçbir masraf alınmaz.
Yangından

Bina Vergisinden belediye payı
MADDE 2. — Bina Vergisinin Özel İdare
lerce belediye sınırları içinde tahsil olunan
kısmının %İ 5 i o belediyeye aittir.
Yol Vergisinden belediye payı

m.
MADE 8. — Belediye sınırı içindeki Yol
Vergisi ödevlilerine beldenin bayındırlık hiz
metlerine harcanmak üzere belediye meclisleri
karariyle %25 ten 50 ye kadar zam yapılabilir.
bu zam esas vergi ile birlikte Özel İdarelerce
tahakkuk ve tahsil edilerek hesaplariyle birlik
te ilgili belediyelere ödenir. Esas ödevlerini ça
lışmak suretiyle yerine getirecek olanları bele
diyeler, belediyenin imar ve inşa işlerinde çalış
tırabilirler.
Çalıştıramıyacak
belediyelerde
ödevliler Özel İdareler tarafından İl yolların
da çalıştırılır ve karşılığı olan gündelikleri be
lediyelere para olarak ödenir. Belediyelerin
ödevlileri çalıştıramıyaeaklarım bunların esas
ödevleri lllerce yaptırılmadan önce Özel İdare
lere bildirmeleri gereklidir.
Tiyatro, sinema ve konserlerin bilet, bedellerin- j
den belediye payı

koruma resmi ve sigorta
yalarının iştirak payı

kumpan

MADDE 5. — Belediye sınırları içindeki ya
pıların Bina Vergisine Belediyelerin yangından
koruma hizmetlerine ait teşkilât ve tesisat mas
rafı olarak Belediye Meclislerince safi iratları
nın yüzde birini geçmemek üzere zam yapılabi
lir. Bu zam olağanüstü hallerin bittiği Hükü
metçe ilân edilmesini kovahyan yıla ka
dar kiracılara yüklenebilir. Adı geçen zam Özel
İdarelerce Bina Vergisi ile birlikte tahakkuk ve
tahsil edilir.
Yangın söndürme vasıtalarını tamamlıyan
Belediyeler oralarda muamele yapan yangın si
gorta kumpanyaları ile sözleşme yaparak yan
gın söndürme vasıtalarının masrafına bu kum
panyaları iştirak ettirmeye yetkilidirler. Söz
leşme yapmaya yanaşmıyan kumpanyalardan
sermayeleri nispetinde Belediye, Meclislerince dü
zenlenip Belediye Kanununun 71 nci madesine
göre onaylanacak tarifeye göre Belediye vergi
ve resimleri gibi iştirak payı tahsil olunur. Bu
iştirak payı herhangi bir suretle müşteriye inti
kal ettirilmez.

MADDE 4. — 8702 sayılı Kanunla sinema.
Bölüm : 2
tiyatro ve konserlerden alınmakta olan resim
İşletme gelirleri
tahsilatından (Fevkalâde zamları dâhil)
%50 Belediye hissesi
Elektrik ve havagazından Belediye payı
%30 Darülaceze hissesi,
MADDE 6. — Belediye sınırları içinde sarf
%10 Damga resmi,.
ve istihlâk edilen elektriğin her kilovatından ve, ha%10 Tayyare resmi.
olarak tefrik olunur. Damga ve tayyare resim- | vagazınm her metre kübünden tarifelerine göre Be( S. Sayısı : 177 )
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Lediye Meclisleri karariyle en çok iki kuruş (Mu
harrik küvet olarak sart'olunacak elektriğin her
kilovatından en çok bir kuruş) Belediye resmi alı
nabilir.
Tarifesi belli nakil vasıtaları ile banliyö
irenleri bilet bedellerinden alınacak, belediye
payı
MADDE 7.
Belediye sınırları içinde işliy-.-n uırii"e;si belli bütün nakil vasıtaları iie ban
liyö frenlerinin bilet bedellerine belediye mec
lislerinin kararı ve içişleri ve Ulaştırma Bakan
lıklarının tasvibi ile ençok iki kuruş belediye
payı alınabilir.
Banliyö trenlerinde bilet bedellerine yapıla
cak zamlar tahsil edildikleri ay sonundan başhyarak 75 nci günü akşamına kadar bulunduk
ları yerin belediyelerine yatırılır.
Telefon abımı' re konuşma ücretlerinden
payı

belediye

MADDE 8.
Şehirler ve Milletlerarası ha
berleşmeleri hariç olmak üzere bütün telefon
abone ve konuşma ücretlerine belediye meclisle
rinin kararı ve İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larının lasvibi ile ençok yüzde yirmi nispetinde
belediye payı eklenebilir.
Bu pay L\ T. T. idaresince asıl ücretlerle
birlikte tahsil olunur.

ranlardan tahsile belediye meclisleri yetkilidirler.
Sahibinin kendi oturduğu apartman dairesi
veya müstakil evi mesken sayılır. Bu resim özel
İdarelerce; ve Bina Vergisinin taksit zamanla
rında tahsil olunur.
Safi iradı 1000 lirayı geçen akar ve mes
kenlerle kıymetleri on bin lirayı aşan irath ar
salarda bu miktarların üstündeki kısımlardan
alınacak resim asıl resmin tâbi olduğu nispetin
yarısıdır. Temizleme ve aydınlatma, gelirleri
ancak bu işlere harcanır. Yılı içinde harcanamıyan temizleme ve aydınlatma gelirleri ertesi
yıl bütçesinin temizleme ve, aydınlatma hizmet
lerine ödenek olarak konur. Belediye Meclisleri
resinin nispetini kararlaştırırken yapılacak har
camaları esas tutar.
Hay Dan resim ilere i ve resmi
MADDE 10. — Belediyeler tarafından umu
mi ve fennî kanaralar yapılıncaya, kadar kesile
cek koyun ve keçilerden 80, kuzu ve oğlaktan 15,
danadan f>0, sığır ve domuzdan (Yaban domuzu
hariç) 90, deve ve mandadan 150 kuruş resim
alınacaktır.
Belediye Meclisleri bu resimleri yarısına ka
dar indirebilir. Eennî kanaralar yapılan yer
lerde yalnız kesim ücreti alini]) ayrıca kesim
resini alınamaz. Kesim ücretlerinin miktarı Be
lediye Meclislerince kararlaşlirilir.
FA, tapma ücreti

Temizleme ve aydınlatma

resmi

MADDE !>.
Belediye sınırı içindeki hususi
yapılardan ve Bina Vergisi Kanununun 3 ncü
maddesinin 1 nci, 2 nci, 8 ncü ve 4 ncü fıkrala
rında tasrih edilenler hariç olmak üzere resmî
yapılarla irath arsalardan ve imar sınırı içinde
olupta mahalle kurulmasına izin verilen yerler
deki iratsız arsalardan temizleme ve aydınlatma
resmi alınır. Bu resmin nispeti resim konusuna
giren yapılarda safi iratların yüzde beşi ve irath
arsalarla imar sınırı içinde mahalle kurulmasına
izin verilen yerlerdeki iratsız arsalarda kımyet1 erinin .yüzde yarımını ve akarlarda safi iradın
yüzde 7 buçuğunu geçemez. Resmin mükellefi
Bina. Vergisi Kanununa göre vergi mükellefi
olanlardır. Ancak tahakkuk eden bu resmi mükel
lefin mesuliyeti baki kalmak şartiyle gayrimen
kulu işgal edenlerle faydalananlar ve icarla otu

MADDE 11. - Kanaralarda kesilen etlerin
Belediye Meclislerince kararlaştırılacak ücret
karşılığında satış yerlerine taşımak münhasıran
Belediyelerin hakkıdır. Bu konudaki Meclis ka
rarları Belediye bütçelerini onamaya yetkili ma
kamların tasvibi ile kesinleşir.

Bölüm : 8
Harcamalara İştirak payı
Yeniden yapılacak yol, lâğım ve su tesislerinin
masraflarına iştirak payı
MADDE 12.
Belediyelerce Belediye sı
nırları içinde :
A) Yeniden açılan veya eskiden mevcut
olup da % 40 nispetinde ve daha fazla genişletilen
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yolların (yaya kaldırımları da dâhil olduğu hal 1 ması halinde bu çeşit plânların masrafları yal
nız o kısımdaki gayrimenkul sahiplerine dağıtılır.
de kasabalarda 12, şehirlerde 15 metrelik kısmı
İrat getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edil
nın açılması ve döşenmesi ve yola kalbedilen kıs
miş olan resmî binalar müstesnadır. Bu resmin
mın kamulaştırılması,
j
tahakkuk
ve tahsili için harta ve imar plânlarıB) lâğımların iki buçuk metre derinliğine
I
nın
yetkili
makamlarca tasdik edilmek suretiyle
kadar gömülecek 30 santimetre kutrundaki boru
tamamlanmış
olması gereklidir.
ve kanalın,
C) Şehir ve kasabalara getirilecek sulara
ait tesislerin tamamlanmalarından sonra inşa
masraflarının yarısı o cadde veya sokakta bulu
nan bina ve arsaların kıymetlerinin % beşini
geçmemek üzere belediyelerce sahiplerine dağı
tılır. (Kamulaştırma bedellerinin tevziinde mal
ları kamulaştırılanlar hariç tutulur.) Bu dağıtma
da bina ve arsaların cephe uzunluklariyle kıymet
leri eşit nispette gözönünde bulundurulmak esas
tır. Dağıtılan paralar beş senede, zamanları Be
lediye Meclisince tâyin olunacak beş eşit taksitte
Belediye resimleri gibi tahsil olunur. Senelik
taksit tutarı binaların gayrisâfi iratlarının %
onu ve arsaların kıymetlerinin % birini geçemez.
Fazla kısım nispetinde taksit seneleri artırılır. An
cak tevzi edilecek paranın tamamı her ne suretle
olursa olsun her tesis için gayrimenkul kıymet
lerinin % beşini geçemez.
Yol, lâğım ve su yollarının eski şeklinden
daha mütekâmil vasıfta yeniden yapılması halin
de veya esaslı tamirlerde \bir sokak boyunca
yol döşemelerinin tamamen sökülüp yeniden dö
şenmesi gibi) masrafın 1/8 de biri ve genişlet
melerde 1/4 ü alınır.
•Sokağın genişliği kasabalarda 12 şehirlerde
15 metreyi geçerse fazlasının masrafı Belediyeye
aittir.
İrat getirmiyen bir kamu hizmetine tahsis
edilmiş olan resmî binalar bu maddenin çerçeve
si dışındadır.
Harita ve imar plânlan masraflarına iştirak payı
MADDE 13. — Belediyelerin harta ve imar
plânlarının düzenlenmesi veya tamamlanması
için yapılacak masraflar belediye sınırı içindeki
binaların gayrisâfi iratları ve arsaların kıymet
leri nispetinde Belediye Meclislerince kararlaş
tırılacak taksitlerle sahiplerinden alinır. Satış
tan mütevellit ferağ halinde borç bakiyesi defa
ten alınır, tmar plânlarının kısım kısım yapıl- I

Değerlenme resmi
MADDE 14. — Kamulaştırma sebebiyle soka
ğın ve umumi bahçenin veya meydan veyahut ye
şil alanın yüzüne çıkmakla veya köprüler, rıh
tımlar, küçük limanlar, parklar, spor sahaları,
tramvay hatları, vapur ve kayık iskeleleri tesis ve
inşasından veya her ne suretle olursa olsun soka
ğa yüzü artmasından veyahut yüzünde bulundu
ğu yolların genişlemesinden dolayı değerleri ar
tan gayrimenkullerden Belediye Meclislerince
Meclis üyesinden bir, Belediye bölgesindeki mülk
sahiplerinden bir ve Belediyede görevi ol mı yan
bir mühendis veya mimar ve bunların bulun
madığı yerlerde bir fen memuru ve bunun da
bulunmadığı yerde bir yapı kalfası veya yapı
işlerini anlıyan bir kişi olmak üzere, üç kişilik
bir komisyonca takdir edilecek olan eski değeri
ile yeni değer arasındaki farkın yarısı değerlen
me resmi olarak bir defaya mahsus olmak ve beş
yılda beş taksitte tahsil edilmek üzere Belediye
gelirlerinin tahsiline dair olan hükümlere göre
alınır.
Kesinleşen değerlenme borçları Belediyelerin
istemesiyle Tapu Dairesince o gayrimenkulun .si
ciline de geçirilir. Borcu tapu siciline geçirilmiş
olan gayrimenkulu satınalan bu borcu defaten
ödemekle mükelelftir.
Değerin artması bir kısmının kam ulaştırılma
sından ileri gelen gayrimenkullerden yukardaki
fıkra mucibince alınması lâzımgelen değerlenme
resminin tamamı kamulaştırma bedelinden indi
rilir.
Yolların kasabalarda 12 şehirlerde 15 metre
ye kadar genişletilmesi halinde değerlenme res
mi ile 12 nci maddede gösterilen masrafa iştirak
payından hangisi fazla ise yalnız o alınır. Mal
sahibi tarafından yapılan ameliyelerden doğan
değerlenmeler ve irat getirmiyen bir kamu hiz
metine tahsis edilen resmî binalar bu resme tâbi değildir.
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Bölüm : 4
Belediye araeiyle
Nakil

talisi! olunan gelirler

Hasılaları mimara

masrafı

M A D D F 1..r).
"Kesim ve öze] her çeşit araba,
bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs, kamyon ve
kamyonet gibi kafa; sandal, kayık ve istimbot
gibi motorlu ve motorsuz küçük deniz* nakil
vasıtalarımı ve hamallara belediyelerce birer
mimara plâkası verilir. Bunun karşılığında alı
nacak masrafın
miktarı belediye encümenle
rince belirtilir. V a p u r l a r , trenler bu h ü k m ü n
dışındadır.
Kanı nal;il i'asifaUırı

resmi

AIADDF Mi.
Kesme tabi nakil
ve resim m i k t a r l a r ı :

vasıtaları

1. Çift hayvanlı kira binek
arabaların
dan ayda encok 200 kuruş,
2. Tek hayvanlı kira binek
arabaların
dan a y d a ençok ]50 k u r u ş ,
:î. Çift- hayvanlı yük
a r a b a l a r ı n d a n ayda
encok 150 kuruş,
4. 'Tek hayvanlı yük a r a b a l a r ı n d a n ayda
encok 50 k u r u ş ,
5. Manda ve öküz a r a b a l a r ı n d a n
ayda
encok 50 kuruş,
(i. Yük ve binek kira h a y v a n l a r ı n d a n ay
da encok 20 k u r u ş ,
7. Yük ve binek kira merkeplerinden
ay
da ençok 5 k u r u ş ,
S. Motoru 12 beygire k a d a r olan kira oto
mobillerinden ayda eneok 400 k u r u ş ,
î). Motoru 12 - 20 beygire k a d a r olan kira
otomobillerinden ayda eneok (İ00 k u r u ş ,
10. .Alotom 20 beygirden fazla
olan kira
otomobillerinden ve k a m y o n l a r d a n ayda encok
1000 k u r u ş (1,5 t o n l u k k a m y o n l a r 800 k u r u ş ) .
11.

{Motosikletlerden

ayda eneok

100 ku

ruş,
12. Bisikletlerden
ayda eneok 50 k u r u ş ,
nakil vasıtaları resmi alınır.
Zata mahsus otomobil, çift ve t e k atlı binek
a r a b a l a r i y l e İlinek hayvanları ve motosiklet
ve bisikletler bu resmin yarısına tâbidir.
Arabalardan
resim alınmasında
bunların
adedim 1 bakı İmayı |:> hayvanların adedi esas 1ufulur.

14Bu resimler âzami olup her yerde miktarla
rı belediye meclislerince kararlaştırılır.
Resme tâbi olmıyan nakii v a s ı t a l a r ı :
A) Kesini dairelerin resmî hizmetlere tah
sis ettikleri nakil vasıtalar!... (Ticari işlere tah
sis ('dilenler resme tâbidir.)
B) Ordu ve j a n d a r m a mensuplarının, zabı
ta memurlarının. Maliye, Özel İdare ve Belediye
atlı tahsildarlarının küçük sağlık memurların m
ve kanunen hayvan beslemeye mecbur emsali kim
selerin binek hayvanları (bu istisna kanunen
beslemek mecburiyetinde bulundukları adedte
hayvana münhasır olup bundan fazla besi ivecek
leri hayvanlar resme t â b i d i r ) .
O) Yürümeğe muktedir olmıyan sakatların
yürümek ihtiyacını temin için kullandıkları ta
şıma vasıtaları,
D) Çiftçilerin veya çiftçi kooperatiflerinin
doğrudan doğruya ziraat fe ve dolayısiyle buna,
müteferri husıısatta kullandıkları araba, hayvan
ve kamyonlar (ba/an kiracılıkta kullanılsa bile).
F)
Döl almak için beslenen aygır ve kısrak
lar.
F)
Karşılıklı olarak Konsoloshane ve Sîej'ar d hanelere ait motorlu motorsuz nakil vasıta
ları resimden ayrıktır.
Deniz -IKIİkil ra.sıtalan

resm'i,

i

AIADDF 17.
A) Küçük deniz nakil vası
taları resmi:
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve
nehirlerde taşıma işlerinde kullanılan ve beledi
ye içindeki liman dairesine kayıtlı olan istimbot,
motorbot, her nevi kayık, mavna, şalap ura ve
duba gibi küçük deniz nakil vasıtaları ile hususi
sandal ve kayıklardan ( m ü n h a s ı r a n balık avına,
mahsus balıkçı sandal ve kayıkları ile resmî da
irelerin resmî hizmetlere tahsis ettikleri taşıma
araçları a y r ı k t ı r ) . Belediye meclisince düzenle
necek t'arifeye göre resim alınır.
B) Liman işgal resmi:
Belediye içindeki limanlarda y ü k ü ile beraber
d u r a r a k denizi veyahut göl ve nehirleri işgal
eden veyahut tamirhane veya depo ve sair surette
kullanılan b ü y ü k küçük deniz nakil vasıtaların
dan belediye meclisince düzenlenecek a y r ı bir
tarifeye göre resim alınır. Bu reisim L i m a n Daire
lerince tahsil olunarak o yer belediyesine verilir.
Fırtına, 1amir ve kumanya tedariki sebebiyle
limanlara sığman veya Devlete ait olup ticari
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— 15^*'işlerde külİanıhnıyan deniz nakil vasıtaları re
simden müstesnadır: (A) fıkrasında bahsi geçen
deniz nakil vasıtaları bu fıkra hükmüne tâbi de
ğildir.
İskele ve rıhtımlardan

alınacak geçi§ resmi

MADDE 18. — Belediyenin elinde bulunan
iskele ve rıhtımlarla herkesin gelip geçmesine yarıyan kanal, kayık ve sallardan Belediye Meclis
lerince düzenlenecek ve 3004 sayılı Kanuna göre
onamlanacak tarifeye göre geçiş resmi alınır.
3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
nun 115 nci maddesi ve 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 33 ncü maddeleri hükmü saklıdır. •
îlân ve reklâm resmi
MADDE 19. — Dükkânlarla Ticari ve Sınai
müesseselerin ve serbest meslek erbabının çalış
tıkları yerlerin kapılarına sahiplerinin ad ve soy
adları ile müesseselerin veya ilgili şahısların işi
ni gösteren Türkçe bir levha asmak mecburidir.
Bu levhalara şayet Türkçeden gayri bir dil ve
yazılarla yazı yazılmak istenirse bunların geniş-'
ligi ve puntaları Türkçenin yarısını geçemez ve
Türkçenin altıa yazılır.
Levhaların renk, şekil, genişlik ve asılış bakı
mından belediyelerin tembih ve yasaklarına ta
mamen uygun olarak tertip edilmiş ve asılmış
olması lâzımdır. Aksi halde belediye bunları in
dirmeye ve uygunlarını astırmaya yetkilidir.
Bu levhalardan Belediye Meclislerince düzen
lenecek tarifeye göre ve 400 lirayı geçmemek üze
re yıllık bir resim alınır.
Levhaların Türkçeden başka lisan ve yazı ile
yazılı olan kısımlarından ayrıca ikişer kat resini
alınır.
îrat getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edi
len resmî dairelerin kapılarındaki daire adlarını
gösterir levhalardan resim alınmaz.
Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık
yerlerle nakil vasıtalarında asılan, gösterilen
ve dağıtılan ilânlarla her ne suret ve vasıta ile
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan
Belediye Meclislerince düzenlenecek esas ve tari
felere göre resim alınır.
Ayrıca Belediyelerin yapacağı ve yaptıraca
ğı tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak Be
lediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre
ücret almaya Belediyeler yetkilidir.

Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak .muayene
resmi
MADDE 20. — Aşağıda yazılı ölçü, tartı ve
ölçeklerin ölçü ve ölçüler Kanun re Tüzüğü
hükümlerine göre Belediyeye damgalattırılması
karşılığında aşağıdaki resimler alınır.
Kuruş
A) Gramların beher parçasından
5
B) Elli kiloya kadar beher ölçme
aletinden
O Elli kilodan yukarı olanların be
her elli kilo ve küsuru için
D) Oturak terazilerindcu
E) El terazilerinden
F) Alelûmum basküllerden ve çekilerden
•
G) Mayiat ölçülerinin beher parçasından
H) llububaıt ölçülerinin beher parçasıridan
T) Uzunluk ölçülerinin beher parçasından
*
Kantar resmi
MADDE 21. — Belediye sınırı içinde toptan
satılan bilûmum tartılacak ve ölçülecek şeyler
den satış kıymetinin yüzde yarımını geçmemek
üzere Belediye Meclislerince düzenlenecek tarife
ye göre resim alınır.
Ancak bu şeylerin Belediyelerce tartılıp öl
çülmesi alıcı veya satıcıların isteğine bağlıdır,
şu kadar ki, resmin hesaplanmasında anlaşmaz
lık çıkarsa Belediye ölçü ve tartı aletlerine müra
caat edilir.
Bu resmin yükümlüsü satıcıdır.
İhraç malları ilk satışın yapıldığı yerde res
me tâbi olup bundan sonraki satışlardan resim
alınmaz. 3078 sayılı Tuz Kanununun 33 ncü ve
3437 sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun
115 nci maddeleri hükümleri saklıdır.
Toptan tartılması ve ölçülmesi âdet olmıyaıı
şeylerin tartılıp ölçülmesi isteğe bağlıdır. Bu
takdirde bunlardan da resim alınır.
Hayvan Alım ve satım resmi
MADDE 22. — Deve, manda, sığır, domuz,
koyun, keçi, beygir, merkep ve ester gibi hayvaların - her yaşta - belediye sınırları içinde her ne
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şekilde olursa olsun yapılan alım ve satımlarından
satana ait olmak üzere en çok satış bedelinin %
2,5 ıı nispetinde resini alınır. Resim miktarının ve
alınma şeklinin tesbiti Belediye Meclisine aitir.
Alıcı ile satıcı arasında satış bedeli üzerinde
muvazaalı bir anlaşma olduğu anlaşıldığı tak
dirde aradaki farkın resmi iki kat olarak tahsil
edilir.

nununun 115 nci maddelerinin hükümleri sak
lıdır. Bu maddede adı geçen 'tellâllık resminden
maada hiçbir kimse ve makam tarafından tel
lâllık adiyle başka resim alınamaz.
Satış kıymeti on lirayı geçmiyen satışlar bu
resimden ayrıktır.
Eğlence resmi
MADDE 24. —

Tellâllık resmi

1. Bar,

MADDE 23. — Belediye sınırı içinde her
nerede olursa olsun açık artırma ve eksiltme ile
satılan lıer çeşit eşya ile menkul ve gayrimenkul
mallar bedelinden en çok yüzde iki buçuk nispe
tinde tellâllık resmi alınır. Resmin miktarını
Belediye Meclisi kararlaştırır.

2. Varyeteli veya müzikli lokanta ve gazino
gibi yerler,
3. Patinaj yerleri,
4. Kişiler ve kurumlarca yapılan (ve bu
madde ile resme tâbi eğlenceleri ihtiva eden)
müsamereler gibi eğlence yerleri,

Her daire veya şahıs yapacağı artırma "ve
eksiltmeyi pulsuz meptupla belediyeye haber ver
mekle ödevlidir. Haber verilmezse ihale günün
den başlıyarak belediyece resmin tahakkuk ve
tahsili yapılıncaya kadar geçecek süre için ilgili
lerden s/c 10 nispetinde faiz alınır.

5. Tüzüğe göre üyesine ve kurucularına
vasıtalı veya vasıtasız kazanç temini mevzuubahis
olan kulüp ve kulüp şeklinde gazinolar ve bun
ların idaresinde bulunan oteller,
6. Baht ve talih oyunları,
7. Girimlik ücretiyle seyredilen lıer nevi
maç ve müsabaka ve yarışlarla kukla, hokkabaz,
karagöz, cambaz, panorama ve lunapark,
S. Ve bunlara benziyen eğlence yerleri aç
mak ve işletmek belediyenin ruhsat ve resmine
bağlıdır.
Bu gibi eğlence yerlerinde:
A) Bir defaya mahsus olmak üzere açacak
ları yerlerin binalarda Bina Vergisi Kanununa
göre gayrisâfi iratlarının % beşini ve arsîalarda
kıymetinin binde birini geçmemek üzere belediye
meclislerince tâyin edilecek nispette açılış ruh
satiye harcı alınır. Sinema ve tiyatrolar da ayni
hükme bağlıdır.
B) Belediye meclislerince düzenlenecek larife ve belirtilecek sınıflarına gör*5 işledikleri
müddetçe temin edecekleri gayrisâfi hasılatın
r
r l 5 ini geçmemek üezere de eğlence resmi alı
nır. Sözü geçen yerlerin işlediği müddetçe alı
nacak eğlence resmi belediye meclisince gün
lük, haftalık veya aylık olarak da tâyin oluna
bilir.
Gece 'varışından sonra açık kalacak hu
maddede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarı
sından sonraki her saat için mütezayit. bir re
sim almaya belediyeler yetkilidir. Bu resim esas
resmin °/c 50 sini geçemez.
H a y ı r cemiyetlerinin ve spor teşkillerinin

Resmî daireler mahkemeler ve icra dairelerin
de açık artırma ve eksiltme veya kapalı zarf usu
lü ile yapılacak ihalelerden yüz bin liraya kadar
olanlardan yüzde bir ve yüz bin liradan fazlası
için binde bir nispetinde resim alınır. Bunlar
dan vahit fiyat üzerinden ihale edilen işlerde
istihkaklar ödendikçe resim tahakkuk ve tahsil
olunur.
önce açık artırma veya eksiltme veya kapalı
zarf usulü ile başlayıp da pazarlıkla neticelenen
işler de yukarda yazılı resme tâbidir.
Bu resmin yükümlüsü satıcıdır. Ancak res
mî dairelerin satışlarında şartname ve sözleşme
ler icabı olarak resim müşteriye yüklenebilir.
(Tellâllık resmi satana ait olduğundan müş
terilerinin kusuru olmaksızın bozulan ihalelerin
artırma ve eksiltmelerinden dahi resim alınır.)
Bu resim ihaleyi yapan dairelerce mütaahhidin
ilk istihkakının ödenmesi sırasında
tamamen
kesilerek bir hafta ve resmî dairelere ait olduğu
takdirde ihale tarihinden başlıyarak ençok onbeş
gün içinde belediyelere hesapları ile birlikte
verilir.
Bu resim ihalenin yapıldığı yer belediyesine
ait olup ihalenin yapılmasından sonra hemen
tahsil olunur. 3078 sayılı Tuz Kanununun 33
ncü ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Ka-
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tertip edeceği eğlenceler, deniz tenezzülden ve
müsamereler bu resimlerden ayrıktır.

Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye gö
re aylık depo ücreti alınır.
Kaynak

Yer işgal resmi
MADDE 25. — A) Her yerin pazar kuru
lan günlerinde ve panayırlarda meydan, mezat
ve iskele yerlerini işgal eden satıcılardan,
B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve
nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizler
den bir kısmını gelip geçme ihtiyacım tazyiketmiyecek surette ve geçici olarak herhangi bir
ameliye için işgal eden veya kullananlardan,
işgale izin verilmesine karşılık olarak belediye
meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal
edilen yerin her metre karesi için günde 25 ku
ruşu geçmemek üzere işgal resmi alınır.
Şu kadarki yukardaki hükmün dışında yaya
• kaldırımları ile sokakların ve umuma mahsus yer
lerin hiçbir vesile ile devamlı olarak işgaline
izin verilemez.
Kazan ve motorlardan alınacak resim
HADDE 26. — Muharrik kuvvet olarak
kullanılan motorlarla buharlı 'kazanlardan, ve
imalâthanelerdeki imbiklerden bir defaya mah
sus olmak ve on liradan eksik elli liradan fazla
olmamak üzere belediye meclislerince düzenle
necek tarifeye göre ruhsat rsmi alınır.
Ziraatta kullanılanlardan resim alınmaz.

sularından alınacak resim

MADDE 29. — Özel kaplarla taşınıp satıla
cak olan kayank suları belediyelerce teftiş edi
lerek hangi kaynaklara ait olduklarını göstermek
üzere kaplara özel işaretler konur, bu hizmete
karşı Belediye Meclisince kararlaştırılacak tari
feye göre resim alınır.
Yapı ruhsat ve denetleme

harcı

MADDE 30. — Her nevi yapılardan ve ilâ
velerden her kat için:
A) Demir ve kagir yapıların metre kare
sinden
25
B) Yarım kagir yapıların metre karesin
den
20
C) Hımış ve yarım ahşap yapıların met
re karesinden
15
D) Ahşap ve kerpiç yapıların metre ka
resinden
10
Kuruş yapı ruhsat ve denetleme harcı alınır.
Katlar çoğaldıkça harç da kat adedi kadar artar.
Yükseklikleri iki metreden aşağı olan bodrum ve
çatı katlarından asıl harcın yarısı, esaslı tamir
lerden dörtte biri, âdi tamirlerden de sekizde
biri nispetinde harç alınır. Akaar olan resmî
yapılar da bu harca tâbidir.
Otluk ücreti

Akar yakıt

resmi

MADDE 31. — Belediye sınırları içindeki
MADDE 27. — Belediye sınırları içinde is- I otlakların korunması yetiştirilmesi bakımı kar
tihlâk edilmek üzere satılan petrolün kilosundan { şılığı olarak, bu otlaklarda otlatılan her baş
bir, benzin ve sairenin kilosundan iki, baküre ve
koyun ve keçiden 25, sığırdan 40, mandadan 65,
mazotun kilosundan dört kuruşu geçmemek üze
deve ve domuzdan 75, at ve katırdan 65, mer
re Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye gö
kepten 15 kuruşa kadar yılda bir defaya mah
re istihlâk resmi alınır.
sus olmak üzere otlak ücreti almaya Belediye
Ziraat Bankaları veya Ziraat Bakanlığı Teş
Meclisleri yetkilidir.
kilâtı vasıtasiyle ziraat için getirilecek bu mad
delerden istihlâk resmi alınmaz.
Bölüm : 5
Akar yakıt depo ücreti

Tahsili isteğe bağlı gelirler

MADDE 28. — Akar yakıtların belediye depolarmda bulunduğu süre için dört kiloluk küçük
tenekelerden iki, on altı kiloluk büyük tenekelerden sekiz kuruş ve dökme halinde bulunanların
beher kilosundan yirmi parayı geçmemek üzere

|
Süs köpekleri resmi
I
j
MADDE 32. —• Süs köpeklerinden yılda yir
I mi lirayı geçmemek üzere Belediye Meclisleri re
i sim alabilir.
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-İftTente,, siper-ve saçak resmi
MADDE 33. — Meskenlerden başka bütün
yapıların önlerine güneş ve yağmurdan korun
mak için çekilen tente ve yapılan siperlerden
ve bunların saçaklarından yerin şerefine göre
metre karesi için en çok 50 kuruşu geçmemek
üzere yıllık bir resim alınır. Bu tente ve siperler, çeşitli taşıtların geçmesine engel olmamak
üzere Belediyenin göstereceği şekilde yap^br v©
yükseklikleri sokak tabanından üç metreden
aşağı olmaz.
Bu resmin miktarı ve nerelerde alınacağı Be
lediye Meclislerince kararlaştırılır.
Fennî vasıtalarla yapılacak temizlemeden
cak resim

alına

MADDE 34. — tstek üzerine Belediyelerce
fennî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden Bele
diye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre
ücret alınır. Belediye Meclisleri bu ücretin alın
mamasına da karar verebilir.

Bölüm : 6
Türlü gelirler
Piyango ve ikramiye kazançlarından

belediye payı

MADDE 35. —- Piyango ve ikramiye ka
zançlarının % onu sahiplerinden belediye his
sesi olarak alınır. Bu hisseleri ikramiyeden ayı
rarak belediyelere teslime kazançları ödiyen
müesseseler mecburdur. Ödemezse bir misli ce
za ile beraber Tahsili Emval Kanununa göre
müesseselerden tahsil olunur.
Kiralamalara ait sözleşme resmi
MADDE 3fi. — Özel. tüzüğüne göre düzenle
necek kira sözleşmelerinden kira, tutarından
c
/ı iki resim alınır. (iayrimenkullerini kiralıyanlar sözleşme yapmak zorundadır. Toptan kira
lanıp sözleşmeye bağlanan yerlerin 'kısım kısım
yeniden kiralamaları halinde bunlar da ayrıca
sözleşmeye bağlanır. İliç sözleşmesi olmadığı ve
ya bulunup da Notere onamlattırılmadığı zabıt
la tesbit ve tevsik edildiği veya mahkeme veya
hut resmî dairelere müracaatla anlaşıldığı tak
dirde % iki resimden başka kiralama tüzüğüne

göre ayrıca ceza alınır.
Tutanak günü sözleşme düzenlemek ve no
tere onamlattırmak cezadan kurtulmayı gerek
tirmez. Kira süresi sonundan önce kiralıyanlar
arasındaki anlaşmamazlığm mahkemeye inti
kal-el miş olması cezayı düşürür.
Kira başlangıcından itibaren ençok on beş
^ün ve kiracı değişmişse bir ay içinde düzen
lenmemiş ve onanı 1 anmam iş sözleşmeler ceza
dan kurtulmayı sağlamaz. Bu ödev kirayı ve
renindir.
Belediyelerin diğer gelirleri
MADDE 37. —
A) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15
nci maddesinin 3 neü, 8 nci, 0 ncu, 56 ncı,
ve 73 neü fıkraları ile 19 ncu maddesinin
4 neü ve 5 nci fıkralarına göre verilecek ruh
satlardan aynı kanunun 110 ncu maddesinin
2 nci bendi mucibince alınacak harçlar,
B) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci
maddesinin 29 ve 30 ncu fıkralarına ^öve veri
lecek rapor ve diğer
evrak
için
aynı
kanunun 110 ncu maddesinin 3 neü bendi mu
cibince alınacak harçlar,
C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 ncu
maddesinde gösterilen diğer harç, hisse, ceza, ha
sılat ve her nevi gelirler,
D) Gümrük resimlerine belediye hissesi
olarak '% on eklenmesi hakkında 2256 sayılı Ka
nun gereğince tahsil edilen resimler,
E) Oyun alât ve vasıtalarından belediyelerce
alınacak resim hakkındaki 3434 sayılı Kanun ge
reğince alınan resimler,
F) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 131 nci ve 128 nci maddelerine dayanılarak
yapılmış olan fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan
zührevi hastalıklarla mücadele nizamnamesi ge
reğince alman ücretler,
Belediye gelirlerindendir.

Bölüm : 7
TaJısü usulüne ait

hükümler

MADDE 38. — Belediye vasıtasiyle tahsil
edilmiyen belediye gelirlerini tahsil etmiş olan
resmî daireler veya özel Kurumlar bu gelirleri
tahsil ettikleri ayı kovalıyan ayın on beşine kadar
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belediyelere ödemekle ve belediye hesap işleri mü
dür ve memurları da aynı zamanda bu parala
rı tahsil edildikleri yerlerden istemekle ödevli
dir. Zamanında ödenmiyen paralardan dolayı il
gililer hakkında işten el çektirilmek suretiyle
kanuni takibat yapılmakla beraber bu gibiler ay
rıca geciken günler için Kamu Alacakları hak
kındaki Kanuna göre gecikme zammı ödemekle
ödevlidirler.
^
MADDE 39. — Bu kanunda yazılı belediye
gelirleri Kamu Alacakları Kanununa göre tahsil
olunur.
Bu hususta belediye encümenleri tahsilat ko
misyonları yerini tutar.
MADDE 4 0 — Bütçe yılı sonundan başlıya
rak beş yıl içinde tahakkuk ettirilmiyen ve ödeme
zamanını kovalıyan bütçe yılından başlıyarak beş
yıl içinde tahsil edilmiyen gelirler .zamanaşımına
uğrar.
MADDE 41. — Munzam kesir şeklindeki yük
lemeler ile tahakkuku tahsiline bağlı bulunan
lar.' ayrık olmak üzere diğer belediye gelirleri
mükelleflere bir ihbarname ile tebliğ olunur.
Bu ihbarnamede vergi ve resmin nev'i, matrahı,
nispeti, miktafı ve tarhiyatm sebebi gösterilir.
Tebliğ işleri 3692 sayılı Kanunda gösterilen usul
lere, göre yapılır.
MADDE 42. — İlgililerin; belediye gelirleri
nin tahsili ve kovuşturulması dolayısiyle hakla
rında uygulanan işlemlere karşı yapacakları iti
razlar 3692 sayılı Kanunun 35 ııci maddesine gö
re kurulmuş olan bina ve arazi vergileri İtiraz
Kom isyonlarmca incelenir.
MADDE 43. —
1. 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Ver
gi ve Resimleri Kanunu;

2. Elektrik, havagazı ve telefon tarifeleri
ile muayyen tarifeli nakil vasıtaları biletlerine
yapılacak zamlar hakkındaki Belediye Vergi ve
Kesimleri Kanununa ek 4375 sayılı Kanun,
3. Tarifeleri bir formüle istinadeden imti
yazlı elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot,
baküre've motorinden alınacak istihlâk resmi
hakkındaki 2551 sayılı Kanun;
4. 1580 sayılı Belediye Kanununun 114
neü maddesi;
5. 3702 sayılı Kanunun 7 nci maddesi;
6. 3710 sayılı Belediye Kamulaştırma Ka
nununun 21 nci maddesi;
1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu
maddesinin 5 nci fıkrasını*değiştiren 3666 sayılı
Kanunun et nakliye tarifelerinin İç Bakan
lıkça tasdiki hakkındaki hüküm yürürlükten kal
dırılmıştır.
MADDE 44. — Bu kanun yayım tarihini ko
valıyan yıl başında yürürlüğe girer. (Ancak
üçüncü madde hükmü fevkalâde hallerin bittiği
Hükümetçe kararlaştırılıp yayımlandığı tarihi
kovalıyan yıldan ve 4 ııcü maddesi hükmü de
1947 yılından başlıyarak uygulanır.)
MADDE 45. —: Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
Başb.
Ad. B.
M. S. B.
Ş. Saraçoğlu
R, Türel
A. R. Artunkal
İçişleri B.
Dışişleri B.
Ma. B.
Hilmi Uran
II. Sala
N. E. Sümer
M. E. B.
Ba, B.
Eko. B.
Yücel
Sırrı D ay
Fuad Sirmen
Sa, ve So. V. B.
G. ve T. B.
Suad II. Ürgüblü
Ta. B.
Ula. B.
.
S. R. Hatipoğlu
Ti. B.
Çalış. B.
R. Karadeniz
Dr. S. Irmak
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Gümrük Tarife Kanununu değiştiren Kanuna ek 2258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/228)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/898, 6/2411

23 . VIII . 1917

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 31 . V . 1933 tarihli Kanuna eklenen 2256 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
2 . VIII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
;;
f/,,u
;; " '
R. Teker

i,

Gerekç»

225G sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, gümrük resmî % 10 lan ile sağlanan gelirin belediyelere
dağıtılmasından nüfus miktarını esas tutmuştur. Halbuki yalınız nüfus miktarı esas tutularak ya
pılan tevziin belediye bütçelerine bu nispet içindeki intikali göstermiştir ki bu tevzi şekli isabetli
ve âdil bir esas değildir. Çünkü büyük belediyelerimiz nüfusu arttıkça yalmızoa bu nüfus art ışın
dan doğma bazı gelir kaynaklarına sahiptirler ki küçük belediyelerimiz bünyeleri itibariyle bu ge
lir kaynaklarından mahrumdurlar. Bundan başka mahdut gelirleriyle yeni kanunlarımızın memur
ve hizmetli aylıklarına yaptığı zammı karşılamak ödevi küçük belediyelerimizi, büyük ve gelir kay
nakları mütenevvi olan belediyelerimizden daha çok sarsmış ve kendilerine kanunen tevdi edilen
isleri yapamamak mevkiinde bulundurmuştur. Hat tâ o kadar ki son zamanlar dolayısiyle bazı küçük
belediyelerimizin yıllık aylık ve ücret tutarlarının bütçeleri gelirleri yekûnunun % 120 sini bulmuş
olduğu da müşahede edilmiştir.
Bu itibarla ufak ve mahdut gelirli belediyelerimizi bu zor durumdan kurtarmak ve kendilerine
bekle işleri başarma imkânlarını vatandaşa yeni bir vergi teklifi yapmadan hazırlamak zarureti, güm
rük % 10 larmdan % 30 umun tefrik edilerek bu kabil belediyelerimize tahsisi ve geri kalan % 70 in
belediyelerimize eskisi gibi tevzii düşüncesinin kabulüne sevk emiş ve bu müşkül durumun kısmen ol
sun halli ancak bu çare ile kabil olacağı mülâhaza edilerek ilişik kanım tasarısı hazırlanmıştır.
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- âı HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
(lümrihk Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs
1933 tarihli kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3
nci'ı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
tasarısı
MADDE I. — Gümrük Tarife Kanununu de
ğiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli kanuna ek 2256
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Yüzde on zamlardan toplanıp bankaya ya
tırılacak olan paraların yüzde yetmişi, nüfus
ları nispetinde bütün belediyeler; kalan yüzde
otuzu ihtiyaca göre belediyeler arasında dağı
tılmak üzere İçişleri Bakanlığı emrinde bulun
durulur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini-İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürü
tür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
7/. Pek er
M. Ökmen

Devlet Bakanı
M. A. Renda

Adalet Bakanı
Ş. Devrin

Millî Savunma Bakanı
C. C. T oy demir

İçişleri Bakanı
Ş. Sökmensüer

Dışişleri Bakanı
/ / . Saka

Maliye Bakanı
H. N. Keşmir

Millî Eğitim Bakanı
R. 8. Sirer

Bayındırlık Bakanı
C. K. Incedayı

Ekonomi Bakanı
T. B. Balta

Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz

Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkan

Tarım Bakan ı
F. Kurdoğlu

Ulaştırma Bakam
8. Koçak

Ticaret Bakanı
A. İnan

Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

Geçici Komisyon raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/66, 1/228
Karar No. 1

32 .VI

. 1948

Yüksek Başkanlığa
Başbakanlığın 13 . X I I . 1945 tarih ve 461 71 ve 2/2694/6 sayılı tezkeresiyle sunulan ve
28 . X I . 1946 tarih ve 6/2790 sayılı tezkere
ile yeniden tetkik ve müzakeresi istenen Belediye
Gelirleri Kanunu tasarısı Kamutayın 12 .. X I I .
1947 tarihindeki 16 ncı oturumunda Bütçe, İç
işleri ve Maliye Komisyonlarından ayrılacak 10
ar üyeden kurulması kararlaştırılan Geçici Ko
misyonumuzda İçişleri ve Maliye Bakanları ve
Temsilcileri huzuru ile incelendi:
Hükümet tasarısı 1945 ve 1946 ve 1947 yıl
larında İçişleri Komisyonunca kurulan bir Su
Komisyonunda adı geçen Bakanlıklar Temsilci
leri huzuru ile incelendiği gibi komisyonumuz

tarafından kurulan bir Su Komisyonunda da in
celendikten sonra müzakeresine geçilmiştir.
14 . IV . 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı
Belediye Kanunu belediyelerin hizmetlerini ar
tırmış olup bu hizmetleri tam olarak gördükten
sonra beldelerin imarında geniş adımlarla yü
rüyüp bütün müterakki beldelerle boy ölçecek
imar seviyesine yükseltilmek, erişmek istediği
miz hedef isede belediyelere bırakılan vergi ve re
simler bu hedefe varmaktan bütün beldelerimizi
uzak tutmuştur. Mevcut vergi ve resimler bele
diyelerin imar işlerine değil kanunun kendilerine
yüklediği diğer hizmetleri bile görmeye yetme
diğinden birçok belediyelerde bazı hizmetler yüz-
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üstü kalmış bulunmaktadır.
Belediye Kanunun çıkarıldığı gündenberi
belediye gelirlerini artırmak için hamleler
yapılmak istenmiş isede bugüne kadar bu
yolda semereli adım atmak imkânı bulunamamış
enson verimli olarak elimize geçen tasarı sunulabümiştir. Belediyelerin gelirlerini artırıp bu
müesseseleri hiç olmazsa yarım asır merkeze
müracaattan müstağni kılabilecek bir tâli
duruma getirmek emeliyle komisyonumuz Hü
kümetle birlikte muhtelif araştırmalarda bulun
muştur. Bu meyanda medeni
memleketlerde
belediyelerce tatbik edilen gelir kaynakla
rı da incelenmiştir.
Bu hususta
Yüksek
Kamutayı tenvir faydalı görüldüğünden aşağıda:ki izahatı veriyoruz.
Bugün Beylediyelere gelir temininde başlıca
üç sistem göze çarpmaktadır. Şöyle ki:
Biri Anglosakson'ların tatbik ettiği tevzi
sistemidir. Bu âdeta, bizim tadil görmiyen köy
Kanunundaki salma usulünün aynıdır. Anglosaksonlarm tatbik ettiği sistemde ufak bir fark
vardır. O da bu salmaya gayrimenkul gelirleri
matrah gösterilmiştir. Belediye önce masrafla
rını tesbit eder sonra, bu masrafları gayrimen
kul gelirine tevzi eder, gayrimenkul geliri de
Belediyeler tarafından kendilerine mahsus usul
lerle tesbit olunur.
İkinci sistem: Masraflara göre belde hemşerileri üzerine vergi tarhında belediyeleri ser
best bırakma sistemidir. Almanya'da ve bun
larla ilgili milletlerde tatbik sahası bulan bu
sistemde Belediye Meclisleri muhtaç oldukları
miktarda para elde edecek vergileri hemşerilerine tarhetraektedirler.
Üçüncü sistem de : Fransa'da ve Lâtin mem
leketlerde ve bunları taklit eden Devletlerde
tatbik olunan sistemdir. Bu sistem bugün biz
de ve bu tasanda olduğu gibi belediyelere ka
nunlarla birçok küçük vergiler bırakmakla be
raber Belediye Meclislerine masrafların azalıp
çoğalmasına göre gelirleri de azaltıp çoğalta
cak yetki bırakan bir de munzam kesir vardır.
Bu üç sistem arasında bulunan diğerleri de
bunların
birine
sokulabilir.
Burada ilâ
vesinde
fayda
görülen bir
cihet
daha
vardır. O da Belçika, ve Hol ânda gibi bazı mem
leketlerde zayıf komünleri takviye etmek üze
re merkezin emrinde bir yardım fonu tesis edil-

miş olmasıdır. Burada, şu kaycİi da ilâve etmek
te fayda vardır :
Medeni memleketlerin hepsinde bütün mem
leket komünlere ayrılmış olup her komünde bir Be
lediye İdaresi bulunmaktadır. Komün dışında
kalmış bir mamure mevcut değildir. Vergi husu
sunda bütün komünler aynı sistemlere tâbi tutul
muşlardır. İdare hususunda bazılarında ayrı hü
kümlere sahip olmaları buna: mani teşkil etme
miştir. Bizde ise köylerde köy idarelerimiz ay
rı malî sisteme ve belediyelerimiz ayrı malî sis
teme tâbi tutulmuş olduğundan Komisyonumuz
burada sadece belediyelerle meşgul olmuştur.
Yaptığımız bütün araştırmalara ve Hükümetin
gösterdiği büyük hüsnüniyet ve kolaylıklara ve
arzulara rağmen malî durumumuzdaki sıkışıklık
dolayısiyle bu üç sistemden birine gitmek imkâ
nını bulamadık. Malî hususlarda belediyelerimize
tam bir genişlik ve ayrıca bir otonomi veremedik.
Nihayet Hükümetin getirdiği tasarı üzerinde
çalışarak belediyelerin bugünkü çok dar durum
larını biraz genişletebildik. Yüksek huzurunuza
sunduğumuz bu tasarıya göre belediyeler yılda,
ancak 42 000 000 liralık bir zam yapılabilmiş
oldu. 1947 Bütçeleri 69 510 235 lira olan bedeliyelerin gelirlerine bu hesaba göre % 61 zam ya
pılmıştır. Belediyelerimize daha büyük geniş
likler teminini memleketin normal hayata dönü
şüne bırakarak müzakerelerin yürüyüşünü ve
kararların gerekçelerini açıklamaya geçiyoruz.
(rümrük Tarife Kanununu değiştiren Kanu
na ek 2256 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kında Bakanlar Kurulunun 2 . VIII . 1947 tarih
li kararı ile Büyük Millet Meclisine sunulan ta
sarıda geçici komisyonumuzda belediye gelir
leri kanunu tasarısı ile birleştirilerek bu kanun
tasarısı içinde mütalâa edilmesi cihetine gidil
miştir.
Başbakan, İçişleri ve Maliye Bakanları hu
zuru ile yapılan müzakerede:
A) Bugün belediye sınırları içinde tahsil
olunan Kazanç Vergisinden % 3 olarak ayrıl
makta bulunan belediye hissesinin fevkalâde zam
lar hariç bütün Kazanç Vergisinden % 5 olarak
ayrılması;
B) 2256 numaralı Kanunla oktruva karşılığı
olarak gümrüklere yapılan % 10 zamla 4109 nu
maralı Kanunla bu zamma yapılan % 50 zammın
bir madde haline konması;
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C) Tekel maddeleri gelirlerinin aslından
% 5 belediye hissesi alınması;
D) Yol vergisi tahsilatından % 20 miktarı
nın özel İdarelerce bir hisse olarak belediyelere
verilmesi ve ayrıca 5116 sayılı Kanunun birinci
maddesiyle belediyelere verilmiş olan belediye
meclisleri kararı ile belediye sınırları içindeki
yol mükelleflerine % 50 ye kadar zam yapılması
yetkisinin de devanı ettirilmesi;
B) 3702 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla
sinema, konser, tiyatrolardan alman belediye
vergileri asıl ve zam ve diğer hisseleriyle bele
diyelere devri ve bunun için bu mevzuat kal
dırılıp belediyelere bilet bedellerine % 70 e ka
dar eğlence vergisi tarhı yetkisi verilerek tah
silattan % 10 darülaceze ye bir okadar da ve
remle savaşa hisse ayrılması.
P) Özel İdarelerce tahsil edilen bina ver
gisinden belediyeler sınırları içindeki kısmın
dan ayrılmakta bulunan % 15 belediye hissesi
nin (•% 25 ) e çıkarılması oy birliğiyle karar
laştırılmış ve 1, 2, 3, 4, 16 ve 27 inci maddeler
buna göre hazırlanmıştır.
Yine aynı Bakanlar Kurulu ile yapılan mü
zakerede Kazanç Gümrük Tekel ve Yol vergileri
belediye hisseleriyle tellaliye resminden merkeze
yapılan artırma ve eksiltmelerden alınan tel
lallık resminin İller Bankasında toplanması ve
bunun '% 80 i Belediyelere son sayımdaki nüfus
nisbetlerine göre gönderilmesi ve (-/r 20 sinin de
Belediye fonu olarak kalıp 5116 sayılı Kanun
hükmüne göre İçişleri Bakanlığınca belediyele
re dağıtılması karar altına alınmış ve 39, 40, 41
nei maddeler buna göre yazılmıştır.
Temizleme ve Aydınlatma resminde resim
miktarı Hükümetin teklifi veçhile kabul edil
miş olup bundan irat getirmiyen arsalar çıka
rılmış ve resmin en yüksek haddi 2000 lira ola
rak tahdit olunmuş ve resimden müstesna tulan yerler sayılmıştır ve madde daha açık ola
rak yazılmışı ir. ( Madde 8 )
Sokakların genişletilmesi veya kaldırımlanması veya parke döşenmesi veya asfalt veya
beton yapılması halinde yapılan masrafın 1/3
ve esaslı tamir halinde 1/4 ünün ve lâğım ya
pılmasında ve su getirilmesinde de bunlara sarf'edilen paranın 1/3 ünün iki taraftaki bina ve
arsa sahiplerinden alınması muvafık görülmüş
ve bu suretle Komisyona fazla görülen Hükümet
teklifinden indirme yapılmıştır. ( Madde 12 )

Hükümet yangından koruma hizmeti karşı
lığı olarak biri bina safi gelirlerinin '•% 1 ine
kadar bina vergisine zam diğeri sigorta kum
panyalarından s"'T>)'^ eleri nispetinde bu hiz
mete iştirak payı teklif etmiş bulunmaktadır.
(Madde 5 ı
Komisyon Millî Korunma, Kanunu ile kira
lara yapılan tahdidi ve ayrıca başka kanuni ar
larla. bu vergiye yapılmış olan zamları ve 8 nci madde ile konan Temizleme ve Aydınlatma
resmini gözönüne alarak bu zammı doğru bul
mamış yalnız sigorta kumpanyalarından bir
hisse alınması üzerinde durmuştur. Her beledi
ye bu hizmet için paraya ihtiyaç]; görüldüğün
den bu hissenin kumpanyaların sermayesi üze
rinden değilde aldıkları primler üzerinden alın
masını ve yalnız primlerin de % 10 unu geçme
mesini muvafık bulmuştur. ( Madde 14 )
Belediye Kamulaştırma Kanunundan nak
lolunan değerlenme resmi Hükümetin teklifi
veçhile kabul olunmuştur. Yalnız değerlenme
resmini tespit edecek heyet buradan çıkarıla
rak bu iş Bina vergisinde gösterilen Tadilât Ko
misyonuna verilmiş ve böylece Komisyonun ka
rarlarına vergi, gibi itiraz yolu açılmış ve ikma
li lüzumlu görülen formalitelere ait hükümler
ilâve olunmuştur. Birde Kamulaştırılan veya ka
mulaştırılması lâzım gelen yer belediyeye hibe
edildiği, takdirde bu yer bedelinin kamulaştır
ma bedelinden indirilmesi hakkında bir hüküm
eklenmiştir. ( Madde 15 )
Eüektiriğin kilovatından ve havagazınm met
re kübünden belediye Meclisleri kararile en çok
iki kuruş alınmasında Hükümetçe mutabakat
hâsıl olmuştur. ( Madde 5 )
Tarifeleri belli nakil vasıtalarile banliyö hat
larında Hükümet bilet başına en çok iki kuruş
alınmasını ve bunun için Belediye Meclisi ka
rarile birlikte İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larının tasvibini istemektedir. Komisyon bele
diyelerin otonomisine riayet ederek bu iki Ba
kanlığın tasvibini kaldırmış ve bu resmin en
çok % 10 olarak teshilini muvafık görmüştür.
Birde iki belediye arasında işliyen nakil va
sıtalarında iki belediye bu resimlerde uyuşamadıkları takdirde İçişleri Bakanlığını hakem
yapmıştır. ( Madde 6 )
Şehir ve kasabalar içinde telefon abone ve
ve ücretlerine eri çok % 20 belediye payı eklen
mesinde Komisyon Hükümetle uyuşmuş isede

(S. Sayısı: 177)

24
belediyelerin otonomisini k o r u m a k maksadile
B a k a n l ı k l a r ı n tasvibini k a l d ı r a r a k 'Belediye
Meclisi k a r a r m a iktifa etmiştir. ( Madde 7 )
H a y v a n kesim resmi ücretiyle et nakliyesi işinde Komisyon H ü k ü m e t teklifini kabul etmiş
tir. Yalnız E t n a k l i y e ücreti tarifesinin .Bütçe
yi o n a m a y a yetkili m a k a m l a r t a r a f ı n d a n onan
masına lüzum görmemiştir. ( Madde 10,9 )
B a l ı k h a n e l e r i n Belediyelere devri halinde
B a l ı k h a n e ü c r e t m i k t a r ı n ı n Belediye Meclisle
rince k a r a r l a ş t ı r ı l m a s ı n a d a i r bir m a d d e eklen
miştir. (Madde 11 )
H a r i t a ve imar plânları masraflarının bina
ve a r s a l a r ı n kıymetleri üzerine dağıtılıp tahsi
linde H ü k ü m e t l e m u t a b a k a t halinde kalınmış
tır. Yalnız Komisyon ibadet yerlerinin bu mas
raftan istisnasını kabul edip diğer resmi binala
vı da i ş t i r a k ettirmeyi d o ğ r u g ö r m ü ş t ü r . ( Mad
de 13 )
P l â k a n u m a r a s ı için a l m a n p a r a y ı Hükü
met ü c r e t ve Komisyon da resim o l a r a k kabul
etmiştir. H ü k ü m e t teklifinde hamal hıra da, nu
mara k o n u p bir ücret alınması eklenmiş ise de
Komisyon bunlara n u m a r a k o n u p mukabilinde
p a r a alınmasını fazla g ö r m ü ş t ü r . Ayrıca. Komis
yon Belediye Meclislerince k o n a c a k p l â k a res
minin iki lira ile 125 lira arasında olmasını tah
dit eylemeyi ve ayrıca, ulaştırma, vasıtalarımı!
sahibi veya k u l l a n m a sahası veya şekli değiş
medikçe t e k r a r alınamıyacağını açıklamayı lü
zumlu g ö r m ü ş t ü r . ( Madde 17 )
H ü k ü m e t teklifinde resme tâbi t u t u l a n yük
ve binek h a y v a n l a r ı ve çiftçilere mahsus oto
mobilleri k a r a nakil vasıtası resminden hariç bı
rakılmış, maddelerin nıukayesesiyle görüleceği
üzere bazı nakil v a s ı t t a l a r m n ı resimleri arttı
rılmış ve resimden istisna eti ilen bazı vasıtalar
da resme tâbi kılınmıştır. (Madde 18).
Deniz nakil vasıtaları h a k k ı n d a k i madde ile
iskele ve r ı h t ı m l a r d a n alınacak geçiş resmi hak
k ı n d a k i m a d d e ufak tadillerle kabul edilmiştir.
( M a d d e 19,20 )
Levha ve i l â n l a r a mahsus olan 21 inci mad
de H ü k ü m e t teklifinin aynı olup sadece en yük
sek had olarak konan 400 lira kaldırılmıştır.
Ölçü ve t a r t ı aletlerinden alınacak resim
de ufak bir farkla H ü k ü m e t teklifinin aynı
dır.
K a n t a r resmine ait olan 23 ncü madde Hü

k ü m e t teklifinden hayli farklı olarak kabul
edilmiştir. Bu resim t a m a m e n ihtiyari olup tar
tı için m ü r a c a a t a bağlı t u t u l m u ş t u r .
Hayvan resmine mahsus olan 24 ncü mad
de H ü k ü m e t teklifinden iki f a r k l a kaimi edil
in iştir. Karkırı biri koyun ve keçide h a y v a n ba
şına 10 ve kuzu ve o ğ l a k t a yine h a y v a n başına.
f) k u r u ş m a k t u resmin alınmasıdır. Diğeri de
! r a m p a l a r d a alınacak resmin bir kat olması ve iki t a r a f t a n eşit alınmasıdır.
Tellâllık resmi hakkında olan 2f> nci maddede
H ü k ü m e t teklifinden ayrılan şu nokta v a r d ı r :
Merkezde yapılan 100,000 liradan fazla ihaleler
den alınacak tellallık resmi bütün Belediyeler
arasında, müşterek bir hisse addedilerek İller
Bankasına yatırılması ve orada toplanan para
ların 1 hükmüm 1 tâbi tutulması...
Bu güne k a d a r orman ihalelerinden mahal
leri Belediyelerince al m a gelmekte olan Çv 2,f>
resmin eskisi gibi belediyelerce alınmasına de
vam olunması, Ilımlardan Merkezde Umum mü
d ü r l ü k ç e yapılacak yüz bin liradan faz lalı ihalede y u k a r ı k i hükme bağlı olması kabul edilmiştiı*.
Bğleııce yerlerinden acını resmi hakkındaki
2(i nei madde Hükümetin 24 ncü maddesinin
birine! kısmının ufak farkla aynıdır.
Asıl eğlence resmi oları 27 nci madde Hü
kümet maddesinin ikinci kısmından çok farklı
olup y u k a r da arz ('dilen yolda k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş 
tır.
Yvr işgal resmi Hükümet teklifinin aynıdır.
29 ucu madde 1 Mükümetin 2(5 nci maddesi
niıı aynıdır.
Akar yakıt istihlâk resminde Hükümet I eklifinden hayli ayrılınııııstır.
A — Baku re ve mazottan da benzin gibi ki
lodan iki k u r u ş alınması.
B - Ziraat, Bankası veya, Tarım Bakanlığı
tarafından getirilecek akar yakıt Tarım işlerinde
kullanılacağı T a n ı n memurlarınca onanacak olan
lardan. Resmin alınmaması,
(C)
Transit, geçenlerden de resim alınmama
sı kabul olunmuştur. (Madde 30)
Akar yakıt depo ücretleri hükümet teklifinin
aynıdır. Ancak bunların müddete göre düzenlen
mesîi. hakkında hükümler konmuş ve sigorta için
bir hüküm eklenmiştir. (Madde 31)
Kaynak sularının kontrolü hakkındaki 32 nci
madde hükümetim29 nc.u maddesinin aynıdır.
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Bu iki madde hükümleri mevcut olup bu kanunla
t Yapı ruhsat ve denetleme harcı, inşaatı teşvik
maksadiyle hükümet teklifinin yarısına indiril
kaldırılmakta bulunan kanunlardan alınmıştır.
miştir. Harçtan istisna edilen resmî binalar da
4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanu
azaltılmıştır. (Madde 33)
nunun 4 neü maddesinin (A) fıkrasına göre be
lediye meclislerine verilen yetkinin hangi vergi
34 ııcü madde süs köpekleri Resmine ait olup
hakkında kullanılabileceğine dair 43 ncü madde
İm Resim (50) liraya kadar yükseltilmiştir.
tasarıya eklenmiştir.
35 ve 36 neı maddeler hükümet teklifinin ay
Ecnebi Sefaret ve Konsolosluk memurlarının
nıdır.
mütekabiliyet şaetiyle belediye vergi muafiye
Kira sözleşmelerinden alınacak Resme mahsus
tinden istifade edebileceklerine dair 3756 nu
olan 37 nci madde hükümet maddesinden farklı
maralı bir Kanun mevcut isede bu kanunun tat
tadillerle kabul olunmuştur.
bikatında bazı zorluklarla karşılaşılmış olduğun
Beldenin çeşitli
gelirlerini sayan 38 nci
dan mevcut kanunun lâğviyle yeniden 49 ncu
madde hükümetçe teklif olunan maddenin aynı
isede bundan Gümrük Resminden alman Belediye maddenin konması daha uygun görülmüştür.
ler hissesine ait D fıkrası çıkarılmış ve ayrıca ¥
50 nci maddede ilga edilen kanunlar gösteril
fırası eklenmiştir. Bundan başka 2 rakamiyle işa
miştir. Bu madde ile Hükümetin ilga maddesi
retlenen fıkra da ilâve olunmuştur.
arasında farklar vardır. Bu farklar belediye ver
gi ve Resimleriyle ilgili Kanunların yeni baştan
Hükümet teklifindeki otlakiyeye mahsus olan
gözden geçirilmiş olmasından doğmuştur.
31 nci madde hayvan sahibinin çiftçileri sıkacağı
Hükümet bu tasarıyı 1945 de teklif etmiş ve
düşünülerek kaldırılmıştır.
1946 da bu teklifi tekrar eylemiş olduğundan
Piyango ve ikramiyelerden % 10 belediye pa
arada geçen zaman dolayısiyle yürürlüğe girme
yı alınması hakkmdaki 35 nci maddede tahsilindemaddesinde Hükümet maddesinden ayrılmak za
ki güçlük ve piyango ve ikramiyenin vaz'mdaki
rureti doğmuştur.
gayeyi zorlaştırması gözönüne alınarak kabul edil
Belediyelerin sıkışık durumu ve zamanın
memiştir.
darlığı dolayısiyle ivedilikle müzakeresi ricaBelediye hesabına tahsil olunan paraların tes
siyle uzun ve devamlı çalışmaların mahsulü
lim zamanı ertesi ayın sonuna kadar bırakılmış
olan tasarının Kamutayın Yüksek Huzuruna
ve bu zamanı geçirenlerden yalnız % 10 fazla ile
sunulduğunu Sayın Başkanlığa derin saygıla
tahsil kabul edilerek ilgili memurları işten çek
rımızla arzederiz.
tirme fazla görülmüştür. (Madde 42)
Belediyelerce doğrudan tahsil edilecek ver Belediye gelirleri
Geçici Komisyo
gi ve resimlerin tahsili emval kanunu hükümle
nu Başkanı
Sözcü
Kâtip
rine göre yapılması hakkındaki 46 mcı ve üç yıl
Tokad
Kars
Trabzon
da tahakkuk ettirilemiyen vergilerin tahakku
(i. Pekel
A. Eyidoğun
II. Orhan
kundan vaz geçilmesi ve beş bütçe yılında tah
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
sil edilemiyen vergilerin de terkin edilmesi
II.
Serem
etli
F.
Tiritoğlu
II.
8.
Ad (d
hakkındaki 47 nci-madde az farkla Hükümet
Bolu
Eskişehir
Çankırı
teklifinin aynıdır.
/. Yalcın
A. Potuağlu
R. I) al una y
Belediyelerce tahakkuku yapılan vergilerin
(iüınüşane
Giresun
Kastamonu
mükelleflere tebliği şekliyle bunlara itiraz yol
II. V. Ataç
E. Dizdar
M. Akalın
ları 48 nci maddede gösterilmiştir. Bu madde
imzada
bulunamadı
İmzada
bulunamadı
Hükümetin 41 ve 42 nci maddelerinden ufak
Kastamonu
Kayseri
Konya
•
farklarla alınmıştır.
II. Çelen
F. Apaydın
8. Ergun
Eğlence resminden Maliyenin ilgisi kesilmiş
olup bunların cibayeti de bu kanunla belediye imzada bulunamadı İmzada bulunamadı
lere intikal etmiş ve bu mevzuda mevcut bütün
Ordu
Samsun
Sivas
kanun hükümleri de kaldırılmış olduğundan tah
//. Şarlan
M. A. Yörük er
N. Ergin
sili ve inzibatı temin maksadiyle 44 ve 45 nci
Tokad
Tekirdağ
maddelerin konmasına zaruret hâsıl olmuştur.
C. Kavak
Z. E. Cezarağlu
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Belediı/e Gelirleri Kanunu

Tasarısı

Bölüm : I
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen, gelirlerden belediye paylan
Kaza ne vere/isinden beledi ı/e payı
B İ R İ N C İ MADDE — Kazanç Vergisinin veya (Her ne naın ile olursa olsun)
onun yerine geçecek vergiler tahsilatının % 5 i belediye payı olarak ayrılıp içişleri
Bakanlığı emrine İller Bankasına yatırılır.
Gümrük

resmiııden

belediye- payı

î KİNCİ MADDE — 2256 sayılı Kanun gereğince Gümrük resimlerine ekle
nen belediye payı % 15 e çıkarılmıştır. Bu paralar içişleri Bakanlığı emrine İller
Bankasına yatırılır."
Tekel maddeleri gelirli rİnden belediye

payı

ÜÇÜNCÜ M A D D E — Tekel maddeleri safi gelirinin % 5 i belediye payı ola
rak ayrılır. Bu pay bütçe tahminlerine göre aylık taksitlere bağlanarak her ayn
ait taksit ertesi ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrine İller Bankasına ya
tırılır. Tekel idaresi bilançosunun tanziminden sonra tahakkuk edecek kati
miktara göre fazla tediye edilmiş pay uıütaakip sene tediyelerinden tenzil edilir.
Noksanı da bilançonun tanzimini takip eden ay sonuna kadar İller Bankasına
yatırılır.
Bina veryisinelen belediye payı
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bina vergisinin belediye sınırları içinde tahsil olu
nan kısmının % 25 i belediyeye aittir.
Bölüm : II
İşletme gelirlerinden belediye payı
Klektrik

ve havayazından

belediye

payı

BEŞİNCİ MADDE — Belediye sınırları içinde sarf ve istihlâk edilen elektri
ğin her kilovatından ve havagazmın her metre küpünden belediye meclisleri ka
rarı ile en çok iki kuruş ve muharrik kuvvet olarak sarf'olunacak elektriğin her ki
lovatından en çok bir kuruş belediye resmi alınır.
Tarifeleri

belli nakil vasıtaları ile banliyö hatları bilet bedellerinden belediye payı

ALTINCI MADDE — Belediye sınırları içinde işliyen tarifesi belli bütün na :
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kil vasıtaları ile banliyö ulaştırma vasıtalarının bilet bedellerine c/o 10 u geçmemek
üzere belediye meclisleri kararı ile belediye payı eklenebilir. Bu payların kuruştan
üzere belediye meclisleri kararı ile beledi ziyade1 belediyeyi ilgilendiren banliyö ulaş
tı rina vasıtalarından alınacak pay nispetlerinin eşitliğinde ilgili belediyeler ıızlaşamadıkları takdirde İçişleri Bakanlığı hakem olur.
Banliyö ulaştırma vasıtalarında bilet bedellerine yapılacak zamlar tahsil edil
di kleri ay sonunda başlıyarak 75 nci günü akşamına kadar doğrudan doğruya bu
lundukları mahallerin belediyelerine yatırılır.
Telefon abone ve konuşma

iter etlerinden

belediye

payı

YEDİNCİ. MADDE - - Şehirler ve Milletlerarası Haberleşmeleri hariç olmak
üzere bütün telefon abone ve konuşma ücretlerine belediye meclislerinin kararı ,
iieeııçok % 20 nispetinde belediye payı eklenebilir. Bu pay P. T. T. İdaresince asıl
ücretle birlikte tahsil ve belediyeye teslim olunur.
Temizleme

*

ve Aydınlatma

Resmi

SEKİZİNCİ MADDE — Belediye sınırları içindeki bütün binalarla iratlı arsa
lardan Temizleme ve Aydınlatma Resmi alınıi'.
Yeniden yapılan binalarla inşaat ilâveleri, inşasının tamamlanmasını ve inşaa
tın tamamlanmasından evvel kısmen kullanılan binaların kullanılan kısımları kul
lanılmaya başlanmasını ve arsalar, iratlı hale gelmesini takip eden seneden itiba
ren Temizleme ve Aydınlatma Resmine tabidir.
Bu resim, sahibinin bizzat oturduğu meskenlerde safi iradın % 5 ini, sair bina
larda %" 7,5 unu; iratlı arsalarda kıymetin binde beşini geçmemek üzere belediye
meclisleri kararı ile tesbit edilir.
Devlete, Katma ve Özel Bütçelerle idare edilen teşekküllere, belediyelere ve
bunlara bağlı kurumlarla İktisadi Devlet 'Teşekküllerine ve döner sermaye ile idaıe edilen müesseselere ait binalarda resim nispeti safi iradın % 5 ini geçemez. Bu
binalardan Bina Vergisinden müstesna olmaları dolayısiyle iradı bulımmıyanların,
Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca inşa kıymetleri takdir edilerek bunun % 10
safi irat olarak kabul olunur.
Yııkarıki fıkrada yazılı binalar haricinde kalıp Bina Vergisi Kanununa göre
v ergiden müstesna olan binaların safi iratları Bina Yergisi Kanununun 14 ncü
maddesine göre takdir edilir.
Gerek inşa kıymetlerine gerek Bina Vergisi •Kanununıııı 14 ncü maddesine göre
takdir edilecek iratlara yapılacak itirazlar ve Temizleme ve Aydınlatma Resmin
den doğacak anlaşmazlıklar, Bina Vergisi Kanununa u:'6ra Bina ve Arazi Vergileri
İtiraz Komisyonunca incelenerek karara bağlanır. Tebligat, itiraz ve temyiz iş
lemleri ve maddi hataların düzeltilmesi !>692 sayılı Kanun hükümleri dairesinde
cereyan eder.
Safi iradı l 000 liradan yukarı olan bütün binalarda bin liradan fazlasına isa
bet eden resim yarıya indirilir. Resmî ve hususi her binadan alınacak senelik re
sim miktarı 2 000 lirayı geçemez. Bina Vergisi Kanununa göre iradı ayrı takdir
ol mumyan binalar bir bina sayılır.
•Temizleme ve Aydınlatma Resminin mükellefi binanın sahibidir.
Sahibinden başkası tarafından işgal edilen binalarda bu mükellefiyet yarı ya
rıya bina sahibi ile kiracı veya şagiline teveccüh eder. Ancak kiracı veya şagile
ait resmin kendilerinden istifa hakkı ve hususi sözleşme hükümleri mahfuz ol
mak üzere bu resmin tamamı 1837 sayılı Kanuna göre Bina Yergisini ödemekle
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mükellef olan kimse namına Bina Vergi si. Tahakkuk Dairelerince tahakkuk ettiri
lerek Bina Vergisiyle; birlikte ve aynı taksitlerle tahsil olunur. Tahakkuk ve tah
sili yapan daireye bu işler için bir ücret verilmez.
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapıları ile Millî Saraylar, Müzeler,
İbadet yerleri, resmî okullar, resmî hastaneler, dispanserler ve darülacezeler,
askerî binalardan yalnız kışlalar bu resimden müstesnadır.
Yanan, yıkılan veya oturulmaz ve kullanılmaz bir hale gelen ve oturulması ve
kullanılması kanunlara göre yasak edilen binalara ait Temizleme ve Aydınlatma
Besini ödevliler tarafından keyfiyeti ihbaıen Tahakkuk Dairesine verilecek beyan
namenin tesadüf ettiği taksiti takip eden taksitten itibaren alınmaz.
Hayvan kesim ücreti ve resmi
DOKUZUNCU "MAD.DK — Belediyeler tarafından umumi ve fennî kanaralar
yapılıncaya kadar kesilecek koyun ve keçilerden '>0, kuzu ve oğlaktan 15, danadan
öo, sığır ve domuzdan (Yaban domuzu hariç) 90, deve; ve mandadan 150 kuruş
resim alınır.
Belediye meclisleri bu resimleri yarısına kadar indirebilir.
Fennî: kanaralar yapılan yerlerde yalnız kesini ücreti alınıp resim alınmaz. Ke
sim ücretlerinin miktarı belediye meclislerince kararlaştırılır. Kesim ücretleri
38 iıci maddenin 2 numaralı bendine göre tesbit edilir. Kesim ücreti hayvanı kes
tiren sahibinden alınır.
*

Et taşıma ücreti
ONUNCU MADDE — Kanaralada kesilen etleri satış yerlerine taşımak
münhasıran belediyelerin hakkıdır. Bu hizmetin karşılığı olarak alınacak ücretin
miktarı belediye meclislerince kararlaştırılır.
Balıkhane

ücretleri

ON BîRİNGİ MADDE — Balıkhanelerin belediyelere verildiği veya belediye
lerce balıkhane tesis edilen yerlerde alınacak balıkhane ücretinin miktarı beledi
ye meclislerince tav in olunur.
Bölüm : III

I / r ;

Harcamalara iştirak payı
Yol, lâğım ve su tesislerinim masraflarına

iştirak

payı

ON İKİNCİ MADDE —
A) Belediyelerce yeniden açılan, veya eskiden mevcut olup da % 40 nispetin
de veya daha fazla genişletilen veya eskiden mevcut olduğu halde kaldırmışız
ve bakımsız bulunan yolların kaldırım, parke döşenmesi veya beton veya asfalt
yapılması veya kaldırım veya parke gibi daha geri bir şekli sökülüp daha müte
kâmil sayılan beton veya asfalta çevrilmesi için harcanan paranın üçte biri; me
vcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden döşenmesi, beton veya asfaltların
esaslı bir yolda onarılması halinde yapılan masrafın dörtte biri iki tarafında bulu
nan yapı ve arsa sahiplerinden alınır.
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Yaya kaldırımları da dâhil olduğu halde yolların şehirlerde (15) ve kasaba
larda (12) metreden fazla genişliklerine düşen masraflar tamamen
belediyeye
aittir.
İki ve daha fazla yol kenarında bulunan yapı ve arsalardan inşa payı o yapı
ve arsa için asıl olan yoldan bu paylar tam ve diğer yollar için yarım olarak
alınır.
B) Belediyelerce lâğımların yeniden yapılması veya sıhhi ve fennî şartlara
uygun olarak ıslah edilmesi halinde, iki buçuk metre derinliğine kadar gömüle
cek en çok 30 santimetre çapındaki boru ve kanalın yapılması için
harcanan
paranın üçte biri yolun kenarında bulunan yapı ve arsa sahiplerinden alınır. Bu
hadlerden fazlasının masrafları yalnız belediyece ödenir.
Bir yapı veya arsa birden fazla yolun kenarında bulunuyorsa hangi yoldaki
lâğıma bağlanmış ise yalnız o yoldaki kısmın masrafına iştirak eder.
C) Şehir ve kasabalara getirilecek içim suları tesisleriyle tevsi ve ıslahına
ait inşa masraflarının üçte biri o belde veya belediye şubeleri içindeki (Suyun
isale e tevzi edildiği saha içindeki ) yapı ve arsaların sahiplerinden alınır.
Bir yapı veya arsa birden fazla yol kenarında bulunursa yalnız suya bağ
landığı yol üzerindeki uzunluğuna göre iştirak nispeti hesaplanır.
D) İştirak payları yapı ve arsaların kıymetleri ve yol üzerindeki uzunluk
ları eşit olarak hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak payları yapılarda kıy
metinin % 3 nü ve arsalarda % 6 sini geçemez.
E) İştirak payları, bu inşa ve tesislerin tamamlanmalarından sonra beş yıl
da ve beş eşit taksitte, Tahsili emval Kanununa göre tahsil olunur. Taksitlerin
zamanı belediye meclislerince kararlaştırılır.
Ancak yıllık taksit tutarını yapılarda yıllık safi iradının % 10 unu ve arsa
larda kıymetin % 2 sini geçemez. Geçtiği takdirde bu hadleri aşmamak üzere tah
sil müddeti ve taksit miktarı ona göre artırılır.
F ) Halkın iştirak edeceği masraflar belediye bütçesinden belediye gelirle
riyle veya istikrazlarla elde edilen paralardan yapılacak masraflardır. Hükü
metin, özel idarelerin veya halkın yapacağı yardımlarla yapılacak masraflar tev
zi e tâbi tutulmaz.
(I) İbadet yerleri hariç olmak üzere her çeşit resmî gayrimenkuller bu mas
raflara bu madde hükmüne göre iştirak ederler.
Harita ve imar puanları

masraflarına

iştirak

payı

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Belediyelerin harta ve imar plânlarının düzen
lenmesi için yapılacak masraflar beldelerin harta ve imar plânı sınırı içindeki
yapıların ve arsaların kıymetleri nispetinde belediye meclislerince tevzi edilip ka
rarlaştırılacak taksitlerle sahiplerinden alınır. Satıştan doğan ferağ halinde bor
cun geri kalanı satandan bir defada alınır îmar •plânlarının kısım, kısım yapılması
halinde bu çeşit plânların masrafları yalnız o kısımdaki gayrimenkul sahiple
rine dağıtılır.
Bu resmin tahakkuk ve tahsili için harta ve imar plânlarının yetkili makam
larca tasdik edilmek suretiyle tamamlanın iş olması gereklidir.
İbadet yerleri müstesna her çeşit resnî gayrimenkuller bu iştirak payına tâ
bidir.
Yangından

korunma masraflarına

Sigorta

kumpanyalarının

iştirak

payı

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yangın söndürme vasıtalarını tamamlamak
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idame etmek üzere belediyeler kendi sınırları içinde muamele yapan yangın
sigorta kumpanyaları ile sözleşme yaparak yangın söndürme vasıtalarının mas
rafına bu kumpanyaları iştirak ettirmeye yetkilidirler.
Sözleşme yay)maya yanaşımyan kumpanyalardan aldıkları prim nispetinde bu
primin % 10 unu geçmemek üzere belediye meclislerince düzenlenip Belediye
Kanununun 71 ne i maddesine göre onaylanacak tarife gereğince Belediye Vergi ve
Resimleri gibi iştirak payı tahsil olunur.
Yukarıki fıkralara i^örc itfaiye karşılığı alınacak belediye; payları hic bir su
retle müşteriye intikal ettirilemez.
•
"'* b.

Bölüm : IV
'

Belediye aracı ile tahsil olunan gelirler
Değerlenme

resmi

ON BKŞÎNCÎ MADDE — Kamulaştırma sebebiyle sokağın veya belde bahçe
lerinin veya meydan veyahut yeşil alanın yüzüne çıkmak veya sokağa yüzü art
makla veya rıhtımlar, küçük limanlar, parklar, spor sahaları, vapur iskeleleri tewis ve inşa veyahut yüzünde bulunduğu yolların genişlemesiyle değerleri artım
gayrimenkullerden takdir edilecek olan eski değeri ile yeni değeri arasındaki far
kın yarısı değerlenme resmi olarak bir defaya mahsus olmak ve beş yılda beş eşil
iaksitte tahsil edilmek üzere alınır. Değer farkı Bina Yergisi Kanununun 28 nci
maddesine göre kurulacak Tadilât komisyonlarınca belirtilir. Bu komisyonlara be
lediyede görevi olunyan bir mühendis veya mimar, bunların bulunmadığı yerlerde
bir fen memuru ve bunun da bulunmadığı yerde bir yapı kalfası veya yapı işle
rinden anlıyan bir kişi mahallin en büyük mülkiye 'memuru tarafından ilave
edilir.
.Belediye başkanları birinci fıkradaki hallerin vukuunda değer farklarını tak
dir için komisyonu derhal faaliyete geçirmekle ödevlidir.
Kesinleşen değerlenme borçları belediyelerin talebiyle duruşma yapılmaksızın
mahkemece verilecek karar ve yazılacak müzekkere üzerine Tapu dairesince <»
gayrimenkulun siciline geçirilir. Bu suretle tapu siciline şerh verilmiş olan gay
rimenkulu satınalanlar bu borcu tapu siciline yazılı vecaibiyle birlikte ödemekle
ödevlidir.
Süresi gelmemiş olan taksitleri peşin olarak ('.»diyenlerden yıllık % 6 indirme
yapılır.
Kamulaştırılan .yapı ve arsaların değerlenme taksitleri kamulaştıran daire ve
ya kurum tarafından kamulaştırma bedelinden indirilerek mal sahibi hesabına be
tediyelere ödenir.
Değerlerin artması bir kısmının kamulaştırılmasından ileri gelen gayri men
kullerden alınması lâzımgelen Değerlenme Resminin tamamı kamulaştırma bede
linden indirilir.
Kamulaştırılan veya kamulaştırılması Lâzımgelen yer, mal sahibi tarafından be
lediyeye hj be edilirse bu yerin değeri. Değerlenme Resmine mahsup olunur.
Değerlenme miktarına karşı gayrimenkul sahipleri Bina Vergisi Kanununda
yazılı malî kaza mercilerine müracaat edebilirler.
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Yol vergisi belediye payı
ON ALTINCI MADDE — Özel İdareler tarafından tahsil olunan Yol Vergisi
nin % 20 si belediye payı olarak iller Bankasına İçişleri Bakanlığı emrine gön
derilir.
Bu paranın tahsil edildiği ayı kovalıyan ayın. sonuna kadar gönderilmiş olması
lâzımdır.
Nakil vasıtaları numara

resmi

ON YEDİNCİ MADDE — Resmî ve özel her çeşit araba, bisiklet, motosik
let, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet gibi kara; sandal, kayık, şarpi, istimbot
ve kotra gibi motorlu motorsuz küçük deniz ulaştırma vasıtalarına belediyelerce
birer numara plâkası verilir. Bunun karşılığında alınacak resmin miktarı iki
liradan az yirmi beş liradan çok olmamak üzere belediye meclislerince kararlaştı
rılacak tarife ile belirtilir. Hususi binek motorlu kara ve deniz vasıtalarından meclis
kararı ile alınacak resim iki misline çıkarılabilir. Bu resim ulaştırma vasıtasmm
kullanma sahası veya şekli veya sahibi değişmedikçe tekrar alınamaz. Vapurlar
bu hükümlerin dışındadır. 150 ton üstündeki gemiler vapur hükmündedir.
Kara nakil vasıtaları

resmi

ON SEKİZİNCİ MADDE — Belediyelerde kayıtlı bulunan kara nakil vasıta
larından aşağıdaki miktarları geçmemek üzere belediye meclislerince yapılacak
tarifeye göre resim alınır.
Kuruş
1. Çift hayvanlı kira ve binek arabalarından ayda en çok
200
2. Tek hayvanlı kira ve binek arabalarından ayda en çok
150
3. Çift hayvanlı yük arabalarından ayda en çok
150
4. Tek hayvanlı yük arabalarından ayda en çok
100
5. Manda ve öküz arabalarından ayda en çok
50
6. Motorlu 12 beygire kadar olan otomobillerden ayda en çok
600
7. Motörü 12 ilâ 20 beygire kadar olan otomobillerden ayda en çok
900
8. Motörü 20. beygirden fazla olan otomobil ve kamyonlardan ayda en çok 1500
(Bir buçuk tonluk kamyonlardan)
1200
9. Motosikletlerden ayda en çok
200
10. Bisikletlerden ayda en çok
50
Zata mahsus çift ve tek atlı binek arabaları ile motosiklet ve bisikletler bu res
min yarısına tâbidir.
Arabalardan resim alınmasında bunların adedine
bakılmayıp hayvanların
adedi esas tutulur.
Cumhurbaşkanlığı emrine ve 3827 sayılı Nakil Vasıtaları Kanununun 2 ve 3
ncü maddeleri gereğince resmî dairelerde emre veya makam hizmetlerine tahsis
edilenlerle askerî birlik ve müesseselerce ve polisçe kullanılan nakil vasıtaları ve
çiftçilerin veya çiftçi kooperatiflerinin doğrudan doğruya ziraatte ve dolayısiyie
bununla ilgili işlerde kullandıkları kamyon, otomobil ve arabalar bu resimlere
tâbi değildir.
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Deniş nakil

vasıtaları

ON DOKUZUNCU MADDE —
A) Küçük deniz nakil vasıtaları resmi :
Belediye
sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde taşıma işlerinde kul
lanılan ve belediye içindeki liman dairesinde kayıtlı olan istimbot, motorbot her
nevi kayık, mavna, salapurya ve duba gibi küçük deniz nakil vasıtaları ile özel
sandal ve kayıklardan (Munhasıarn balık avına mahsus balıkçı sandal ve ka
yıkları ile resmî dairelerin hizmetlere tahsis ettikleri taşıma araçları ayrıktır)
belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır.
B) Liman İşgal R e s m i :
Belediye içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup denizi veyahut göl
ve nehirleri işgal eden veyahut depo ve sair surette kullanılan büyük küçük deniz
nakil vasıtalarından belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır.
Bu resim, Liman Dairelerince tahsil olunarak o yer belediyesine verilir.
Fırtına, tamir ve kumanya tedariki sebebiyle limanlara giren, çıkan veya Dev
lete ait olup ticari işlerde kullaınlmıyan deniz nakil vasıtaları resimden müstes
nadır.
(A) fıkrasında bahsi geçen deniz nakil vasıtaları bu fıkra hükmüne tâbi değil
dir.
İskele ve rıhtımlardan

alınacak

geçiş

resmi

YİRMİNCİ MADDE — İskele ve rıhi unlarla herkesin gelip geçmesine yarı
dan kayık ve sallardan belediye meclisle ince düzenlenecek ve 3004 sayılı Kanun
hükmünce onaylanacak tarifeye göre Geçiş Resmi alınır. 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 33 ncü maddesi hükmü saklıdır.
İlân ve reklam

resmi

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Dükk ınlarla Ticarî ve sınaî Müesseselerin ve
serbest meslek erbabının çalıştıkları yeri rin kapılarına sahiplerinin ad ve soyad
ları ile müesseseleri veya ilgili şahısların işini gösteren Türkçe bir levha asmak
mecburidir. Bu levhalara şayet Türkçeden gayri dil veya yazı ile yazılmak iste
nirse bunların genişliği ve puntoları Türkçenin yarısını geçemez. Ve Türkçenin
altına yazılır. Levhaların renk, şekil, genişlik ve asılış bakımından belediyelerin
tenbih ve yasaklarına tamamen uygun ol rak tertip edilmiş ve asılmış olması lâ
zımdır. Aksi halde belediye bunları ind rmeye ve uygunlarını astırmaya yetki
lidir.
Bu levhalardan belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre yıllık bir re
sim alınır. Levhaların Türkçeden başka lisan ve yazı ile yazılı olan kısımlarından
ayrıca ikişer kat resim alınır. İ r a t getirmiyen ve kamu hizmetine tahsis edilen
resmî dairelerin kapılarındaki daire adlarını gösterir levhalardan resim alınmaz.
Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık yerler ile nakil vasıtalarından ve;
herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne
suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye
meclislerince düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim alınır.
Ayrıca belediyelerin yapacağı ve yaptıracağı tesisler ve afişler hizmeti karşı
lığı olarak belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya beledi
yeler yetkilidir.
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Ölçü ve tartı aletlerinden

alınacak muayene

resmi

Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı ölçü, tartı ve ölçeklerin ölçüler
ve Ayarlar Kanunu ve tüzüğü hükümlerine göre her yıl belediyeye damgalattırılması karşılığında aşağıdaki resimler alınır.
5 Kuruş
A) Gramların beher parçasından
»
50
B) 50 kiloya kadar beher tartı aletinden
»
50
kilodan
yukarı
beher
kilo
ve
küsuru
için
20
0)
»
50
«>) Oturak terazilerinden
E) El terazilerinden
20 »
»
200
F ) Alelûmum basküllerden ve çekilerden
»
Mayiat
ve
diğer
hacım
ölçülerinin
beher
parçasından
5
G)
»
Uzunluk
ölçülerinin
beher
parçasından
10
H)
Kantar

resmi

Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tartılmak üzere belediye tartı veya ölçü aletle
rine satıcı veya alıcılarından biri tarafından müracaat edildiğinde tartılan ve
ölçülen her çeşit mal ve eşyanın her yüz kilosundan beş kuruş resim alınır.
Bu resmin yükümlüsü satıcıdır.
Hayvan alım satım resmi
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deve, manda, sığır, öküz, beygir, eşek ve
katır gibi hayvanların her yaşta belediye sınırları içinde her ne şekilde olursa ol
sun alım ve satımlarından satana ait olmak üzere en çok satış bedelinden % 2,5
nispetinde koyun ve keçiden hayvan basma 10, ve kuzu ve oğlaktan 5 kuruş re
sim alınır. Resim miktarının ve alınma seklinin tesbiti belediye meclisine aittir.
Trampalar iki taraf için de satış sayılır. Bundau alınacak resim yalnız bir kat
olarak taraflardan eşit miktarda tahsil olunur.
Alıcı ile satıcı arasında satış bedeli üzerinde muvazaalı bir anlaşma olduğu
anlaşıldığı takdirde aradaki farkın resmi iki kat olarak tahsil olunur.
Tellallık

resmi

Y İ R M İ BEŞİNCİ MADDE — Belediye sınırı içinde her nerede ve her kime ait
olursa olsun açık eksiltme ve artırma ile satılan her çeşit eşya ile menkul ve gay
rimenkul mallar bedelinden en çok % 2,5 nispetinde Tellallık Resmi alınırResmin miktarını belediye meclisi kararlaştırır. Her daire veya müessese veya
şahıs yapacağı artırma ve eksiltmeyi pulsuz mektupla belediyeye haber vermekle
ödevlidir. Haber verilmezse resmin yüzde onu ceza olarak resimle birlikte ilgili
lerden tahsil olunur.
Resmî daireler, mahkemeler ve icra dairelerinde açık artırma ve eksiltme veya
kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerden 100 000 liraya kadar olanlardan % 1
ve 100 000 liradan fazlası için binde bir nispetinde resim alınır. Bunlardan va
hit fiyat üzerinden ihale edilen işlerden istihkaklar ödendikçe resim tahakkuk ve
tahsil olunur.
önce açık artırma veya eksiltme veya kapalı zarf usulü ile başlayıp da pazar
lıkla neticelenen işler de yukarda yazılı resme tâbidir. Bu resmin yükümlüsü
malı satan veya ihaleyi yapandır. Ancak resmî dairelerin satışlarında şartname
ve sözleşmeler icabı olarak resim müşteriye veya mütaahhide yüklenebilir.
Bu resim peşin verildiği takdirde ihaleyi yapan kurul veya dairelerce müta( S. Sayısı : 177 )
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ahhidin ilk istihkakının ödenmesi sırasında tamamen kesilerek ihale tarihinden
itibaren 15 gün içinde belediyelere hesapları ile birlikte verilir. Ancak doğrudan
doğruya bakanlıklar veya genel müdürlüklerde yapılan ve bedeli 100 000 lirayı
geçen her türlü ihalelerin tellaliye Resmi İller Bankasında İçişleri Bakanlığı em
rine yatırılır. Bu fıkra lıükmüne göre İçişleri Bakanlığı emrinde açılacak hesaba
yatırılacak Tellâllık Resmi ihaleyi yapan daire saymanlığınca tahsil edilerek iha
lenin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına yatırılır.
3078 sayılı Tuz Kanununun 33 ncü maddesi hükmü saklıdır. Bu maddede adı
geçen Tellâllık Resminden maada hiçbir kimse ve makam tarafından Tellâllık adı
ile başka resim alınmaz.
Satış kıymeti 10 lirayı geçmiyen satışlar bu resimden ayrıktır.
u'>'*?~*:

r

Eğlence yerleri açım resmi

Y İ R M İ ALTINCI MADDE —
1. Bar;
2. Varyeteli veya müzikli lokanta ve gazino gibi yerler;
3. Patinaj yerleri;
4. Kişiler ve kurullarca yapüan ve bu madde ile resme tâbi eğlenceleri ihtiva
eden müesseseler gibi eğlence yerleri;
5. Tüzüğüne göre üyesine kurucularına vasıtalı veya vasıtasız kazanç temini
mevzuubahis olan kulüp ve kulüp şeklinde gazinolar ve bunların idaresinde bulunan
oteller;
^, :
6. Baht ve talih oyunları;
7. Girimlik ücretiyle seyredilen her nevi maç, müsabaka ve yarışlarla kukla,
hokkabaz, karagöz, cambaz, panorma, luua park ve sirkler;
8. Ve bunlara benziyen eğlence yerleri açmak ve işletmek belediyenin ruhsatı
na ve resmine bağlıdır.
Bu gibi eğlence yerlerinde bir defaya mahsus olmak üzere açılacakları yerle
rin binalarda Bina Vergisi Kanununa göre safi iratlarının yüzde beşini ve arsa
larda kıymetlerinin binde beşini geçmemek üzere belediye meclislerince tâyin
edilecek nispette açılış ruhsatiye harcı alınır. Sinema ve tiyatrolar da aynı
hükme bağlıdır.
Eğlence

resmi

YİRMİ Y E D İ N C t MADDE — Eğlence yerlerinden belediye meclislerince
düzenlenecek tarifeye ve belirt ilecek sınıflarına göre işledikleri müddetçe Bağlıya
cakları gayrisâfi hasılattan:
A) Sinemalarda % 70 ne;
B) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence yerlerinde % 35 ne, (Yerli filimler de tamamen gösterilen sinema seanslarında tiyatro ve konserlerde % 25 ine)
kadar belediyelerce eğlence resmi alınır.
Bu resim hasılatının % 10 u bulunan yerlerde darülaceze hissesi olarak ayrı
lıp belediyece sözü geçen müesseseye ödenir. % 10 u da Verem savaşma ayrı
lıp belediye sınırları içinde Verem savaş derneği teşkilâtı varsa yardım olarak
bu dernek teşkilâtına verilir. Böyle bir teşekkül yoksa belediyece doğrudan bel
de içindeki veremlilere sarf olunur.
Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence yerlerinin işlediği müddetçe alı
nacak eğlence resmi belediye meclisince günlük, haftalık veya aylık olarak da
tâyin olunabilir.
( S. Sayısı: 177 )
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gece yarısından sonra her saat için mütezayit bir resim almaya belediyeler yetki
lidirler. Bu resim esas resmin % 50 sini geçemez.
Aşağıda yazılı eğlenceler, eğlence resminden muaftır.
1. Orduevleri dernek ve sendikalar, spor kulüpleri, okullar, halkevleri tara
fından;
A) Tamamen parasız olmak şartiyle gösterilen filimler, verilen konserler ve
temsiller, tertip edilen spor ve at koşuları;
B) Bulundukları binalarda verilen müsamereler ve belediyeden müsaadesi
alınmak ve hasılatı tamamen müesseselerine ait olmak üzere diğer mahallerde ter
tip edilen müsamereler ve spor müsabakaları;
2. Millî ve Beynelmilel sergilerde tertip edilen bütün eğlenceler;
3. Bayram yerlerinde ve bayram müddetince çocuklara mahsus olarak tertip
edilen sinema, tiyatro haricindeki eğlenceler;
Yer işgal resmi
YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE —
A) Her yerin pazar kurulan günlerinde ve panayırlarda, meydan, mezat ma
halleri ve iskele yerlerini işgal eden satıcılardan;
B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve
denizlerden bir kısmının gelip geçme ihtiyacını tazyik etmiyecek surette ve geçici
olarak her hangi bir ameliye için işgal eden ve kullananlardan işgale izin veril
mesine karşılık olarak belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal edi
len yerlerin her metre karesi için günde 25 kuruşu geçmemek üzere işgal resmi
alınır.
Şu kadar ki yukarıki hüküm dışında yaya kaldırımları ile sokakların ve umu
ma mahsus yerlerin hiçbir vesile ile devamlı olarak işgaline izin verilemez.
*• • __••_ •• _-;'Z.*•'••T':J<*'f-İ Kazam ve motörlerden

alınacak

resim

YÎRMl DOKUZUNCU MADDE — Muharrik kuvvet olarak kullanılan motörler ile buharlı kazanlardan ve imalâthanelerdeki imbkilerden bir defaya mah,sus olmak üzere ve 10 liradan eksik 50 liradan fazla olmamak üzere belediye mec
lislerince düzenlenecek tarifeye göre ruhsat resmi alınır. Tarımda kullanılanlar
dan resim alınmaz.
Akar yakıt resmi
OTUZUNCU MADDE — Belediye sınırları içinde istihlâk edilmek üzere sa
tılan petrolün kilosundan 1, benzin ve müştakları ile baküre ve mazotun kilo
sundan 2 kuruşu geçmemek üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifeye gö
re istihlâk Resmi alınır.
Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan bu resim alınmaz.
Tarım makinelerinde kullanılacağı, Tarım memurlarınca onaylananlar bu resim
den müstesna tutulurlar.
Akar yakıt depo ücreti
OTUZ BİRÎNCÎ MADDE — Akar yakıtların belediye depolarında bulun
duğu süre için dört kiloluk küçük tenekelerden iki, 16 kiloluk büyük tenekelerden
sekiz kuruşu ve dökme halinde bulunanların beher kilosundan 20 parayı geçme( S. Sayış} : 177 )
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ıııek üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre aylık depo ücreti alınır,
Akar yakıtların depoda kaldığı süre bir aydan az ise bu ücret bir aylık olarak
tahakkuk ettirilir. İkinci ay için ücretin yarısı bundan sonraki sürenin her
ayı için dörtte biri alınır.
Depolarda bulunan akar yakıtların sigorta edilmesi halinde sigorta masraf
larının ödenmesi inal sahiplerine aittir.
Kaynak sularından

alınacak

resim

OTUZ iKİNOİ MADDE — Özel kaplarla taşınıp satılacak olan kaynak suları
belediyelerce teftiş edilerek hangi kaynaklara ait olduklarını göstermek üzere
kaplara özel işaretler konur.
Bu hizmete karşı belediye meclisince kararlaştırılacak tarifeye göre resim
{•< h n ı r .

Yapı ruhsat ve denetleme

harcı

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her nevi yapılardan ve ilavelerden her yapı
için bunların işgal ettiği metre kare başına :
A) Demir ve kagir yapılarda
15;
D) Yarısı kagir yapılarda
10;
O) Hımış veya yarım ahşap yapılarla ahşap ve kerpiç yapılarda beş kuruş Yapı
Ruhsat ve Denetleme Harcı alınır. Katlar çoğaldıkça harç da kat adedi kadar
artar. Çatı katlarından asıl harem yarısı, esaslı tamirlerden dörtte biri, âdi tamir
lerden de sekizde biri nispetinde harç alınır. Yükseklikleri iki metreden aşağı bod
rum katları bu harçtan ayrıdır. Resmî yapılar da bu harca tabidir. Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapıları ile resmî okul, resmî hastane, dispanser, darüla
ceze, Millî saraylar, müzeler, İbadet yerlerinden harç alınmaz.

Bölüm : V
Süs köpeklen

resmi

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Süs köpeklerinden yılda (50) lirayı
mek üzere belediye meclisleri resim alabilirler.

geçme

Tente, siper ve saçak resmi
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Meskenlerden başka bütün yapıların önlerine
güneş ve yağmurdan korunmak için çekilen tente yapılan siperlerden ve bunların
saçaklannadn yerin şerefine göre metre karesi için en çok 50 kuruşu geçmemek
üzere yıllık bir resim alınabilir. Bu tente ve siperler çeşitli taşıtların geçmesine en
gel olmamak üzere belediyenin göstereceği şekilde yapılır. Yükseklikleri sokak
tabanından üç metre aşağı olmaz. Bu resmin miktarı ve nerelerden alınacağı
belediyelerce kararlaştırılır.
Fenııî vasıtalarla

uapılacak temizlemelerden

alınacak

ücret

OTUZ ALTINCI MADDE — Belediyelerce fennî vasıtalarla yapılacak temizle
melerden belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret alınır. Belediye
meclisleri bu ücretin alınmamasına da karar verebilir.
( S. Sayısı : 177 )

-

3 7 -

Böltim : VI
Türlü gelirler

Kiralamalara

ait sözleşme

resmi

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Belediye sınırı içinde bulunan gayrimenkulleri. kiralayanlarla kiracılar arasında usulüne göre yapılacak kira sözleşmelerin
den ve toptan kiralanan bir gayrimenkul parça ,parça kiraya verildiği veya ki
ra bakiyesi, salâhiyet dâhilinde başkasına devredildiği hallerde dahi ilgililer ara
sında yeni sözleşme yapıldığı takdirde yıllık kira bedelinin % 1 inden az ikisin
den çok olmamak üzere belediye meclislerince kararlaştırılacak nispet üzerinden
belediyece kontrat resmi alınır. Kira sözleşmeleri noterlerce yapıldığı takdirde bu
resim de noter marifetiyle belediye hesabına alınır.
Resimin taraflardan hangisine ait olduğu kira sözleşmelerinde yazılı hükme
tâbidir. Sözleşmede kayıt yoksa mükellef mal sahibidir.
Belediyelerce yapılacak kontrol ile veya mahkeme ve diğer Devlet daireleri
ne intikal etmiş muameleler dolayısiyle kira sözleşmesi yapılmadığı veya yapıl
mış olup da süresi bitmiş olduğu halde iki ay içinde yenilenmediği, yahut sözleş
melerde kira bedeli düşük gösterildiği veya hiç kira bedeli gösterilmediği veya
eksik kontrat pulu yapıştırıldığı anlaşılırsa resimden başka bir misli de ceza
alınır.
Bu hallerin anlaşıldığı gün sözleşme yapılmış olması cezayı düşürmez.
Ceza parasını taraflar yarı yarıya öderler. Taraflardan biri sözleşmeyi hazır
layıp da diğeri kanuni bir sebep olmaksızın imzadan kaçınırsa cezanın tamamı
kaçman tarafa aittir. Kira meselesinden taraflar arasında çıkan anlaşmazlık yü
zünden mahkemeye müracaat edilmiş ise ceza alınmaz.
5020 sayılı Kanundaki muafiyet hükmü mahfuzdur.
5

; :
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Belediyelerin

diğer

gelirleri

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE —
1. A) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü, 8 nci, 9
ncu, 56 ncı ve 73 ncü fıkraları ile 19 ncıı maddenin 4 ve 5 nci fıkralarına
göre verilecek ruhsatlardan aynı kanunun 110 ncu maddesinin 2 nci bendi muci
bince alınacak harçlar;
B) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 29 ncıı fıkrasına göre
verilecek rapor ve diğer evrak için aynı Kanunun 110 neu maddesinin 3 ncü
bendi mucibince alınacak harçlar;
C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 ncıı maddesinde gösterilen diğer
harç, hisse, ceza hasılatı ve her nevi gelirler;
D) Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce alınacak resim hakkındaki 3434
sayılı Kanun gereğince alman resimler;
E) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 ve 131 nci maddelerine da
yanılarak yapılmış olan fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla
Mücadele Nizamnamesi gereği alman ücretler;
P ) 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 4, 5 nci bentlerinde
yazılı olup belediyelere bağlı bulunan tesis ve işletmeler gelirleri;
Belediye gelirlerindendir.
2. ( F ) fıkrasındaki yazılı tesis ve işletmelerin ücret tarifeleri bunların idare
( S. Sayısı : 177 )
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işletme ve sigorta masrafları ile, borca veya yatırılan sermayenin itfa taksitleri,
tecdit ve ihtiyat akçalar, ıslah ve tevsii masraflarda normal sermaye faizini aşmıyacak bir kâr nispeti gözetilerek belediye meclislerince tanzim edilir.
Umumi yerler için belediyece istihlâk edilecek elektrik, havagazı ve su miktar
ları tarifede aboneler aleyhine müessir olamaz.
Bu tarifelerin tasdiki ve bunlara ait itirazların incelenip karara bağlanması
Belediye Kanununun 71 nci maddesi hükmüne tâbidir.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 1, 2, ?> ve 16 ncı maddelerinde
yazılı belediye paylarından ve 25 nci maddesinde yazılı Tellâllık Resminden ti
ler Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde toplanan paralardan % 80 i doğrudan
doğruya belediyelere ait hisse olup bunlar İter ay sonunda bankaca son nüfus sayımmdaki nüfus miktarlarına göre belediyelere dağıtılır.
Geri kalan % 20 belediyeler arasında ortak fon olarak I çişleri Bakanlığı emrin
de kalır.
K I R K I N C I MADDE — İller Bankası her ay sonunda, ayrılmış bulunan her
belediyenin hissesini en geç ertesi ayın 15 ine kadar göndermeye mecburdur.
Bankaya borçlu bulunan belediyelerin vakti gelmiş taksitlerini bu paradan
kesmeye Banka yetkilidir. Ancak gelecek taksitlere mahsuben hiçbir bahane
ile para kesemez.
Gönderilmesi geciken paralar için Banka belediyelere °/o 10 fazlasiyle ödemeye
ve bu paranın gecikmesine sebep olanların maaş ve ücretlerinden bunu kesmeye
mecburdur.
KIRK B İ R İ N C İ MADDE — 39 ucu maddeye göre İller Bankasında İçişleri
Bakanlığı emrinde toplanan belediye paylarının % 2^ si belediyeler fonu adım
alır.
Bu fon 5116 sayılı Kanunun I nci maddesindeki 19 numaralı fıkra hükümleri
dâhilinde içişleri Bakanının tensip ve emri ile belediyelere dağıtılır.

Bölüm : VII
Tahsil umlmıe ait

hükümler

K I R K İKİNCİ MADDE — Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen belediye ge
lirlerini tahsil etmiş olan resmî daireler veya özel kurumlar bu gelirleri tahsil et
tikleri ayı kovalıyan ayın sonuna kadar belediyelere ödemekle ve belediye hesap iş
leri müdür ve memurları da aynı zamanda bu paraları tahsil edildikleri yerlerden
istemekle ödevlidirler.
Paraları, yukarda yazılı süre içinde ilgili belediye adına yatırmıyan daire
ve müesseselerin ita âmirleri, saymanları ile diğer teşebbüsler sahip veya müdür ve
saymanlarından, teslime mecbur oldukları paralar % 10 fazlası ile tahsil olunur.
Paranın belediyece istenmeden ödenmiş olması cezayı düşürmez.
K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara
yardım hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin A fıkrası ile belediye meclislerine
verilmiş bulunan zam yetkisi bu kanunun 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 34, ve 35 nci maddelerinde yazılan gelirlere uygulanır.

( S. Sayısı : 177 )
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K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — 27 nci maddede yazılı Eğlence Resmini eğ
lenceyi tertip edenler ödemekle ödevlidirler. Ancak resmin bunların adına salın
ması veya bunlardan tahsili mümkün olmadığı takdirde eğlenceye tahsis olunan
mahalleri işleten ve bu sebeple Kazanç Vergisine tâbi bulunan müessese sahipleri
de resmi ödemekle mükellef tutulurlar.
Belediyeler bazı eğlence yerlerinde bilet kullanılması ve bilet üzerinde bedeli
nin gösterilmesi mecburiyetini koymaya yetkilidirler. Bilet kullanmak mecburiye
tinde olan yerlerin resmi bilet bedeli üzerinden hesaplanır. Resim bir kuruştan
aşağı olmamak üzere, biletler üzerine içişleri Bakanlığınca bastırılacak hususi
pulların yapıştırılması suretiyle istifa olunur.. Bunlar tarih, imza ve mühür kul
lanmak suretiyle iptal edilir.
Resmin hesabında 20 paradan aşağı kesirler 20 paraya iblâğ edilir. Bilet bede
linden maksat bu resim haricinde giriş ücreti olan bu mahalleri işletenler tara
fından alınan paranın tamamıdır.
Belediyelerce resmin biletlere matbu damga konulması suretiyle istifası mec
buri kılmabilir. Ancak pul bulunmaması veya basılı damganın yetiştirilmemesi
gibi meşru sebeplerin mevcudiyeti halinde eğlencede, belediyenin yazılı müsaade
siyle pulsuz ve basılı damgasız bilet kullanılır.
Resim üç gün içinde bunların müfredatını ve tekabül ettikleri resmi göster
mek üzere müessesece verilecek beyanname üzerine salınarak ödenir. Beyana da
yanan bu salmaya karşı ödevliler itiraz edemezler.
Belediyeler biletle girilen yerlerde kendi bastıracağı biletlerin kullanılması
nı mecburi kılabilir.
Pulu veya basılı damgayı havi olup müesseseleree
kullanılımyan biletlerin
resmi talep vukuunda geri verilir.
K I R K BEŞİNCİ MADDE — İnzibat ve kontrol için yetkili makamlarca me
mur edilenler hariç olmak üzere sinema, tiyatro Ve konserlere bedava olarak
veya tenzilâtlı ücretle girenlere oturdukları mevkiin bilet bedeline göre alınması
lâzımgelen vergi miktarında pullu veya matbu damgayı havi bilet verilmesi mec
buridir.
Bilet kullanılması mecbnri olan eğlence yerlerinde:
1. Hiç bilet kullanılmaması veya kullanıldığı halde bu biletlerin hiçbirisi
nin üzerine 41 nci maddede yazılı pulların yapıştırılmaınası veya matbu damga
vurdurulmaması, biletler belediyece bastırılmış ise bu basılı biletlerin kullanıl
maması halinde bu mahalleri işletenlerden her oyun veya konser devresi için bu
mahallerin alabileceği müşteri sayısı kadar yerin herbiri iki lira hesabı ile re
sim ve bunun üç misli ceza alınır.
2. Giriş ücreti alındığı halde bazı müşterilere bilet verilmemesi veya satılan
biletlerin müşteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması hallerinde verilmiyen
veya mükerrer satılan her bilet için tahakkuk ettirilecek resim ve alman ücretten
eksik bedelde bilet verilmesi halinde alman ücrete göre noksan istifa olunan re
sim, bilet başına beş liradan aşağı olmamak üzere üç kat cezası ile birlikte tahsil
olunur.
3. Biletler duhuliye ücretine nazaran yapıştırılması lâzımgelen puldan noksan
pul ^apıştırılmış olduğu takdirde noksana ait resim 25 kuruştan aşağı olmamak
üzere üç misli cezasiyle tahsil olunur.
4. Biletlere yapıştırılan pulların iptal muamelesi kanuna muhalif bulunduğu
takdirde bir kat resim miktarında ceza alınır.
( S. Sayısı : 177 )
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K I R K ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı belediye gelirleri Tahsili
Emval Kanununa göre tahsil olunur. Bu hususta belediye komisyonları, tahsilat
komisyonları, yerini tutar.
K I R K YEDİNCİ MADDE — İlgili bütçe yılı sonunda bağlıyarak üç yıl içinde
iahakkuk ettirilıniyen ve ödeme zamanını kovalıyan bütçe yılından itibaren beş
yıl içinde tahsil edilmiyen belediye gelirleri zamanaşımına"uğrar.
K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Başka vergilere bağlı olarak tahakkuk ettiri
lenler ile munzam kesir şeklindeki yüklenmeler ve tahakkuku tahsiline bağlı
bulunanlar ayrık olmak üzere diğer belediye gelirleri ve bu gelirlere ilişkin ce
zalar mükelleflere bir ihbarname ile tebliğ olunur. Bu ihbarnamede vergi ve resmin
nevi, matrahı, nispeti, miktarı ve tarh sebebi gösterilir. Tebliğ işleri 3692 sa
yılı Kanunda gösterilen usullere tâbidir.
Başka vergilere bağlı olarak tahakkuk ettirilmesi gereken ve fakat geçici veya
sürekli bir sebepten ötürü verginin aslına tâbi bulunmıyan maddelere dayanan
belediye gelirlerine ilişikin takdir işleri Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca
yapılır.
"*' v
Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemlerine karşı yapılan itirazlar Bina ve Ara
zi Vergisi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarınca karara bağlanır.
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan
Elçilik ve Konsoloslukları ile Elçi, Maslahatgüzar ve Konsolosları (Fahrî Konso
loslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan Elcilik ve Konsolosluk memurları
bu kanunun 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 25,' 34, 35 ve 36 ncı maddelerinde ve
511.6 sayılı Kanunun birinci maddesinin 18 numaralı bendinde yazılı belediye vergi
ve resimleri ile belediye paylarından mütekabiliyet şartı ile muaftırlar.
E L L İ N C İ MADDE —
1. 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu;
2. Elektrik, havagazı ve telefon tarÜt'eleri ile muayyen tarifeli nakil vasıtaları
bilet bedellerine yapılacak zamlar hakkındaki Belediye; Vergi ve Resimleri Kanu
nuna ek 4375 sayılı Kanun;
3. Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı elektrik şirketlerinin getirecek
leri mazot, baküre ve motorinden alınacak İstihlâk Resmi hakkındaki 2551 sayılı
Kanım;
4. 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesi;
5. 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanununun 21 nci maddesi;
6. 1454 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin Bina ve Kazanç Vergilerinden ay
rılacak belediye paylarına ait hükümleri;
7. 1236 sayılı Kanun;
8. 3756 sayılı Kanun;
î). 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç, Oalnlara Yardım hakkındaki Kanu
nun 5 nci maddesiyle 8 nci maddesinin (2256 sayılı Kanımla gümrük resmine mun
zam belediye hissesine % 50 ye kadar) zam yapılmasına dair olan fıkrası;
10. 1324 ve 2459 sayılı Kanunların eğlence yellerinde kullanılan duhuliye bilet
lerinden alman damga ve tayyare resimlerine mütaallik hükümleriyle 3828, 4040,
4226, 4437 ve 4565 sayılı Kanunların eğlence yerlerinin duhuliye biletlerinden
alınacak Damga Resmi ile tiyatro, sinema ve konserlerden alınacak resme zam ya
pılması hakkındaki hükümleri ve 12 Nisan 1332 tarihli Darülaceze Nizamnamesi ( S. Sayısı : 177 )
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nin bu kanuna uyımyan hükümleri ve 16 Kânunusani 1331 tarihli Tese'ülülL Meni
ne dair Nizamnamenin 7 nci maddesindeki duhuliye biletlerine ait hükümleri ve
3702
sayılı Kanım;
fc
11. Bu kanun hükümlerine aykırı hükümler kaldırılmıştır.
ELLİ BlRlNCÎ MADDE — Bu kanunun 1, 4, 8 ve 16 ncı maddeleri ile 50 nci
maddesinin bu maddelerle ilgili hükümleri 1 Ocak 1949 tarihinde ve diğer madde
leri 1 Ağustos 1948 tarihinde yürürlüğe girer.
ELLİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunu Çakanlar Kurulu yürü tür.

İ S. Sayısı : HT )

S. Sayısı: 178
Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Dilekçe Komisyonunun
2 4 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1000 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu
raporu ( 4 / 9 6 )

28 . V . 1948 .
B. M. Meclisi Yüksek

Başkanlığına

Dilekçe Komisyonunun 14 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yazılı 16 . II . 1948 gün ve 1000 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesini saygı ile rica ederim.
Kars Milletvekili
Hüsamettin Tugaç

Dilekçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dilekçe Komisyonu
t§. kay. No. 5169 - 4791,4 - 96
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23. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Nasbinin düzeltilmesinden dolayı aldığı ma
aş farklarının tahakkuk memuru ile saymandan
tazminine dair Sayıştayın verdiği karar üzerine
bu memurların kendisinden bu maaş farklarını
kestirdiklerinden şikâyet eden IX. Kolordu Ko
mutanı Korgeneral îzzet Aksalor'un dilekçesi
incelenmiş ve bir işlem yapılamayacağına 16 . I I .
1948 tarihinde karar verilmişti.
1000 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Kars Milletvekili Hüsamettin
Tugaç'ın önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve
bu rapor hazırlanmıştır.
Nasbinin düzeltilmesi hakkındaki Askerî Yar
gıtay kararı üzerine maaş farklarının tediye edil
diği ve fakat bu farkların Sayıştayca, Terfi Ka
nununun 16 ncı maddesiyle Büyük Millet Mec
lisinin 197 sayılı yorum kararı hükmüne dayanı
larak tahakkuk memuru ile saymana tazmin
ettirilmesine karar verildiği ve bu karar üzerine
tahakkuk memuru ve saymanın dilekçiye rücu
eyledikleri ve bunun üzerine İzzet Aksalor'un
Askerî Yargıtaya açtığı dâvasında da, Sayıştayın
bu kararının davacıyı ilgilendirmiyeceğini ve

borçtan kurtulma ve maaşına haciz konulmuşsa
sayman ve Hazine aleyhine dâva açabileceğine
dair karar verildiği anlaşıldığından, Askerî
Yargıtayın bu kararı karşısında bir işlem yapılamıyacağma dair Gl. izzet Aksalor hakkında
verilen birinci kararın değiştirilmesini mucip bir
delil ve sebep görülemediğinden keyfiyetin Yüksek
Kamutaya arzına ittifakla karar verildi.
Dilekçe Komisyonu Başkanı
Sivas Milletvekili
Gl. Fikri Tirkeş
Sözcü
Kâtip
Urfa Milletvekili
Ağrı Milletvekili
Vasfi Gerger
Müştak Aktan
Ankara Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
t. Rauf Ayaşlı
F. Bilal
Balıkesir Milletvekili
Bolu Milletvekili
Hacim Çarıklı
Lûtfi Gören
Çanakkale Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
A. Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
Kars Milletvekili
Kastamonu Milletvekili
Z. Orhon
B. Tümtürk
Mardin Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Abdülkadir Kalav
A. R. Işıl

t

S.Sayısı: |79
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresiyle Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu
(3/192,1/337)

Denizyolları Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesjnhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/192)
T.-ü.

,

Sayıştay
274958, 389

10 . / / . 1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Denizyolları Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabma
şik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
*

ait uygunluk Bildiriminin ili

.

Sayıştay Başkanı
' S. Oran

Uygunluk Bildirimi
1.—- Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu gereğince Ulaştırma Bakanlığından Sayıştay'a gön
derilen Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabı ve bilançosu
Sayıştay'ca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve görülen fark ve
mübayenetler bağlı cetvellerde verilen meşruhatla izah edilmiştir.
2. — Sözü edilen Genel Müdürlük Merkez Saymanlığının 1942 malî yılı işlemleriyle ilgili müsbit evrakının incelenmesi ve hesabın yargılanması sırasında; deniz binbaşısı iken talebi üzerine
1 . X . 1933 tarihinde rütbe maaşı olan 45 lira üzerinden tekaüdü icra edilip 27 . VI . 1938 tarihin
de mülga Denizbank Fenerler ve Tahlisiye Fen memurluğuna 100 lira ücretle tâyin olunarak muh
telif işlerde çalıştırıldıktan ve Denizyolları Umum Müdürlüğünün teşkili üzerine bu müesseseye 150
lira ücretle alındıktan sonra 30 . XI . 1940 tarihinde yapılan intibak muamelesi neticesinde 170
lira ücretle 2 nci sınıf kaptanlığa ve 31 . X I I . 1940 tarihinde, güverte espektör şefliğine tâyin
kılınmış ve 15 . I . 1942 tarihinde de istifa suretiyle ayrılmış olduğu anlaşılan Emrullah Apak'ın;
bundan sonra 27 . I . 1942 tarihinde ozaman imtiyazlı şirket olan Şirketi Hayriyeye intisab ettiği,
burada müstahdem iken 16 . II . 1942 tarihinde (yani bu şirkete intisabından 19 gün sonra) 3888
sayılı Kanunun (.... ve Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları Umum Müdürlükleri kadrolarmdaki kaptan ve makinistlerin istihdamları şekli hakkında da 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
istisnai hükümleri tatbik edilir.) diye yazılı bulunan 4 ncü maddesiyle istisnai görev olarak kabul
edilen 260 lira kadro ücretli Denizyolları iç hatları 2 nci kaptanlığına tâyin kılındığı ve ancak; 3656 sayı
lı Teadül Kanununun istisnai vazifelere getirileceklerde aranılacak şartları gösteren 6 ncı maddesinde
(Devlet memurluğuna ilk defa alınacak olanlardan Umumi Müfettişlik, Riyaseti Cumhur Dairesi
memurlukları, Hususi kalem Müdürlükleri, mütercimler, Elçiler, Valilikler ve Hukuk Müşavirlik
lerine bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı kayıtlara tâbi tutulmaksızın kadrodaki derece maaşı ile
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memur tâyini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunanlarm muayyen terfi müddetlerini doldurdukça
aynı vazifelerin yüksek derecelerine terfileri de yapılabilir. Şukadar ki bunların bulundukları bu
dereceler tekaütlük hesabında ve diğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde müktesep hak sayılmaz.
Bu gibilerin tahvil ve tekaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetlerine göre iktisap
edebilecekleri derece maaşları esastır. Evvelce Devlet memuriyetinde buunduğu halde bilâhare ay
rılmış ve en az beş seneyi ınüstemirren memurluk haricinde geçirmiş olanlar da bu va
zifelere aynı suretle tâyin olunabilirler. Şu kadar ki dairesinin bağlı bulunduğu vekâlete tâbi
alelûmum teşkilât haricinde diğer bir vekâlet teşkilâtına dâhil yukarda sayılı memuriyet
lerden birine ilk defa, olarak tâyin edilecek herhangi bir derecedeki Devlet memurları hakkında
da birinci fıkra hükmü tatbik olunabilir. Bu madde hükmüne göre yapılacak tâyin ve terfiler adıgeçen vazifelerin fiilen ifasiyle mukayyettir) denilmekte olup bu madde hükmüne göre istisnai
vazifelere tâyin olunabilmek için ;
A)

Devlet memurluğuna ilk defa alınmış olmak;

B) Evvelce Devlet memuriyetinde bulunduğu halde bilâhara ayrılmış ve en az beş seneyi ara
lıksız olarak memurluk dışında geçirmiş olmak;
O) Dairesinin bağlı bulunduğu Bakanlığa tâbi alelûmum. teşkilât dışında diğer bir bakan
lık kuruluşuna dâhil istisnai görevlerden birine ilk defa olarak alınmış olmak, gibi üç şartın ta
hakkuku gerekmektedir, halbuki memuriyet safhaları yukarda izah edilen bahis konusu Emrull a h ' A p a k ' m ; durumu; bu maddede açıklanan vaziyetlerden hiçbirine uymamakta bulunması ha
sebiyle kendisinin istisnai görev olan ikinci kaptanlığa tâyini ve aylık istihkakının 260 liradan
tesviyesi Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünce doğru görülmediği cihetle bundan evvel
Denizyolları İdaresinde bulunduğu göreve muhassas 170 lirayı almaya başladığı tarihe göre
terfi müddetini ikmal eylediği 19 . XII . 1943 tarihinden itibaren ancak 210 liraya hakkı olabile
ceği ve kendisine .16 Şubat 1942 den itibaren 260 lira üzerinden verilen istihkakından fazla mehuzu bulunan mebaliğııı istirdatı icabedeceği düşüncesiyle Genel Muhasebe Kanununun 82 nci
maddesi hükmüne dayanılarak bu bapta, âmiri itanın mesuliyet, deruhte etmesi talebinde bulu
nulması ve Genel Müdürlükçe keyfiyetin Ulaştırma Bakanlığına ar/edilmesi üzerine adıgeç.en Ba
kanlıktan Umum Müdürlüğe hitaben yazılan ve ozanıan Bakanlık Makamında bulunan Amiral
Fahri Engin'in imzasını taşıyan 23 . IX . 194.3 tarih ve 4291/10319 sayılı cevabı tahriratta;
3888 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi delaletiyle 3656 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesinin 3 ncü fık
rası hükmüne dayanıldığmdaıı bahisle tâyininde kanuna uyarsızlık görülmiyen adıgeçeniıı istih
kakının kemafissabık 260 lira üzerinden tesviyesine devam olunması bildirilmekle Bakanlıkça
bu hususta, deruhtei mesuliyet edildiği görülmüştür. Memuriyet ve safhaları yukarda izah edil
miş bulunan adıgeçeniıı durumu 3656 sayılı Teadül Kanununun 6 ncı maddesinde gösterilen hal
lerden hiçbirine uymamakta olduğundan istisnai göreve tâyini doğru bulunmamış olmakla bera
ber 170 lirayı almaya başladığı tarihe göre terfi müddetini ikmal eylediği 19 . XII . 1943 tarihin
den itibaren 210 lirayı fiilen bir terfi müddeti almadıkça kendisine 260 lira üzerinden ücret ve
rilmesine de kanuni mesağ görülememiş ise de birinci derece âmiri itanın bu hususta mesuliyet
deruhte etmiş bulunmasına ve Genel Muhasebe Kanununun 13 ncü maddesinin birinci fıkrasın
da, varidat ve masraf tahakkuk nıemurlariyle muhasiplerin tanzim ettikleri evrakın sıhhatin
den ve kavanine mutabatından mesul oldukları gösterildikten sonra memurların kanuna muha
lefetinden bahisle ifasından imtina ettikleri tediyatın icrası âmiri italar tarafından tahriren teb
liğ olunursa mesuliyetin emri veren âmiri italara, raci olacağı açıklanmış olmasına göre Bakanlı
ğın emrine imtisalerı yapılmış olan bahis konusu tediyeden dolayı muhasiple tahakkuk memu
runa zıman tevcih edilememiş ve Genel Muhasebe Kanununun sözü geçen 13 ncü maddesinin son
fıkrasında - birinci derece âmiriita bulunan vekillerin mesuliyetlerinin tâyini Büyük Millet Mec
lisine ati olduğu - tasrih kılınmış olduğundan bu hususta ittihaz buyurulacak karara göre muame
le yapılmak üzere bu muhasipliğin hesabına ait ilâma ihtirazı kayıt konulmakla iktifa, olunmuş
tur.
( S. Sayısı : 179 )

3.) Kesinhesapta, bilanço, kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamların bağlı cetveller
de yazılı meşruhat gözönünde tutulmak suretiyle kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz.
1 0 . 1 1 . 1948
1).
:
2
Başkanı
D.
: 3 Başkanı
Sayıştay Başkanı
D. : 1 Başkanı
Â. Özgen
Y. Z. Adan
F. Eke
S. Oran
Üye
Üye
D. : 4 Başkanı
Üye
M. Menemencioğlu
M. t. Erenli
N. Başak
R. Bakuy
Üye
Üye
Üye
Üye "
A. A. Hemen
A. R. öğel
M. A. Apak
F. özbudun
Üye
Üye
Üye
Üye
A. K. Ançay
F. Aktulga
F. Ipk
A T. D engel
Savcı
Üye
E. Arkun
F. Beşkardeş

Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/337)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı :• 71 - 387, 6/1486
Büyük Millet Meclisi Yüksek

30 - VI. 1945

Başkanlığına

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Başbakan
S. Saraçoğlu

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı
gerekçesi

Kesinhesap

Kanun

tasarısının

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı giderleri bilançoya bağlı gider
kesinhesap cetvelinde de görüleceği veçhile 12 013 791,96 liradan ibaret olup bu giderlerin bölüm ve
maddelere ne suretle ayrılmış olduğu cetvelde gösterilmiştir.
Genel Müdürlüğün bu yıla ait gelirleri gelir kesinhesap
cetvelinde de görüldüğü
üzere
13 629 587,55 lira olarak tahakkuk etmiş ve bu paradan 12 911 612,83 lirası yılı içinde tahsil
olunarak artan 717 974,72 lirası da bilançonun ak W kısmında görülen cari ve borçlu hesaplar içine
alınmıştır.
Yılı içinde harcanınıyan ödenek artımları bat lal edilmiştir.
3633 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince idare kesinhesabı, gelir ve gider cefvelleriyle kâr ve za
rar bilanço tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekküp etmekte olduğundan bu ka
nuni lâzimeye nazaran bilanço düzenlenmiştir.

( S. Sayısı : 179 )

4—
Sayıştay Kor ıisyonu

Raporu

T. B. M. M.
Sayıştay Komisyonu
Em* No. t/XH7, S/192
Karar No. tli

23 .

VI.1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet, Denizyolları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesabı hakkında
Başbakanlığın 30. VI . 1945 gün ve 71-387/0 -1486 sayılı yazısiyie teklif olunan kanun ta
sarısı Sayıştaym Uygunluk Bildirimiyle birlikte
ve Sayıştay 1 ne i Daire Başkanı Faik Eke ve
Denizyolları Genel Muhasebe Müdür muavini
.Abdullah Artış ve Şehir hatları işletmesi so
rumlu saymanı Faik Serçek hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu.
1. Ödenekler:
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve son
radan ilâveten alınan Ödenek miktarı kesinhesapta 14 242 312 lira olduğu halde Uygunluk
Bildiriminde 43 699 lira 48 kuruş fazlasiyle
14 286 011 lira 48 kuruş bulunduğu görülmüş
tür.
Yapılan incelemede:
Bu farkın (Mütenevvi masraflar) adı altın
daki 5. bölümün 4. (Eski yıllar borçları ve
reddiyat) tertibinde olduğu ve bu tertipte büt
çe ile konulan 32 500 lira ödeneğe karşılık
76 199 lira 48 kuruş harcandığı cihetle ara
daki 43 699 lira 48 kuruşun Mülhak Bütçe Ka
nununun 8 nci maddesi gereğince ödeneğe ilâ
veten gösterilmesi icabettiği halde idarece bu
işlemin yapılmamış olmasından ileri geldiği an
laşılmış ve Uygunluk Bildiriminde gösterilen
14 286 011 lira 48 kuruş ödenek olarak kabul
edilmiştir.
2. Giderler:
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde bir
birine uygun olarak 12 013 791 lira 96 kuruş
tur.
3. Ödenek bakiyesi:
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere
ve giderlere göre 2 272 219 lira 52 kuruşun
.yokedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
4. Gelirler:
Tahakkukat - Kesinhesapta ve Uygunluk Bil
diriminde birbirine uygun olarak 13 629 587

lira 55 kuruş olduğu görülmüştür.
Tahsilat- Kesinhesapta ve Uygunluk Bikliri.minde birbirine uygun olarak 12 911 512 lira
83 kuruş bulunduğu görülmüştür.
5. Uygunluk Bildirimi:
Uygunluk Bildiriminin Kesinhesa.bin Sayıştayca incelenmiş ve yargılanmış olan Sayman
idare hesaplarının karşılaş!irilmiş olduğundan
bahis 1. l'ıkrası hakkında muktaza tayinine
mahal görülmemiş ve bağlı cetvellerdeki meş
ruhat gözönünde tutulmak üzere kesinhesapta,
yazılı rakamların kabule şayan olduğu hakkın
daki 3. fıkrası için yukarda yazılı fıkralarda
karar ittihaz edilmiştir.
Uygunluk Bildiriminin 2. fıkrasında:
Şirketi llayriyede 170 lira ücretle istihdam
edilmekte iken 16 . Tl . 1942 tarihinde 3888
sayılı Kanunun 4 ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı
maddelerine dayanılarak Devlet D. Yolları İç
hatları ikinci kaptanlığına tâyin kılınan Emrullah Apağa 260 lira ücretin verilmesinden
hahsile muayyen terfi müddetinin ikmali tarihi
olan 19 . X I I . 1943 den itibaren 210 lira ücrete is
tihkakı bulunduğu hususunda bu idarenin sorum
lu saymanlığınca itiraz ve Genel Muhasebe Ka
nununun 13 ncü maddesi gereğince sorumlulu
ğun deruhde edilmesi talep edildiği ve buna
karşılık Bakanlık makamının 23 . IX . 1943
gün ve 4291/10319 sayılı emriyle 260 lira ücre
tin verilmesinde ısrar olunması hasebiyle Ge
nel Muhasebe kanunu hükmüne göre sorumlu
luğun tâyini gerekmekte bulunduğu beyan
olunmakta ise de Sayıştay Başkanlığınca ahi
ren eelbolunan Bakanlık emrinin aslında Ba
kanlık Müsteşarı Kadri Musluoğlu'nun imzası
görülmüş ve bu sebeple Sayıştayca kaza hakkı
nın kullanılmasına mâni bir cihet olmadığı an
laşılmıştır.
Yukarda arzolunan sebeplerle kabul edilen
giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına göre
değişik olarak ve idarenin bilançosu ile kâr ve
zarar hesabının tasdiki hakkında bir madde
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eklenilmek suretiyle düzenlenmiş bulunan ka
nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Sivas
Niğde
Yozgad
Abidin Yurdakul
Ferit E cer
Kâmil Erbek

Bolu
Bursa
Çankırı
Cemil özçağlar Zehna Budunç A. 1. Zeyneloğlu
İstanbul
Manisa
Muğla
8daman Adato
İsmail Ertem
Abidin Çakır
Sivas
Tokad
Şakip Uma
Mustafa' Latif oğlu
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1942 Bütçe yılı Kesinkesap Kanunu tasarısı

Devlet Denizyolları İsletme Genel Müdürlüğünün
1942 Akçalı yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı

MADDE 1. — Devlet Denizyolları İşletme
Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı giderleri
bitişik (A)
cetvelinde. gösterildiği
üzere
12 013 791,96 liradır.

MADDE 1. — Devlet Denizyolları Genel Mü
dürlüğünün 1942 Akçalı yılı Genel gideri ilişik
(A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (12 013 791)
lira (96) kuruştur,

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlü
ğün aynı yıl gelirleri (B) cetvelinde gösterildiği
üzere 12 911 612,83 liradır.

MADDE 2. — Bu idarenin aynı yıl genel ge
liri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi
(12 911 612) lira (83) kuruştur.

MADDE 3. — ödeneklerden
harcanmıyan
ve (A) cetvelinde
bir
sütunda
gösterilen
2 272 219,52 lira ödenek artımı battal edilmiştir.

MADDE 3. — ödenekten 1942 Akçalı yılı
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir
sütununda gösterilen (2 272 219) lira (52) ku
ruş yokedilmiştir.

MADDE 4. — Genel Müdürlüğün (C) cetve
linde gösterilen 1942 Bütçe yılı bilânçosiyle kâr
ve zarar hesabı onanmıştır.

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün
1942 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır.

MADDE 5.
yürürlüğe girer.

Bu kanun

yayını

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Ulaştırma ve Ma
liye Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Bu Kanun yayım
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları vürütür.

Ad. B.
M. Sa. Ba.
Başbakan
R. Türel
A. R. Artunkal
S. Saraçoğlu
Dışişleri B. V.
Maliye B.
içişleri B.
N. E. Sümer
N. E. Sümer
Hilmi Uran
Bayındırlık B.
Eko. B.
Millî E. B.
Sırrı Day
Fuad Sirmcn
Yücel
Sa. ve Sos. Y. B.
Gümrük ve T. B.
Suad H. Ürgüblü
Dr. S. Konuk
Ulaştırma B.
Tarım B.
A. F. Cebesoy
S. R. Hatipoğlu
Çalışma B.
Ticaret B.
Dr. S. Irmak
R. Karadeniz
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A - CETVELİ
B.

4
5
6
7
8
9
10
11

11

ödeneğin çeşidi

ödenekleı

Giderler

Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sayılı kanu
na göre verilecek zamlar
•3 503 000
2G 000
Harcırah
Ecnebi memleketlere gönderilecek memur
134 700
ve talebelerin ücret ve harcırah masrafları
280 001
İçtimai yardım, tahsisat, tazminatlar
196 700 48
Mütenevvi masraflar
182 000
Daimi idare masrafları
İşletme masrafları
8 494 001
Sosyete Şilebin mubayaası için çıkarılan
226 740
bononun itfa ve sair acio masrafları
94 944
Cumhuriyet Merkez Bankası hisesi
Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının bilû
665 925
mum ücret ve işletme masrafları
A) 4306 sayılı Kanun mucibince para
sız verilecek giyim eşyası bedeli ve mas
300 000
rafları
B) 1940 ve 1941 malî yıllatrı karşılıksız
182 000
borçları
Toplam

14 286 011 48

Battal edilen

3 117 36!
23 449

57
53

203
333
309
074
102

82
39
66
97
76

223 784
94 944

11

426 925

60

112
234
185
159
7 175

K4 160

385 638 43
2 550 47
22
45
11
22
1 318

496
667
390
925
898

18
61
82
03
24

2 955 89

238 999

40

215 840

177 142

55

4 857

45

12 013 791

96

2 272 219

52

B - CETVELİ

B.

M,

B ütçesindt »yazıllı
ol an muhammenat
Lira
K

Gelirin çeşidi
İşletme hasılatı
Muntazam posta seferleri hasılatı
İstanbul ve civarı iç hatları ve Yalova
hattı hasılatı
İzmir körfez hattı hasılatı
Zuhurat seferleri hasılatı
Van işletmesi hasılatı
Haliç işletme hasılatı
Tâli işletmeler hasılatı
Fabrikalar, doklar ve atelyeler hasılatı
Gemi kurtarma hasılatı
Kılavuzluk ve romorkörlük hasılatı
»Silebcilik hasılatı
Müteferrik hasılat
Devlet Reisine ait deniz vasıtaları için
Umumi muvazeneden yardım
Genel toplam
( S. Sayısı : 179 )

Tahsilat
K.
Lira

6 100 000

7 799 936

1 250
230
300
50
170

000
000
000
000
000

l 824
300
278
G3
271

250
250
100
800
90

000
000
000
000
000

109
156
131
955
354

88

208 06
226 05
234 15
701 13
567 43
083
546
915
363
905

494 400

665 925

10 084 400

12 911 612

04
67
59
01
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Bilançosu
Aktif:

Pasif
Müfredat

Kasa
145,249.03
Bankalardaki mevduat
2,172,383.80
Esham ve tahvilât
11,362
Muhtelif borçlular
5,760,545.07
Muhtelif borçlular
3,316,306.33
Tarife hasılatı carisi
634,982.69
Borçlu muvakkat hesap
lar
1,809,256.05
İştirakler
762,113.
Stok ve derdesti imal mal
zenıc
2,149,537.67
Malzeme ambarları
1,733,196.28
Kömür depoları
150,944.27
Mazot depolan
56,213.29
Bankerler
158,131.45
Gemi iaşe hesapları
29,124.10
Derdesti imal
16,928.28

Yekûn

Müfredat

Yekûn
Asli sermaye
İhtiyat sermaye
Tecdit sermayesi
Sigorta sermayesi
Çıkarılan bonolar
Avans ve istikrazlar
Muhtelif alacaklılar
Muhtelif alacaklılar
Bütçe. emanatı
Alacaklı ve muvakkat
hesaplar

16,607,223.46
858,050.85
3,830,466.94
1,815,730.72
1,800,000.
491,125.47
4,468,397.11
3,334,190.34
445,794.24
688,412.53

Kâr ve zarar
1942 yılı kârı
1,174,163.05
% 20 ihtiyat sermayeye
naklinden
234,832.61
Nâzını hesaplar

939,330.44

1,009,908.87

Sabit kıymetler
18,637,414.43
Arazi ve arsalar
789,818.65
Binalar
1,261,190.63
Sabit tesisat
3,565,588.15
Vasıtalar ve envanterleri 11,871,421.40
Makina alât ve mütehar
rik te.
804,146.68
Demirbaş eşya ve mef
ruşat
345,248 92
Derdesti ikmal işler ve
siparişler
'1,171,719.99
Dertesti .ikmal işler
1,171,719.99
Nâzım hesaplar
1,009,908.87
31,820,233.86
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31.820,233.86
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Kâr ve Zarar tablosu
Masarif at :

Varidat :
Yekûn

Umumi İdare masrafları
İşletme masrafları
Tamir masrafları
Amortismanlar
Dahilî sigorta
Yatlar

1 814 503,51
0 830 951.94
2 111 798.41
701532.81
569 751.60
426 886,23

Yekûn
İşletme hasılatı
Fabrika ve doklar hasılatı
Mütenevvi hasılat
Vatlar hasılatı

12 475
121
366
065

087.08
737.11
237.46
925

12 455 424.50
ihtiyat sermayeye nak
lolunan
1942 yılı kâr bakiyesi
1942 yılı kârı

234 832.61
939 330.44

1 174 163.05

1 174 163.05
13629587.55
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13 629 587.55

S. Sayısı: 180
Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Tekel
Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/200, 1/71)

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunuluğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/200)
T. G.
Sayı

Sayıştay
J V. 274934
l H.
385

10 . II . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Malî yılı Kesinhesabına ait Uugunluk Bildiriminin ilişik olarak
sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
Sayıştay Başkanı
S. Oran

Uygunluk Bildirimi
Anayasa ve Genel Muhasebe Kamunu hükümlerine uyularak Gümrük ve Tekel Bakanlığından
Sayıştaya gönderilen Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabınm Sayıştayca incele
nip yargılanmış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvel leı-deki meşruhat
ve izahat gözönünde tutulmak üzere lûsinhesapta yazılı rakamların kabule şayan bulunmuş oldu
ğunu arzeyleriz.
1(J ü
jg48
Sayıştay Başkanı
S. Oran
D. : 4 Başkanı
R. Bakuy
Üye
F. Özbudun
Üye
A. K. Ançay
Üye
F. Beşkardeş

I). : 1 Başkanı
F. Eke
Üye
M. Menemencioğlu
Üye
.1/. A. Apak
Üye
F. Aklulga
Savcı

E. Arkun

I). : 2 Başkanı
A. Özgen
Üye
M. î. Erenli
Üye
A. A. Hemen
Üye
,1. T. T)engel

'

1). : 3 Başkanı
Y. Z. Aslan
Üye
N. Başak
Üye
A. R. Öğel
Üye
F. hık
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Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı

Kesinhesabı

hakkında

Kanun tasarısı (1/71)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Vmum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/370, (i'lior,

25 . VI . l!)lfj

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tekel Umum Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı Kessin hesabı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . V I . 1945 tarihinde Y'üksek Meclise sunulması Karar
laştırılan Kanun tasarısının Gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
>Ş\ Saraçoğlu

Tekel Umum. Müdürlüğü 1942 Bütçe yılı Kesin hesap Kanun

tasarısı

gerekmesi

i942 Bütçe yılı gideri olan 9 247 644 lira ve 20 kuruşa ait bölüm ve madde bakımından müfre
dat ekli (A) cetvelinde gösterilmiştir.
1942 Bütçe yılı geliri olan 145 225 019 lira ve 55 kuruşun müfredatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terilmiş ve bütçe tahin inlerine göre vukuageleıı fazlalık ayrıca bir cetvel ile anlatılmıştır.
1942 Bütçe yılı içinde harcanmayı]) battal olunan 1 684 192 lira ve 80 kuruş ödenekten
ötürü gereken izahat (A) cetvelinde ayrıca bir sütunda tutarı gösterilmekle beraber ayrı bir cet
vel. ile de izah edilmiştir.
İdarenin 1942 Bütçe yılı kâr ve zarar hesabı ilişik ('(•) cetvelinde bildirilen bilançosu ile gös
terilmiştir.

Sayıştay Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Sayıştay Komisyonu
tisasNo. 1/7.1, 3/200
Karar No. 23

23. IV. 1,9İS

Yüksek Başkanlığa
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı
kesmhesabı hakkında Başbakanlığın 25 . VI .
1945 gün ve 6/1405 sayılı yazısiyle teklif oluııan Kanun tasarısı Sayıştaym Uygunluk Bild irinliyle birlikte ve Sayıştay (1. Daire Başkanı
Faik Eke ve Tekel Genel Muhasebe şeflerinden Kadri Taner hazır oldukları halde) tetkik
ve müzakere olundu.
1. Ödenekler:
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve sonradan ilâveten alınan ödenek miktarı kesinhesapta (18 142 486) lira (5) kuruş olduğu halde

Uygunluk Bildiriminde (506 022) lira (68) kurıış fazlasiyle (18 648 458) lira (78) kuruş bulunduğıı görülmüştür.
Yapılan incelemede :
Bu fark kesinhesabıu noksanı olan (518 022)
lira, (68) kuruş ile fazlası olan (7 000) liranın
tefazuludur.
Kesinhesaptaki noksanlık :
2159 sayılı Kanunun I.J. maddesi gereğince
Özel İdareler ve Tayyare payı olarak ayrılan pa
rai ar, nâzım bölüme irat ve mukabili ödenek
kaydedilmek suretiyle ödenmekte ve o yıl için-
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de ödenıniyeıı paralar ise ertesi yıla aktarma
edilmektedir.
1941 akçalı yılı içinde ödennıiyen ve adı ge
çen yıl Kesinhesap Kanunu ile 1942 yılına ak
tarılan (513 022) lira (68) kuruşun idarece
1941 yılında bütçe emanatı hesabına alınmış ol
masından dolayı kesinhesaba dâhil edilmediği
ve bu yüzden kesinhesapta yazılı ödenek, gelir,
gider miktarlarının (513 022) lira (68) kuruş
eksik bulunduğu görülmüştür. Kesinhesaptaki
fazlalık ise, (Merkez ve taşra masrafları) adı
altındaki 2. Balümün 2. (Mahkeme masrafları)
tertibine ait olup bütçe ile konulan ödenekten
ancak bir kısmının harcanmış olduğu ve Mııhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesin
de sayılan tertiplere konulan ödenek yetmedi
ği takdirde ilâveten harcanan miktarın ödene
ğe ilâvesi gerektiği halde dairesince önce tah
minî olarak harcanmasına mezuniyet alman
paralardan harcanmıyan kısmının da ödene
ğe ilâve ve-Kesinhesaba ithal edilmesinden ile
ri geldiği anlaşılmış ve uygunluk bildiriminde
gösterilen (13 648 458) lira (73) kuruş ödenek
olarak kabul edilmiştir.
2. Giderler:
Kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde bir
birine uygun olarak ("9 247 644) lira (20) ku
ruş bulunduğu görülmüştür!
3. ödenek bakiyesi:
Komisyonumuzca kabul edilen ödenekler ve
giderlere göre ödenek bakiyesi (4 400 814) lira
(53) kuruş olup bundan (2 773 621) lira (73)
kuruşun özel İdarelerle tayyare payı olarak
1942 yılma devri ve bu miktarın çıkarılmasiyle
kalan (1 627 192) lira (80) kuruşun yokedilmesi gerektiği anlaşılmış ve bağlı cetveller bu esa
sa göre düzenlenmiştir.
4. Gelirler:
Tahakkukat: Kesinhesapta (148 1.11 489)
lira (72) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildi
riminde'(148 418 773) İka (44) kuruş bulundu-

ğu görülmüştür.
Tahsilat: Kesinhesapta (145 225 019) lira
(55) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildirimin
de (145 737 859) lira (25) kuruş olduğu görül
müştür.
Tahakkukatta görülen farklar, çeşitli say
manlıklarca para cezası olarak tahakkuk ettiri
len paralardan hapse çevrilen ve terkini icabeden, emanete ayrılan (206 326) lira (65) ku
ruşun Kesinhesaba alınmış ve ödenek kısmında
bahis konusu edilen (513 022) lira (68) kuru
şun tahakkukat ve tahsilat gösterilmemiş olma
sından ve diğer bazı mübayenetlerden ileri gel
mektedir.
Sayıştayca hesapların yargılanmaları so
nunda düzeltilmeleri hususunda vâki tebligatın
idarece yerine getirilmemiş olduğu anlaşıldı
ğından Uygunluk Bildiriminin esas ittihaz edil
mesi uygun görülmüş ve bağlı cetveller ona gö
re düzenlenmiştir.
Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına gö
re değişik olarak ve idarenin 1942 yılı Bilan
ço ve kâr ve zarar hesabı ayrıca tetkik edilerek
arzedileceğinden bunların tasdikma ait madde
hariç bırakılmak suretiyle düzenlenmiş bulu
nan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibi
ne arzedilmek üzere sunuldu.
Başkan
Sivas
1. Yurdakul
Üye
Bolu
C. özçağlar
Üye
İstanbul
S. Adato
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Üye
Niğde
§. Süer

Sözcü
Niğde
F. E cer
Üye
Bursa
Z. Budunç
Üye
Manisa
/. Ertem

Kâtip
Yozgad
K. Erbek
Üye
Çankırı
.1. /. Zeynelo,
Üye
Muğla
A. Çakır
Üye
Tokad
M. Lâtif oğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Tekel Umum Müdürlüğünün.
Kesinhesap kanunu

|

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN D E G U Ş T İ R I Ş J
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı
kesin hesap kanun tasarısı

1942 Bütçe ytlı
tasarısı

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğünün
1942 Bütçe yılı gideri ilişik (A) cetvelinde gös
terildiği üzere 9 247 644 lira ve 20 kuruştur-.

MADDE l
Tekel Genel müdürlüğünün
1942 akçalı yılı genel gideri ilişik (A) işaretli Cet
velde gösterildiği gibi (9 247 f>44) lira (20)
I kuruştur.

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğünün
MADDE 2
Bu idarenin aynı yıl genel ge1942 Bütçe yılı geliri (B) cetvelinde gösterildiği ı liri ilişik ( B ) işaretli eedvelde gösterildiği gi
üzere 145,225 019 lira ve 55 kuruştur.
bi ( 145 737 859 ) lira ( 25 ) kuruştur.
MADDE 3. — Bu İdarenin 1942 Bütçe yılı
içinde hareanmayıp battal olunan ödenek baki
yesi (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği
üzere J. 034 192 lira ve 80 kuruştur.

MADDE 3
Özel idarelerle Tayyare pa
yı olarak İspirto ve İspirtolu içkiler satış kâ
rından ayrılan paralardan 1942 akçalı yılı içinde ödenmiyen ve ( A ) ve ( B ) cedvellerinde özel sütunlarda gösterilen ( 2 773 (521 ) lira
( 73 ) kuruş 1943 yılma aktarılmıştır.

MADDE 4. — Tekel Umum Müdürlüğünün
ilişik (C) cetvelinde gösterilen 1942 Bütçe yılı
Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesabı onanmıştır.

MADDE 4 - - Ödeneklerden 1942 akçalı yı
lında harcanmıyan ve ( A ) cedvelinin ayrı bir
sütununda gösterilen ( 1 (ı27 192 ) lira ( 80 )
kuruş yok edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun yayım
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel
Bakanı yürütür.
Başb.
Ad. B.
Ş. Saraçoğlu
R. Türel
İçiş. B.
Dışiş. B. V.
Hilmi Uran
N. E.'Sümer
M. E. B.
Ba. B.
Yücel
Sırrı D ay
Sa. ve So. Y. B.
G. ve T. B.
S Had H. Ürgüblü
Ula. B.
Ti. B.
A. F. Cebesoy
R. Karadeniz

MADDE 5
I rürlüğe girer.

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 6
Bu Kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.

M. S. B.
A. R. Artunkal
Ma. B.
N. E. Sümer
Eko. B.
Fuad Sirmen
Ta. B.
S. R. Hatipoğlu
Çalış. B.
Dr. S. Irmak

( 8. Sayısı :
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A - CETVELİ

B.

ödeneğin çeşidi

ödenekler
K.
Lira

1943 yılına dev
redilen ödenek
Giderler
K.
Lira
K:
Lira

1 Ücretler
4 410 165 59 3 965 613 27
2 Merkez ve taşra masrafları
942 250
868 182 25
oo

Daimî memuriyet harcırahı

»
4 Muvakkat »
5 Müfettişler harcırahı
6 Tecrübe, ıslah, mücadele

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

85 000
100 000
75 000

88 000
masrafı
Kaçağı kovalama ve tütün
436 000
ekim masrafı
1918 sayılı Kanun ile ekle
ri hükümlerine göre veri
lecek ihbariye ve ikrami
yelerle kaçak takibatında
ölen veya sakatlananlara
verilecek tazminat
10 000
Sabit kıymetler masrafı
1 155 000
Nakil vasıtaları masrafı
100 500
Tütün ve müskirat, kahve
ve çay, fabrika, atelye,
imalâthane, tuzla ve yap
rak tütün bakım ve işleme
evleri ücret ve masrafları
688 408
Ecnebi mütehassıslar üc
ret ve harcırahı
35 000
Muhtelif masraflar
51 501
Memurlar ikramiyesi
50 000
Tekaüt sandığına iştirak
268 000
20 000
Reddiyat
40 000
Geçen yıl borçları
15 000
Eski yıllar borçları
• 2 000
Muhammen aidat
10 000
Hükmolunan borçlar
3530 sayılı Beden Terbiye
si Kanununa göre yapıla
15 000
cak masraflar
4178 sayılı Kanun muci
bince verilecek çocuk ve ,
yakacak zamları
65 000
Müskirat ve şarap fabri
kaları inşa ve tesis masrafı
417 000
1715 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cum
huriyet Merkez Bankasına
94 860
verilecek itfa karşılığı

.......

64 428 30
95 330 96
74 990 15
77 004 15

Yokedilen
ödenek
K.
Lira

32
75
70
04
9 85

444 552
74 067
20 571
4 669

10 995

85

389 322 06

46 677 94

1 586 32
648 486 24
25 581 86

8 413 68
506 513 76
74 918 14

1 459 243 56

229 164 44

26 246 55
38 441 83
49 400
268 000
12 321 77
35 897 54
11 189 77
1 912 87
1 416

8 753 45
13 059 17

2 160 88

600
7 678 23
4 102 46
3 810 23

87 13
8 584

12 839

12

48 393 67

16 606 33

286 481 79

130 518 21

94 860

(S. Sayısı: 180)
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B.
H.F.

»

Ödeneğin çeşidi
Bütçe Kanununun 9 ncu
maddesi mucibince tasarrufattan mahsup edilecek
kıymetler
Nâzım masraf Hususi İda
re hissesi ve Hazine tay
yare resmi
Toplam

ödenekler
Lira
K.

359 152

41

3 115 621 73

1943 yılına devGiderler
redilen ödenek
lira
K.
Lira
K.

Yukedilen
ödenek
Lira
K.

359 152 41

2 773 621 73

342 000

13 848 458 73 9 247 644 20

2 773 621 73 1 627 192 80

B - CETVELİ

K.
1
2
3
4
5
6

Gelirin çeşidi
Satış kârları
Muhtelif rüsum
Para cezaları
Muhtelif hasılat
İstirdat
Tütün ve müskirat Müdafaa
Vergisi
Nâzım varidat (Hususi İdare
hissesi ve Tayyare Resmi)

Gelir ve ödenek
Bütçesinde
kaydedilmek
yazılı olan üzere 1943 yıl ımuhammenat na devredilen
Lira
Lira
K.

K.

Tahsilat
toplamı
Lira
K.

70 086 218
400 000
55 000
120000
25 000

89 429 713 75
408 844 41
82 918 77
169 827 97
33 963 33

89 429 713 75
408 844 41
82 918 77
169 827 97
33 963 33

47 780 000

52 496 969

29

52 496 969 29

342 000 00

3115 621 73

118406218

Tahsilat
lira

2 773 621

73

2 773 621

73 142 964237

( S. Sayısı : 180 )

52 145 737 859 25

S. Sayısı: 181
izmir Milletvekili Münir Birsel'in, Dilekçe Komisyonunun 10.12.1947
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 685 sayılı Kararın Kamutay'da
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu ( 4 / 6 5 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığı Yükse(k Katına

10 . II . 1947 günlü Dilekçe Komisyonu haftalık karar cetvelinin 23 ve 24 neü sahif elerinde
münderiç adı geçen kamisyonun, Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğü Zatişleri hesap memuru
Cemal Kayacan'm maaş durumu hakkında ittihaz eylemiş olduğu 13 . II . 1947 gün ve 685 sayılı
Kararın aşağıda tafsil edilen sebeplere binaen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
57 nci maddesine tevfikan Kamutayca görüşülüp incelenmesinde fayda görmekteyim.
Olay; 3656 sayılı Barem Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin (A) bendi, bu kanun çıkmadan
evvel ücretle müstahdem olanların bu kanuna göre yeni alacakları ücretlerin, tahsil dereceleri
ile ücretle geçen hizmet müddetleri nazara alınmak suretiyle tesbit edileceğini ve 12 nci mad
dede, bir üst derece ücretin verileceğini âmir bulunduğundan Yüksek Meclise dilekçe ile baş
vurup maaş durumu hakkında şikâyette bulunan hesap memuru Cemal Kayacan'm, Askerî fab
rikalarca ücreti, tahsil derecesi ve hizmet müddetine nazaran, (85) lira olarak tesbit edildiği
halde yine adı geçen kanunun muvakkat ikinci maddesinin (F) bendi, (A) bendi mucibince de
receleri tesbit edilenlerin almaları icabeden ücret, almakta oldukları ücret miktarından fazla
olanlar almakta oldukları ücreti muhafaza ederler. Bu ücretler 1 nci maddede yazılı maaş de
recelerinden birine uyuyorsa o dereceye, uymuyorsa buna en yakın dereceye almakta oldukları
ücretle dâhil olmuş sayılırlar. Şeklinde bir hükmü ihtiva etmekte olduğundan Cemal Kayacan'a
bir derece yüksek ücret olan (85) lira verilmemiş ve ancak almakta olduğu (75) lira verilebilmiş
tir. Bu kanundan sonra 3 . VIII . 1944 tarihindekahul buyurulmuş olan 4644 No. lı kanun ücret
lileri maaşlı memur statüsüne almış fakat bu statüye alırken bir derece aşağı maaşa indirilme
leri esasını kabul etmiştir. Bu esas^ ve hükme istinaden Cemal Kayacan'm ücreti de maaşa inti
bak ettirilirken, bu arada terfi görmüş olduğu için almakta olduğu (85) lira ücret (75) lira maaş
olarak tesbit edilmiştir. Bu muameleyi haksız bulan mumaileyh evvelâ Askerî Yargıtayda idarî
dâva açarak (3656) numaralı Kanun çıktığı zaman kendisinin bir üst derece ücret almadığından
4644 numaralı Kanunun tatbiki sebebiyle maaşının bir aşağı dereceye indirilmesinin kanunun
ruh ve mânasına aykırı olduğunu iddia ederek hakkındaki idari işlemin iptalini istemiştir.
Askerî Yargıtay, işi incelemiş ve 4644 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile
aynı kanunun 2 nci maddesinin katî ve açık hükümleri muvacehesinde davacının istemini kabule
imkân bulamamış ve bu mucip sebepleri belirterek dâvayı redetmiştir. Bunun üzerine Cemal
Kayacan Meclisi Âliye müracaat etmiştir. Dilekçe Komisyonunca tetkik edilen bu talep, her iki
kanunun istihdaf ettiği gayeye göre 3656 sayılı Kanunla maaşlı memurlara nazaran bir üst de
rece ücret verilmiş olanların ancak 4644 sayılı Kanunun tatbikinde maaşa geçirilmelerinde tea
dülü temin maksadiyle bir aşağı derece ile intibaklarının yapılmasını âmir bulunduğuna göre
bidayeten bir üst derece ücret almıyan müştekinin bir derece daha aşağı maaşa indirilmesi hak
kaniyet prensipi ile kabili telif olamıyaeağı mütalâasiyle mumaileyh hakkında tatbik edilen mua
melenin bozulmasına 13 . X I . 1947 gün ve 685 sayı ile karar vermiştir. Bu karar;
a) Anayasamızın, mahkeme kararlarının Meclisi Âli tarafından değiştirilemiyeceğine ve başkalanamıyacağma dair olan 54 neü maddesine, ve
b) 4644 numaralı Kanunun 2 nci maddesinin ücretle müstahdem olup bu kanunla ücret kad
roları kaldırılanların bir derece aşağı maaşlı memuriyetlere tâyin edileceklerini âmir olan açık ve
kesin hükmüne ve 4644 sayılı kanun, ücreti maaşa intibak ettirirken evvelce bir derece üst üc-

-
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rete çıkarılmış olan meıııurlan kastettiğine ve yalnız bu gibilerin maaşlurnım bir- derece aşağı
indirileceğine dair bir sarahati ihtiva etmemesine binaen mevzuatımız hükümlerine aykırı gorili
ni üştür.
Bu sebeple; Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü memurlarından Cemal Kayacan'ın maaşı hakkın
da Yüksek Dilekçe Komisyonunca ittihaz Duyurulmuş olan l o . X I . 1 9 4 7 gün ve 685 sayılı kararın
İçtüzüğün 57 nei maddesi gereğince Kamutayca görüşülüp incelenmesine Yüksek müsaadelerini
saygı ile arzederim.
İzmir Milletvekili
Münir Birsel

Dilekçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dilekçe Komisyonu
İşlem, kay. No. 7688 - 7943, 4 - 65

24 . VI . 1918
Yüksek Başkanlığa

M(i5() sayılı Kanunun yayımında 75 lira üc
ret aldığı ve hizmet müddeti ile tahsil derecesine
göre ücretinin 85 liraya intibakı yapılmadığı
halde 4644 sayılı Kanun ile bir derece aşağı ma
aş intibakının yapıldığından şikâyet eden Askerî
Fabrikalar Genel Müdürlüğü Zatişleri Şube He
sap memuru Cemal Kayacan'ın dilekçesi ince
lenmiş ve hakkında tatbik edilen işlemin bozul
masına 13 . XI . 1947 tarihinde karar verilmişti.
685 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen İzmir Milletvekili Münir
Birsel'in önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde İzmir Milletvekili Münir Birsel'in huzuriyle yeniden inceleme yapılmış ve
bu rapor hazırlanmıştır.
Bu mesele hakkında Askerî Yargıtayın ke
sinleşmiş kararı muvacehesinde işin yorumlan
mak suretiyle halli lâzımgeleceği yolundaki İz
mir Milletvekili Münir Birsel'in teklif ve mü
talâası Komisyonumuzca da kabule şayan görül
mekle bu durum karşısında Cemal Kayacan hak
kında bir işlem yapılmasına imkân görülemedi

ğinden keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına it
tifakla karar verildi.
Dilekçe Komisyonu Başkanı
Sivas
Ol. Fikri Tirkeş
Sözcü
Kâtip
Urfa
Ağn
V. Gerger
M. Aktan
Ankara
Aydın
Balıkesir
/. K. Ayaşlı N. Akkor
F. Bilâl
Balıkesir
Çanakkale
Çanakkale
Hacim Çarıklı A. R. Kırseper
N. İl nen
Kayseri
Elâzığ
K. Gündeş
//. Kişioğlu
imzada bulunamadı İmzada bulunmadı
Konya
Malatya
M. Ş. Altan
A. U. Bey dağı
İmzada bulunmadı
Sivas
Zonguldak
.V. Tarkan
S. Uma
İmzada bulunmadı
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S. Sayısı: 182
Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve
86 nci maddeleriyle 4782 sayılı Kanunla değişirilmiş olan 84 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu ( 1 / 3 0 8 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1018, 6-541

16 .II. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında olup Adalet Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunun 7 . I I . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan

Hasan Saha

Gerekçe
Harb yıllarının tesbit ettiği zaruretler arasında ev buhranı gittikçe tazyik edici bir mahiyet
almakta, arsa fiyatlarının ve inşaat maliyet bedellerinin yüksekliği halkı ev yaptırmak hususunda
güçlüklere mâruz kılmaktadır. Bu buhranlı vaziyeti tâdil edecek vasıtalar arasında hatıra gelen
bilhassa orta halli tabaka arasında mütevazi sermayelerin birleştirilmesi suretiyle müşterek arsa
tedariki ve üzerine hissedarların sayısı nispetinde katlar ilâve edilmek suretiyle apartman inşası
ve müşterek mülkiyet İmlinde kat, kat mülkiyet tesisi imkânlarıdır. Ancak Medeni Kanunumuzun
tatbikma dair kanun evvelce tesis edilmiş olan kat mülkiyetinin muhafazasına müsaade etmekle
beralıer 652 nci maddesiyle bundan sonra kat mülkiyeti tesisini men etmektedir. Esasen mevcut
tapu sicili siste*mimiz kat mülkiyetinin ayrıca tesciline de müsait değildir.
İsviçre'de memnu bulunan kat mülkiyeti yerine mevcut tapu sisteminin esaslarına halel ver
meksizin başka bir hal şekli kabul edilmiştir. Bu suretle arsası ve binası müşterek olan apartman
hissedarları Medeni Kanunun 753 ncü maddesi uyarınca her kat üzerinde bir hissedar için şahsi
bir irtifak hakkı tesis etmektedirler. Bu şekilde tesis edilen müşterek mülkiyet münasebetine son,
vermek, başka tâbirle bu tarz şüyuım izalesini istemek hakkı Medeni Kanunun 627 nci madde
sinin birinci fıkrası icabı kanunen memnudur. Filhakika bu fıkraya göre müşterek mülkiyetin,
devamlı bir maksada tahsis edilmiş olması hasebiyle şüyuu idame mükellefiyeti varsa hissedarlar
taksim isteyemezler. Bu usul hissedarları yekdiğerinin lehinde irtifak hakkına ve fiilen kat mül-,
kiyeti şekli arzeden bir taksime riayete mecbur eylemektedir. Ancak bu maksatla inşasına baş
lanılan bir binanın tamamlanmasından sonra hissedarlardan herhangi birinin va'dinden dönerek
bir irtifak hakkı tesisinden vazgeçmesi halinde maksat ortadan kayıp olacağı cihetle bunu önle
mek ve kötü niyetli hissedarların hukukan bir taahhüt altına sokabilmek için gayrimenkul satış
va'di gibi gayrimenkul irtifak hakkı tesis va'dini kapsıyan bir sözleşme ile bağlanmaları faydacı '
görülmüş ve Noter Kanununun 44 ncü maddesinin B bendine bu maksatla (aynî hak tesisi va'di)
3
fıkrası ilâve olunmuştur.
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3456 sayılı Kanun tedvin edilirken vazife sırasında ölen ve yaş tahdidi ve malûllük veya dairesi
lâğvolunmak suretiyle vazifesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan noter ve noter yardımcüarına
bir tazminat verilmesi düşünülmüş ve bu maksat ile noter yardım sandığı tesis olunmuştur. Ancak
bu kuruma bir tasarruf sandığı olmaktan ziyade mütekabil sigortayı andıran ve daha ziyâde çok
gelirli noterlerin az gelirli noter ve noter yardımcılarına yardımlarını temin gayesini istihdaf eden
bir mahiyet verilmek istenmiş ve şu suretle 84 ncü madde ile noterlerin geliri arttıkça yardım nis
peti de artırılmak suretiyle müterakki bir esas takip edilmiştir. Ancak gayrisâfi gelir üzerinden
alman bu yardım sandığı aidatı noterleri tazyik etmeye başlamış ve hususiyle çok aidat veren no
terlerin yardımlarından daha ziyade az gelirli noterlerin istifade etmeleri âdil olmıyan bir durum
yaratmış, 1942 tarihinde 4166 sayılı Kanun ile yapılan tadilde yardım nispeti indirilmiştir. O ta
rihten sonra beşsenelik tatbikat devresinde noterlerin indirilmiş bu nispetlere de dayanamadıkları
ve zaten yüksek olan vergi nispeti yanında ayrıca % 12 ye kadar çıkan bir aidat mükellefiyeti
nin kendilerinin geçim kabiliyetini tahdit ettiği görülmüş ve hususiyle verginin safi gelir üzerinden
alınmasına mukabil aidatın gayrisâfi gelirden verilmesi göze çarpan bir haksızlık doğurmuştur. Bu
itibarla yardım sandığının mahiyet ve gayesi muhafaza edilmekle beraber hazırlanmakta plan Gelir
Vergisi esaslarına uygun olmak üzere aidatın noter r noter yardımcılarının yıllık safi gelirleri üzerinden
tâyin olunan nispetler dairesinde alınması ve her noter dairesinin bulunduğu mmtaka Maliye da
iresince o noter için gelir vergisine matrah olarak tahakkuk ettirilen miktarın aidata esas teşkil
edilmesi, yardım aidatının noter ve noter yardımcılarının noterlik kazançlarından alman vergi ve bu
verginin tahakkuk ve tarhı için kanunda kabul edilen giderler indirildikten sonra geri kalan mik
tar üzerinden alınması daha uygun görülmüştür.
Kanunun 85 nci maddesi de tadil edilmiştir. 84 ncü madde ile verilen aylık aidatın yıllık" ge
lir üzerinden alınması esas ittihaz edildikten sonra bu maddenin değiştirilmesi birkaç noktadan
zaruri görülmüştür. Gerçekten, aidat her ay verilmiyeceği cihetle yıl sonu olan Aralık ayını
beklemeye lüzum yoktur, belki vergi matrahının tahakkuku ile 84 ncü madde gereğince gönderi
lecek aidat tahakkuk ettirilmiş olacaktır.
Bundan başka noterlerin yıl sonundan itibaren gönderecekleri aidat ve sandık sermayesinin
işletilmesinden elde edilecek sair gelirlerden mer'i hükümlerden farklı olmak üzere önce noter
memurları hesabına ve ihtiyat akçasına % 10 nar ayrıldıktan sonra bakiye her noterin hesabına
tâyin edilecek nispet dairesinde geçirilecektir. Bu nispete gelince, yürürlükte olan kanun bu
nispeti geri kalan paranın beşte üçünü noterlere, beşte ikisini noter yardımcıları hesabına ayıl
mak ve her iki hesaptaki para mevcudu noter ve noter yardımcılarının hizmet seneleri yekûnu
na taksim edilerek harici kısmeti her noter ve noter yardımcısının ayrı ayrı hizmet senesi ile ço
ğaltmak suretiyle kabul etmektedir.
Ancak bu esas tatbikatta haksız neticeler doğurmuştur.
Gerçekten, her yıl yapılan dağıtma
cetvellerinde meselâ senede 1000 lira veren noterin hesabına pek cüz'i bir para geçirildiği halde
yılda 50 lira veren noter yardımcısının hesabına, o noterden iki üç misli fazla bir paranın isabet
ettiği görülmüştür. Ne sigorta teknik prensiplerine ne de tesanüt esaslarına uymıyan bu şeklin
değiştirilmesi (84) ncü maddenin Büyük Millet Meclisi Komisyonlarında tadilen müzakeresi sı
rasında temenni edilmiş ve Bakanlık meseleyi mütahassıs bir (Actuaire) e tevdi ederek ilmî esas
lara dayanan bir şekil tesbit ettirmiştir. Teni projede bir taraftan tesanüt diğer taraftan sigorta
esasları muhafaza edilmekle beraber hasılattan ihtiyat akçası ayrıldıktan sonra % 60 şınıtı mün
hasıran hizmet süreleri arasında taksim edilmesi ve yüksek aidat veren noterlerin az aidat veren
ve aynı hizmette bulunan, noterlere yardım etmleri diğer taraftan % 40 ınm aidatlar nispetinde
taksim olması kabul edilmiş, ancak teknik tekâmüllere göre değişebilecek bu esasın kanundan
ziyade tüzükte yer alması muvafık görülerek bu nispet kanuna konmamıştır.
Netice itibariyle tasarıya göre, noter aidatından ve sandıkta birikmiş paraların herhangi bir
surette işletilmesinden hâsıl olan gelirlerden evvelâ noter memurları hesabına % 10 ve bakiyeden
de % 10 ihtiyat akçası ayrılacaktır. Geriye kalan para tüzükte tâyin edilecek nispetler dairesinde
ölüm ve malûllük tazminatı fonuna, tahmin edilecek ihtiyat akçasına ve noterler ile noter yardım( S. Sayısı : 182 )

Cilan hesaplarına tahsis olunacaktır. Diğer hallerde olduğu gibi ölüm ve malûllük halinde de ve
rilecek tazminatın miktar ve şümulünü tâyin ve noterler ve noter yardımcılarına ayrılacak kısım
ların tefrikinde tüzük hükümleri esas ittihaz olunacaktır.
Sandık aidatının her yıl sonunda gönderilmesi kabul edildiğine göre noterlerin yardım sandı
ğına ait payları her ay muntazaman sandığa göndermelerini âmir bulunan 86 ncı maddenin tâdili
de zaruri görülmüş ve madde diğer maddelere uygun bir şeilkde değiştirilmiştir.

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
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Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar
Kurulunca kabul edilerek Yüksek Meclise sunu
lan Noter Kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun tasarısı Adalet Komisyonuna havale
buyrulmakla incelendi.
Tasarının getirdiği en önemli yeni hüküm
Noter Kanununun 44 ncü maddesinin (B) ben
dine ilâve edilen «aynî hak tesisi vaitlerine»
cümlesinde mündemiçtir. Arsa fiyat ve yapı
maliyetlerinin çeşitli sebepler yüzünden yüksek
liği birçok memleketlerde olduğu gibi bizde de
«kat mülkiyeti» lehine bir cereyan doğurmuştur.
Medeni Kanunumuz kat mülkiyeti esasını kabul
etmemekte hattâ açıkça menetmektedir. Tapu
sicil sistemimizde kat mülkiyetini tescile müsait
değildir.
Mesken ihtiyacında bulunan yurttaşlardan
birkaçının birleşerek müşterek bir arsa almaları
ve müşterek bir bina yapmaları her zaman müm
kün ve fakat hissedarlardan birinin taksim ve
şüyuu izale talebinde bulunması da aynı derecede
kabil olduğundan maksadın temin olunamıyacağı da bedihidir.
Bir taraftan Medeni Kanunumuzun prensip
lerini ve tapu sicil sistemimizi bozmamak diğer
taraftan ortakların taksim ve izalei şüyu isteme
lerine imkân vermemek ve kat mülkiyetinin fay
dalarından ve kolaylıklarından istifade etmek
için bu hüküm sevkedilmiştir. Orta halli yurt
taşlar mütevazı sermayelerini birleştirerek müş
terek bir arsa alıp hissedarların sayısı kadar katı
ihtiva eden bina yapmak ve her biri bir kat üze
rinde tasarruf sahibi olmak üzere Medeni Kanu

numuzun 753 ncü maddesi uyarınca şahsa bir ir
tifak hakkı tesis eden resmî mukavele ile birbir- *
lerine bağlanacaklar ve tapu siciline bu suretle
şerh verdireceklerdir.
Yapılacak bina da mukavele gereğince her
kat üzerinde hissedardan birinin hakkı teessüs
etmiş olacaktır.
Bu suretle Medeni Kanunumuzun prensip
leri ve tapu sicil sistemi değişmiyeceği gibi Me
deni Kanunumuzun 627 nci maddesi mucibince
devamlı bir maksada tahsis edilmiş olan bu gay
rimenkulun taksimini veya şüyuun izalesini his
sedarlar talebedemiyeceklerinden «kat mülkiyeti»
fiilen teessüs etmiş olacaktır. Her kat üzerinde
bir hissedar, herhangi bir gayrimenkul malikinin
kendi mülkünde haiz olduğu haklara tamamen
malik bulunacaktır. Şahsi irtifak hakkı tesisine
mütaallik resmî mukaveleler için Adalet Bakan
lığı bir tip mukavele örneği hazırlıyarak noter
liklere tamim edecek ve bu suretle mukavelelerin
tanziminden doğması melhuz mahzurlar da ön
lenmiş bulunacaktır. Şüphesiz akitler bu tip
mukavele üzerinde istedikleri değişiklikleri de
yapabileceklerdir.
Tasarıda yapılan değişikliklerden birisi de
noter ve noter yardımcılarının, senelik gayrisâfi iratları üzerinden yardım sandıklarına ver
mekte oldukları aidatın, aylık safi irat üzerin
den verilmesini temin etmektir.
Harb yıllarında masraflar ve vergi artmış
ve geçim şartları ağırlaşmış olduğundan gayrisâfi irat üzerinden yardım aidatı vermekte
de noterler ciddî zorluklarla karşılaşmışlardır,
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İBîr senelik yardım aidatının defaten verilmesi
de ayrıca zorluklar ve imkânsızlıklar doğurmuş
tur. Bu mahzurları önlemek için aidatın safi
gelir üzerinden ve her ay verilmesi esası kabul
ve 84 ncü madde ona göre tadil edilmiştir.
Yardım sandığı gelirinin idare ve tevzi usu
lünü gösteren 85 nci madde başlıca iki nokta
dan tadil edilmiştir. Şöyleki: Sandık gelirinin
noter memurlarına, ihtiyata, idare masrafları
na, noter ve noter yardımcılarına ayrılacak
yüzdeleri tesbit edilmiştir.
ölüm, yaş haddi ve malûllük hallerinde ya
pılan yardım, hastalık, dairenin kaldırılması
suretiyle görevlerinden ayrılanlara da teşmil
edilmiş, istifa edenler, diğer bir memuriyete
tâyin olunanlar veya seçim suretiyle noterlikten
ayrılanların hesaplarındaki alacaklarının yarı
sının kendilerine verilmesi esası kabul edil
miştir.
Hastalık yüzünden veya dairesinin lağvı se
bebiyle görevinden ayrılan noter ve yardım
cısının verdiği aidattan kendisine ayrılan payı
almaması hak ve adalet duygıılariyle kabili te
lif değildir.
istifa edenlere, başka bir memuriyete tâyin
olunanlara veya seçim voliyle millî bir hizmet
alanlara yardım sandığında ki alacağının hiç de
ğilse yarısını vermek de madelet iktizasıdır.
86 ncı madde yardım aidatını vaktinde vermiyen noterlerin derhal meslekten çıkarılmalarını
âmir bulunmakta idi.
Meslek kusuru ve kıyafetsizliği sabit olmıyan

bir noteri mücerret aidatı vaktinde göndermemiş
diye meslekten çıkarmak kusur ile mütenasip
olmıyan ağır bir cezadır. Bunu derecelendirmek
ve meslekten ihracı tekerrür haline hasretmek
ınaksadiyle bu madde de tadil edilmiştir.
Noterlerin almakta oldukları tahrir, tercüme
ücretlerinin bugünkü şartlar içinde bir kıymet, ifade etmediği aşikârdır. Olağanüstü halin deva
mı müddetine münhasır olmak üzere 4782 sayı
lı kanunun geçici maddesiyle kabul edilmiş olan
zam nispettlerini yine olağanüstü halin devamı
müddetine maksur ve tahrir, tercüme ücretleri
gibi pek cüzi olan ücretlere şâmil olmak üzere
yüzde 50 ye çıkarmak suretiyle tadil edilmiştir.
Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Ba§.
Bu Rapor Sözcüsü
Kayseri
Kayseri
R. Özsoy
S. A. Feyzioğlu
Kâtip
Manisa
Afyon K.
Ankara
K. Coşkunoğlu
II. Bozca
II. O. Bekata
Ankara
Antalya
Balıkesir
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N. Aksoy
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Bursa
Bursa
Denizli
A. Akgüç
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N, Küçüka
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Manisa
Dr. F. Ecevit
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F. Uslu
Muğla
Rize
N. özsan
Dr. S. A. Dîlemre
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞI

Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı

Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Noter Kanununun 4166 sayılı
Kanunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve 86 ncı mad
deleriyle 4782 sayılı Kanunla değişmiş bulunan
84 ııcü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
mişti 1'.

MADDE 1. — Noter Kanununun 4166 sayılı
Kanunla değiştirilen 44, 85 ve 86 ncı maddeleriy
le 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 84 ncü
maddesiyle geçici maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir:
Noterlerin yapacağı işler
Madde 44. — Noterler:
A). Gerçek veya tüzel kişilerin resmiyet ver
mek istedikleri her nevi akitleri resen tanzim ede
rek asıllarını saklamak ve suretlerini ilgililerine
vemek,

Madde 44. —
Noterler :
A) Gerçek veya tüzel kişilerin resmiyet
vermek istedikleri her nevi akitleri re'sen tan
zim ederek asıllarını saklamak ve suretlerini
ilgililerine vermek;
D) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti
muhafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimen
kul satış ve aynı hak tesisi vaitlerine ait senet
ve sözleşmelerle evlenme sözleşmelerini tanzim
ve deftere tescil etmek ve daire dışında yazılıp
tevdi edilen vasiyetnameleri saklamak;
0) Tesis senetleri tanzim etmek;
D) Bu kanuna ve tüzüğüne uygun olarak
d işarda yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının
veya mühür veya işaretlerinin yahut yalnız ta
rihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir suretini
saklamak;
YJ) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini
ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit
etmek;
F) Davet vukuuunda piyango ve özel ku
rumların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır
bulunarak tutanak tanzim etmek;
Of) İlgililer tarafından istenildiği takdirde
dairede saklı olan asıl ve suret ve sicillerden
ve kendilerinin getirdiği kâğıtlardan tasdikli su
ret vermek;

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini
ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit
etmek;
F) Davet vukuunda piyango ve kurumla
rın kur'a, seçim ve toplantılarında hazır buluna
rak tutanak tanzim etmek;
G) İlgililer tarafından istenildiği takdirde
dairede saklı olan asıl ve suret ve sicillerden ve
kendilerinin getirdiği kâğıtlardan tasdikli suret
vermek;

II) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer
dile çevirmek ve çevirtmek;
1) İdaresi tevdi olunan menkul ve gayri
menkul malları idare etmek;
J) Teslim olunan emanetleri saklamak;
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine
veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek;
L) Her türlü yüklenmelere ait protesto

H) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer
dile çevirmek ve çevirtmek;
î ) idaresi tevdi olunan menkul ve gayrimen
kul malları idare etmek;
J) Teslim olunan emanetleri saklamak;
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine ve
ya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek;
L) Her türlü yüklenmelere ait protesto veya

B) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti mu
hafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimenkul
satış ve aynı hak tesisi vaitlerine ait senet ve söz
leşmelerle evlenme sözleşmelerini tanzim ve def
tere tescil etmek ve daire dışında yazılı]) tevdi
edilen vasiyetnameleri saklamak;
C) Tesis senetleri tanzim etmek;
D) Bıı kanuna ve Tüzüğüne uygun olarak
dışarcla yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının
veya mühür ve işaretlerinin veyahut yalnız ta
rihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir suretini
saklamak;
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veya ihbarname göndermek;
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen
bütün akitleri yapmak ve işleri görmek;
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları
istenip de mercileri gösterilmemiş olan bütün akit
ve sözleşmeleri tanzim ve tasdik etmek;
Vazifeleriyle ödevlidirler.
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin
de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubulacak müracaat ve istekleri üzerine daireleri dışın
da da yapabilirler.
20 nei maddenin üçüncü fıkrasına göre no
terlere vekâlet edecek memurlar da daire dı
şında bu işleri görmek üzere noterler tarafından
gönderilebilir.
Noterler Ticaret Kanununa tevfikan tüccar
defterlerini tasdik ettikten sonra tasdik edilen
defterin nev'ini ve ait olduğu yılı, sahifesi mik
tarını, tüccarın bağlı olduğu ticaret siciline taahlıhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiyle
on kuruş yazı ücreti sahibinden alınır.

ihbarname göndermek;
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen
bütün akitleri yapmak ve işleri görmek;
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları istenipte mercileri gösterilmemiş olan bütün akit
ve sözleşmeleri tanzim ve tasdik etmek;
Vazifeleriyle ödevlidirler.
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin
de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubulacak müracaat ve istekleri üzerine daireleri dışın
da da yapabilirler.
20 nei maddenin 3 ncü fıkrasına göre noter
lere vekâlet edecek memurlar da daire dışında
bu işleri görmek üzere noterler tarafından gön
derilebilir.
Noterler, Ticaret Kanununa tevfikan tüccar
defterlerini tasdik ettikten sonra, tasdik edilen
defterin nevini ve ait olduğu yılı, sahifesi mik
tarını, tüccarın bağlı olduğu ticaret siciline ta
ahhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiyle 10
kuruş yazı ücreti sahibinden alınır.
Yardım Sandığının

Madde 84. —
Yardım sandığının sermayesini teşkil eden
gelirler şunlardır :
1. Noter ve noter yarımcılarmm yıllık safi
gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nispetler dai
resinde alınacak paralar;
A) 600 liraya kadar olanlardan 200 lira
dan 600 liraya kadar % 6;
B) 1 200 liraya kadar olanlardan 600 lira
dan 1 200 liraya kadar % 8;
C) 2 000 liraya kadar olanlardan 1 200 li
radan 2 000 liraya kadar % 10;
D) 5 000 liraya kadar olanlardan 2 000 lira
dan 5 000 liraya kadar % 12;
E) 5 000 liradan yukarısı için % 15;
Yıllık safi geliri 200 liraya kadar olanlardan
birşey alınmaz.
Safi gelire, noter ve noter yardımcılarının
noterlik kazançlarından alman vergi Ve bu ver
ginin tahakkuk ve tarhı için kanunlarında ka
bul edilen giderler indirildikten sonra geri ka
lan miktar esas tutulur.

sermayesini
gelirler

teşkil eden

MADDE 84. — Yardım Sandığının sermaye
sini teşkil eden gelirler şunlardır:
1. Noter ve noter yardımcılarının aylık safi
gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nispetler da
iresinde alınacak paralar:
A) 100 liraya kadar olanlardan 50 lira
dan 100 liraya kadar % 6;
B) 200 liraya kadar olanlardan 100 lira
dan- 200 liraya kadar % 8;
C) 500 liraya kadar olanlardan 200 lira
dan 500 liraya kadar % 10;
D) 500 liradan yukarısı için % 12;
Aylık safi geliri 50 liraya kadar olanlardan
birşey alınmaz.
Aylık safi gelir, geçen yıla ait Kazanç
Vergisinin hesabında Maliyece kabul edilen
masraflar ile tahakkuk ettirilen vergi toplamı
nın 12 de biri her ay gayrisâfi gelirden düşül
mek suretiyle elde edilir. Yıl sonunda tahak
kuk ettirilen masraf vergiye nazaran, aylık
safi gelir eksik veya fazla hesap edilmiş olduğu
takdirde noksanı tahakkuku takip eden ay ba
şında yardım sandığına ödenir. Fazlası da mütaakip aylara ait yardım parasına mahsup
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edilir. Ancak bu haller yıl sonu tahsilatı naza
ra alınarak yapılacak pilânçoya müessir olmayıp ertesi yıl bilançosunda nazara alınır.
Yeniden teşkil edilen noterlikler teşkil edildikleri yıl ile ertesi yıla münhasır olmak üzere
yardım paralarını vergilerinin
tahakkukunu
mütaakip yukardaki nispet ve esaslar dairesinde defaten öderler.
II. Devlet veya 3460 sayılı Kanun hükümlerine bağlı kurumlar tahvilleri alınmak veya
bankaya faizle yatırılmak suretiyle işliyecek
olan teminat akçalarının gelirleri.
III. Boş noterliklerin vekille idare edildiği
süre içindeki safi gelirlerinin vekile verilen
den artan kısmı.
Noter yardım sandığının mevcudunu teşkil
eden paralar hiçbir resim ve vergiye tâbi değil
dir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik edile
mez.
Dairesi kaldırılmak suretiyle ayrılan noter
ve noter yardımcıları tekrar noterliğe tâyin
edildikleri ve önceden yardım sandığından al
mış oldukları paraları bir yıl içinde iade etme
dikleri takdirde yardım sandığmdaki kıdemle
rini kaybederler.
Sandığın temin edeceği manfaatler.

Madde 85. —
Her yıl tahakkuk edecek aidat ile sandık
sermayesinin işletilmesinden elde edilen faiz,
temettü ve bu türlü gelirler tutarının % 10 u
noter memurları hesabına, % 10 u ihtiyat ak
çesine ayrılır. Geri kalan para tüzükte belirti
lecek esaslara göre ölüm ve malûllük fonu ih
tiyatına, tahmin edilecek idare giderleri karşı
lığına ve noterlerle noter yardımcıları paylarına
tahsis olunur.

Madde 85. — Her yıl sonunda toplanan ai
dat ile faiz ve sair gelirler tutarından % 10 u
geçmemek üzere gelecek yılın muhammen yöne
tim giderleri çıkarıldıktan sonra %10 u ihtiyat
akçasına, geri kalanın %10 u da noter memur
ları hesabına ayrılır. Artan paranın %5 i ölüm
ve malûllük fonu ihtiyatına geri kalanı da tü
zükte belirtilecek esaslara göre noter ve noter
yardımcılarının hesaplarına alacak kaydolu
nur.

Bu suretle ayrılan paralar noter ve noter yar
dımcılarından görevlerine devam edenlerin he
saplarına alacak kaydedilir. Noter ve noter
yardımcılarının bu alacakları ölümlerinde kanuni
mirasçılarına, yaş haddi sebebiyle veya dairesi
kaldırılmak suretiyle görevlerinden ayrılma
larında kendilerine derhal ödenir.

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak
paylar kendi adlarına açılacak hesaplarına ala
cak kaydedilir,. Ölüm, yaş haddi, malûllük ve
ya 82 nci maddenin son fıkrası gereğince has
talık veya dairesi kaldırılmak sebebiyle görev
lerinden ayrılanların hesaplarındaki alacaklariyle ayrılma yılı içinde sandığa ödemiş oldukŞu kadar k i ; noterlerin 1 . I X . 1938 ve noter • lan aidatın tamamı kanuni mirasçılarına ve ha
yatta olanların kendilerine ödenir.
yardımcılarının 1. I I . 1942 tarihinden önceki
hizmetleri hesaba katılmaz.
İstifa denlerle diğer bir memuriyete tâyin
( S. Sayjsı: 18? )
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Hizmet sürelerinin hesabında b i r yılın k ü 
s u r u n a z a r a alınmaz. 70 n c i m a d d e d e k i tazmi
n a t ı n ödenmesi için m e m u r l a r h e s a b ı n d a k i p a r a
yetmediği t a k d i r d e eksiği i h t i y a t a k ç a s ı n d a n
ödenir.

veya seçim suretiyle noterlikten ayrılanhırın he
s a p l a r ı n d a k i alacaklarının yarısı
kendilerine
verilir. Diğer yarısiyle o yıl içinde ödedikleri
a i d a t sandığın gelirleri arasına alınarak dağıtı
ma tâbi t u t u l u r .
P a y l a r ı n ayrılmasında noterlerin J . IX .
1938 ve noter yardımcılarının 1 . I I . 1942 tari
hinden önceki hizmetleri hesaba katılmaz. Hiz
met sürelerinin hesabında bir yılın altı a y d a n
az süresi nazara alınmaz. Altı a y ve fazlası bir
yıl sayılır.
70 nci maddedeki tazminatın ödenmesi için
memurlar hesabındaki para yetmediği takdirde
eksiği ihtiyat akçesinden ödenir.
Sandığın yıllık dağıtım bilançosunun tazmin
den sonra evvelki yıllara a i t tahakkuk edecek ge
lirler ihtiyat akçesine ilâve edilir ve fazla alın
dığı sabit olan p a r a l a r d a ihtiyat akçesinden öde
nir.
Aidat

M a d d e 86. —
Noterler, y a r d ı m s a n d ı ğ ı n a a i t p a y ı y ı l so
n u n d a n i t i b a r e n b i r a y içinde s a n d ı ğ a gönderir
ler. S a n d ı k p a y ı n ı b u süre içinde
göndermiyenlerin a i d a t ı n a % 20 zammolunur.
B a k a n l ı k ç a yapılan tebliğe r a ğ m e n a i d a t ve
zammını i k i a y içinde yine göndermiyenler mes
lekten çıkarılır.

paralarını

ödemiyenler

Madde 86. - H e r ayın aidatı onu takibeden
ayın 15 ine kadar ödenir. B u süre içinde gönde
rilmiyen aidat % 20 zam ile alınır. Bakanlıkça
yapılacak tebligata rağmen b i r a y içinde aidatı
göndcrıuiyen noter ve noter yardımcıları 5!) ncıı
maddenin (O) bendi mucibince işden ve teker
r ü r ü halinde meslekten çıkarılır.
Yeniden teşkil edilen noterliklerin
yardım
paralarını defaten göndermemeleri halinde de,
yııkarıki hükümler uygulanır.
B u suretle meslekten çıkarılanlara, yalnız he
saplarındaki p a r a l a r ı n yarısından
ödemedikleri
aidat ve zamları mahsup edildikten sonra, ge
ri kalanı verilir; diğer yarısı ile bu yıl içindi;
gönderdikleri aidat sandığın gelirleri arasına,
alınır.
( İ E Ç İ O r MA DDK —- Olağanüstü
hallerin
devamı süresince noterlerin gördükleri göreve;
karşılık olarak Noter K a n u n u n u n değişik 7.1 nci
maddesinin 1,5 ve (i nci fıkraları gereğince alaeakları ücretler % 25; 2,o ve 4 ncü fıkraları ge
reğince alacakları ücretler % 50 nispetinde ar
tırılmıştır.
Bu a r t ı r m a l a r d a n Kazanç Vergisi ve zamla
riv 1 e B u h r a n Vergisi aNrimaz J ! • M .: r < • . ! : -.*:,; •
\'i-,ıııl|.l ı;>! i d ı;,: M! ', e- : : • , ".ı r
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Ad. İL

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MAI)DE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1943
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

Başbakan
H. Saka

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. A. Renda
Ş. Devrin
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
Münir Birsel
M. H. Göle
Dışşleri Bakanı
Maliye Bakanı
N, Sadak
H. N. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
x
Gûlek
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Uz
ö. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coskan
Ş. Adalan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. N. Oündûzalp
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

»•»

•»
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S, Sayısı: İfâ
Millî Korunma Kanununa ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Ekonomi
Komisyonları raporları (1 /360)

T.C.
Başbakanlık
Mmımelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı: 71 -1077, 6/1984

li . VI. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Millî Korunma Kanununa ek kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
ötedenberi dünya piyasasında tanınmış olan kromlarımıza son zamanlarda! gittikçe fazla rağbet
gösterilmektedir. Bu durum, bir taraftan istihsal faaliyetlerinin hızlanmasını ve diğer taraftan .
krom arama teşebbüslerinin artmasını mucip olmaktadır.
Bu faaliyete rağmen dış piyasalardan vâki krom talepleri tamamiyle karşılanaınamakta ve dolayısiyle bilhassa memlekete döviz sağlanması bakımından üzerinde durulmıya değer bir mahiyet
arzeden bugünkü müsait şartlardan lâyikıyle faydalanılamamaktadır.
Filhakika mevcut maden mevzuatına göre, bir arama ruhsatnamesi ancak iki yıl süre ile veril
mekte ve bu süre içinde ençok 2000 ton cevher ihracı mümkün bulunmaktadır.
Bundan başka, madenin imale elverişli olup olmadığı bu iki yıllık sürenin sonunda anlaşılabildiğinden arayıcılar bizzarur daima bu surenin son günlerinde imtiyaz talep etmektedirler, im
tiyaz işlemlerini sonuçlandırmak ise fennî ve kanuni zaruretler dolayısiyle uzunca bir zamana bağlı
bulunmakta ve bu esnada müteşebbis mecburen maden ihraç ve imrar edememek mevkiinde kal
maktadır.
Bu mahzuru bertaraf edebilmek için krom arama ruhsatnamesini haiz olanların Millî Korunma
Kanununun 16 ncı madesinden faydalanmalarının sağlanması lüzumlu bulunmuş ve bu sebeple ilişik
kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/360
Karar No. 32

26 .VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu karariyle Başbakanlığın 14. VT .1948
gün ve 71 -1077, 6/1984 - 2 sayılı tezkeresiyle

Büyük Millet Meclisine sunulup Komisyonumuza havale edilen Millî Korunma Kanununa ek
kanun tasarısı incelendi.

Hejt şün?daha çok müşteri bulmakta olan
kromlarımızın istihsâlini artırmak bakımından
da işi mütalâa eden Komisyonumuz Hükümet ta.satnsılra 'bağlı mucip sebebe katılarak teklifi uy
gun bulmuş ve aynen kabul ederek havalesi
gereğince Ekonomi Komisyonuna gönderilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar
verilmiştir.
Ticaret Komisyonu Başkanı
Sözcü
Ankara
Gazianteb
/t. Çubukçu
C. Alevli
îmzada bulunamadı

Kâtip
Niğde
II. Ulusoy
İmzada bulunamadı

Aydın
E. Bilgen
İmzada bulunamadı

Bilecik
R. Bozüyük
îmzada bulunamadı
Kars
A. Silmnen
Trabzon
A. H, Isıl

Sivas
K. Kitapçı
Trabzon
M, Yanmbıyık

Kırklareli
Ş. ödül
Van
M. Koçak
Manisa
F. Kurdoğlu

Ekonomi Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Ekonomi Komisyonu
Esas No. 1/360
Karar No. 12

26 .VI.

1948

Yüksek Başkanlığa
3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954
sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasındaki hükümlerin krom arama
ruhsatnamesini haiz olanlara da teşmili husu
sundaki kanun tasarısı Ticaret Komisyonunca
incelendikten sonra Komisyonumuza tevdi kı
lınmıştır. Ekonomi Bakanının huzuru ile yapı
lan konuşmalar sonunda, kromlarımızın dış pa
zarlara sürülmesini sağlamak için böyle bir
tedbirin alınması yerinde görülmüştür.
Krom istihsal ve şevkini önümüzdeki yaz ayla
rı içinde hızlandırmak gerektiğinden Komis
yonumuzca aynen kabul olunan tasarının ive
dilikle görüşülmesinin Yüksek Kamutayın tas

vibine sunulmasını arzeyleriz.
Ekonomi Komisonu Başkanı
Sözcü
Kâtip
Zonguldak
Giresun
Balıkesir
N. Kromer
/. Sabuncu
.1. Ağabey oğlu
Bilecik
Gümüşane
Gümüşane
Ur. M. Suner
T. Tüzün
Ş. Sökmensücr
İmzada bulunamadı
İsparta
Hatay
İzmir
K. Turan
H. Yurdman
L. B. Çeyrekbaşı
]tmzada bulunamt »di
Kayseri
Kastamonu
Malatya
Ö. Taşçıoğlu
II. Çelen
A. Taşangü
Gazianteb
G. Alevli

( S. Sayısı : 183 )
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TEKLÎFÎ

Millî Korunma Kanununa
MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı
maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri Krom Ara
ma ruhsatnamesini haiz olanlara da uygulanır.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Hasan Saka Başb. Yardımcısı

ek kanun

tasarısı

Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
II. Çakır
îçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
Ş. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarmı Bakanı
Emin Erişirgil
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı
Gülek
C. S. Barlas
T. B. Balta

(S. Sayı»: 188)

*

S. Sayısı: 184
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini
uzatan Protokolların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri,
Ulaştırma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları
(1/349)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1052/6 -1755

Ü7 .V . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

18 . V . 1948 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 3085/2İ00 sayılı yazıya karşılıktır.
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesinin ve bu Sözleşmelerin süresini uzatan protokolların onanması hakkındaki kanun tasarısının
beşinci satıriyle gerekçesindeki 15 Aralık 1946 tarihlerinin 15 Aralık 1944 olacağı yapılan incele
mede anlaşılmış ve gerekli düzeltme yapılarak tasarı ile ilişiklerinin ekli olarak sunulmuş olduğunu
saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 21 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile
12 Nisan 1933 tarihli Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesine taraftır. Bu iki Söz
leşmeyi savaş sonu Milletlerarası vaziyete ve şartlarına uydurmak amaciyle Vaşington'da 15 Ara
lık 1944 tarihinde akdolunan Milletlerarası iki Sözleşme ile bu Sözleşmelerin sürelerini uzatan 23 Ni
san 1946 tarihli iki protokola tarafımızdan katılmamış olmakla beraber tatbikatta bunların hüküm
lerine göre muamele yapılagelmektedir.
Bu duruma göre, esasen taraf bulunduğumuz Anasözleşmeleri tamamlayıcı mahiyette bulunan
ve sırf Milletlerarası Sağlık hususlarında ahenkli bir işbirliği sağlamak maksadiyle akdedilmiş olan
bu Sözleşmelere katılmamız lüzumlu ve istifadeli görülmektedir.
Bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
l)ı fişleri Komisyonu
Esas No. î/349
Karar No. 23

16 . VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Vaşiııgton Milletlerarası Sağlık Sözleşmesiyle
Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini uza
tan Protokolların onanması hakkında kanun
İnsansı Komisyonumuzca incelendi ve onanması
memleketimiz menfaatlerine uygun görüldü.
Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Bilecik
Kocaeli
Gazianteb
(/. S. Esendal
N. Erim
Dr. A. Melek
Burdur
istanbul
Kütahya
Orgl.F.AUay
E. A kaygen
Orgl. A. (ründüz
Samsun
Sınob
V. misel
Y. K. Tengirşenk

Ulaştırma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ulaştırma Komisyonu
Esas JVo. 1/349
Karar No. 18

18 .VI

. 1948

Yüksek Başkanlığa
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi
ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesinin ve bu sözleşmelerin sürelerini uzatan
protokolların onanması hakkındaki Kanun tasa
rısı komisyonumuza havale Duyurulmakla 17.VI.
1948 tarihli toplantıda Dışişleri Bakanlığı
temsilcisi ile Ulaştırma Bakanlığı Hava Yolları
Genel Müdürü Yardımcısı hazır olduğu halde in
celendi. Adı geçen anlaşmalarla protokolların
onanması memleketimizin fayda ve ihtiyaçlarına
uygun görüldü.
Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Ulaştırma Komisyonu Baş.
Bu rapor Sözcüsü
Çoruh
îzmir
A. R. E rem
Dr. H. Cura

Kâtip
Erzurum
S. Altuğ
Edirne
M. E. Ağaoğullart

Aydın
M. Aydın
Eskişehir
K. Zeytinoğlu

Çanakkale
B. Gökçen

S.

tstanbul
Yürüten

Kayseri
Kocaeli
Kütahya
F. S eler
F. Balkan
A. Bozbay
imzada bulunamadı İmzada bulunamadı
Niğde
V. Sandal
Ordu
Amiral H. Gökdalay
İmzada bulunamadı

( S. Sayısı : 184 )

Ordu
Dr. Vehbi Demir
Sivas
/ / . Işık

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
26 . VI . 1948

'ağlık ve S. Y. Komisyonu
Esas No. 1/349

Karar No. 11
Yüksek Başkanlığa
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi
ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık
Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini
uzatan ProtokoUarın onanması hakkındaki ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve Dışişleri, Ulaştır
ma Komisyonlarının raporları Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığının
mümessilleri de hazır olduğu halde Komisyo
numuzda görüşüldü.
Adı geçen Anlaşmaların ProtokoUarın onan
ması Komisyonumuzca da muvafık görülerek
tasarı aynen kabul edilmiştir.

Yüksek Başkanlığa arzulumuSağlık ve S. Y. K. Başkanı
Sözcü
Gaziarıteb
Giresun
Dr. M. Cambohıt
Dr G. K. Zaimoğlu
Kâtip
Seyhan
Amasya
Antalya
Dr. M. İhbla»
Z. Tarkan Dr. G. Kahraman
İstanbul
Bilecik
Çoruh
Dr. M. Suner Dr. C. Kazancıoğlu Dr. N. Fakaçelli
İmzada bulunamadı
Kars
Kars
Malatya
Dr. E. Oktay
A. Sürmen
Dr. H'. Fırat
Ordu
Rize
Dr. Z. Sezer
Dr. F. Kurtuluş

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Vaşington Milletlerarası
Sağlık Sözleşmesi ile
Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesinin ve bu Sözleşmelerin
sürelerini uzatan
ProtokoUarın onanması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 21 Haziran 1926 tarihli Millerkrarası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15
Aralık 1944 tarihli Vaşington Milletlerarası Sağ
lık Sözleşmesi ile işbu Sözleşmenin süresini uza
tan Vaşington 23 Nisan 1946 tarihli Protokol ve
12 Nisan 1933 tarihli Hava Ulaştırmaları Millet
lerarası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15 Aralık
1944 tarihli Vaşington Hava Ulaştırmaları Mil
letlerarası Sağlık Sözleşmesi ile işbu Sözleşme
nin süresini uzatan Vaşington 23 Nisan 1946 ta
rihli Protokol onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı

tarihinde

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakam
//. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu

Devlet Bakam
Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel
Dışişleri Bakanı
N. Sadak

Adalet Bakanı
S. Devrin
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakam
Ş. Adalan

Millî Eğitim Bakanı
Reşat Ş. Sirer

Bayındırlık Bakanı
Gülek

Ekonomi Bakanı
C. Ekin

Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz

Gümrük ve Tekel B. V.
Ş. Adalan

Tarım Bakam
T. Coşkan

Ticaret Bakam
Ulaştırma Bakanı
M. N. GiiudüzaJp
Ş. Koçak
Çalışına Bakanı
T. Ii. Balta

( S. Sayısı : 184 )
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21 H A Z İ R A N 1926 T A R Î H L Î M Î L L E T L E R A R A R A S İ S A Ğ L İ K S Ö Z I ^ Ş M H S Î N Î D E Ğ İ Ş T İ R E N
15 A R A L I K 1944 T A R Î H L Î V A Ş Î N G T O N M Î L L H T L K R A K A S 1 S A f i L I K S Ö Z L U Ş M E S f
İmza sahibi Devletler, R o m a ' d a 9 Aralık 1907 de imzalanmış bulunan Anlaşma ile vücuda • geti
rilmiş olan Milletlerarası Genel Ijiyen Ofisinin, bu Anlaşmanın zeyli, ve 1920 Sağlık Anlaşması ile.
Milletlearası 1933 H a v a Seferleri Sağlık Anlaşması ve başka buna benzet- »-en el sağlıkla ilgili Sözleş
meler ve Anlaşmalarla kendisine tevdi edilmiş olan bütün göıvv ve işleri şimdilik gerektiği gibi
yerine getirmiyeceğini düşünerek Birleşmiş Milletler Yardım ve T a m i r a t İdaresi Konseyinin (ki aşa
ğıda hep U n r r a diye adlandırılmıştır) birinci toplatıl ısında kabul edilmiş olan No. 8 (2) sayılı ka
r a r a u y g u n olarak bu geçici meselenin hallini - bulaşık hastalıkların ihbarı ve k a r a n t i n a tedbirle
rinin yeknesaklandırılması için acele tedbirler şeklinde Anlaşma ve Sözleşmeler hazırlamak suretiyle
ve ümit olunduğu gibi bu Sözleşme
süresinin sona. ermesinden sonra y u k a r d a sözü geçen görev
ve işleri t e k r a r eline alacak olan Milletlerarası Ijiyen Ofisinin S t a t ü s ü n ü bozmamak şartiyle - sağ
lanması için U n r r a ' y a tevdi edip bu hususta U n r r a ' n m tavsiyelerini de aldıklarından,
P a n Amerikan Sağlık B ü r o s u n u n , Amerika Cumhuriyetlerine karşı eskiden olduğu gibi yine sağ
lık işlerinde ve özel olarak bu Cumhuriyetlerden gelen veya onlara verilecek olan Sağlık haberleri
nin, P a n A m e r i k a n Sağlık Talimatnamesinde tasrih edildiği gibi Milletlerarası Ijiyen Ofisinin ka
bul ettiği şekilde toplanması ve dağıtılması işlerinde, genel bir koordinasyon teşekkülü rolü oynıyacağı h u s u s u n d a m u t a b ı k kaldıklarından,
Epidemik hastalıklarla başka bulaşıcı hastalıkların kara veya deniz voliyle sınırlardan girip ya
yılmasını önlemek için özel tedbirler alınmasını gerektiren şimdiki ş a r t l a r ı gözönünde
tutmak
amaeiyle, P a r i s ' d e 21 Haziran 1926 da imzalanmış olan Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi Hükümleri
nin (aşağıda 1926 Sözleşmesi diye adlandırılan) 1938 de Paris'de imzalanan
Milletlerarası Sözleş
mesi ile tadil gören ş e k l i n i - k i , bu Sözleşme ilgili H ü k ü m e t l e r arasında
yürürlükte
kalmaktadır
kendileri bakımından tadil etmek istediklerinden, bir Sözleşme akdine k a r a r vermişler ve 1926 Söz
leşmesinin asıl metni Fransızca olarak yazılmış olmasına karşılık bu Sözleşmenin, her ikisi de eşit
şekilde muteber olmak üzere, İngilizce ve Uransızca. olarak kaleme alınması hususunda uygun ka
larak aşağıda imzaları b u l u n a n salahiyetli murahhaslarını tâyin etmişler ve bunlar da iyi ve uygun
olduğu görülen salâhiyetnamelerini teatiden sonra 1920 Milletlerarası Sözleşmesinin aşağıdaki sekil
de değiştirilmesi h u s u s u n d a anlaşmışlardır:
•

Madde

I

1920 Sözleşmesinde Genel Ijiyen Ofisine yapılmış olan bütün atıf ve tavsiyeler U N R A A ' y a ya
pılmış s a y ı l a c a k t ı r .
Madde

2

(2) işaretli başlangıç hükümlerin ikinci p a r a g r a f ı yerine aşağıdaki k o n a c a k t ı r :
Nezaret kelimesinin anlamı ş u d u r : Şahımlar tecrit edilmezler, hemen gidiş müsaadesi alırlar,
yalnız gidecekleri yerin veya yerlerin sağlık m a k a m l a r ı n a bunların gelişi h a k k ı n d a bilgi verilir.
Geliş y e r i n d e bir tıbbî m u a y e n e y e t â b i t u t u l a b i l i r l e r ve kendilerine sağlık d u r u m l a r ı n ı belirtme
ye gerekli s o r u l a r sorulabilir. Salahiyetli sözleşmiş tarafın lüzumlu g ö r d ü ğ ü her y e r d e nezaret,
gelişte ve sonra da bu nezaret süresine ve belirli aralıklarla, ilgililerin gittiği şehir veya böl
ge veya yerin sağlık zabıta m e m u r u n a g ö r ü n m e k mecburiyetini de çerçevesi içine alabilir.
Madde
Başlangıç h ü k ü m l e r kısmına
a ş a ğ ı d a k i tarif ler e k l e n e c e k t i r :
5. Tifüs, ateşli tifüs ve tifüs ekzalıtenıatik terimleri 1920 sözleşmesinde
yalnız bitlerle bulaşan epidemik tifüs a n l a m ı n a alınacaktır.
( S. Sayısı : 1.84 )
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(>. Stegomya - Aedes Aegypti - Stegomya Galopus, Aedes Aegypti terimleri Aedes Aegypti
ve sarıhummayı taşıyan başka bütün sivrisineklere şâmil olarak kabul edilecektir.
Madde — 4

1 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir:
Her Sözleşmiş taraf bu Sözleşmede özgül olarak işaret edilen hastalıklardan yani: Veba, Ko
lera, Sarıhumma, Tifüs ve Çiçekten başka, sınırlardan girip yayılması ile veya bu ihtimal ile öteki
memleketler için bir tehlike teşkil ettiğine Unrra'ca kanaat getirilen her hastalığın belirini de
UNRRA'ya bildirecek ve onu hastalığın gelişmesinden düzenli olarak bilgili bulunduracaktır.
1926 sözleşmesi hükümleri bu şimdiki Sözleşme ile tadil.görenleriyle yukarda sözü geçen öteki
bulaşıcı hastalıklara da tatbik olunur. Yalnız açıkça tatbiki imkânsız olan durumlar müstesna
dır.
Madde — 5
3 ncü maddenin 2 nci paragrafındaki - Paris - kelimesi kaldırılacak, yerine - Londra ve Was
hington - kelimeleri konulacaktır.
3 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir.
Yukarda geçen hükümlerin çabuk ve ihtiınamlı surette yerine getirilmesini kolaylaştırmak ama*
ciyle Sözleşmiş taraflar Unrra'ıım bu hastalıklardan birinin belirişinden doğacak durumu çabukça
kavramasını mümkün kılacak ve aynı zamanda sınırlarından içeri yayılmasını önliyecek tedbirleri
alabilmeleri için hükümetlere haber vermesine yarıyacak bütün muhaberelere üstünlük hakkını ve
receklerdir.
'"•' :; "' • • '•

Madde — 6
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5 nci maddeen sonra araya aşağıdaki yazı konacaktır:
Madde 5 : A) Bundan başka bütün olarak yürürlükte bulunan 1926 Sözleşmesinin birinci kıs
mının birinci faslında sözü geçen bilgi ve haber verme sistemini uygulamakla beraber, bu şimdiki
Sözleşmeye katılan taraflar 1926 Sözleşmesinin birinci kısmında gözönüne alınmış olan bildirik ve
haberleri, vakit geçirmeden Unrra'ya ulaştıracaklardır.
Madde 5 : B)
1. Yukarda istenen kesin bildirik işinden başka, Sözleşmiş taraflar Unrra'nm Ijiyen Teşek
külüne memleketlerinde ihbar konusu olan bulaşıcı hastalıklar hakkında da belirli aralıklarla, im
kân derecesinde, bildirikler göndereceklerdir.
2. Sözleşmiş taraflar, bütün ilgili Hükümetleri kendi memleketlerinde beliren ve Unrra'nın
düşüncesine göre öteki memleketler için tehlike sayılan bir hastalıkla bunun sınırlardan girip yayıl
masını önlemek bakımından alınmakta olan tedbirler hakkında çabukça haberli bulundurmak
için Unrra ile gerekli anlaşmaları yapacaklardır.
Madde — 7
13 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir.
Bir Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi yahut hâlâ yürürlükte tutulan bir Milletlerarası Karantina
Sözleşmesi ile bildirilmesi mecburi olan bir bulaşıcı hastalığın görüldüğü her memlekette, o mem
leketin sağlık makamı bu hastalığa tutulmuş, kimselerin ve böyle hastalarla temasta bulundukları
için hastalığı başkalarına bulaştırmaya elverişli kimselerin Memleketlerarası bir yolculuk için
bir gemiye bindirilmelerini yasak edebilir. Ancak biniş limanının sağlık zabıta memuru gemide
hastalığın başkalarına bulaşmasını önliyecek tedbirlerin alınabileceğine kanaat getirirse bu durum
müstesnadır.
( S. Sayısı : 184 )
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Biniş limanının sağlık zabıta m e m u r u y a h u t sağlık makamı
tarafından
salahiyetli kılınmış
h e r h a n g i başka bir m e m u r (Yolculara ait kişisel eşyayı veya bu yolcuların k u l l a n m a s ı n a tahsis edi
len giyim eşyasiyle y a t a k t a k ı m l a r ı n ı n ve diğer levazımın bulaşık olmasından şüphe için sebepler
v a r s a ) bu eşyayı m u a y e n e edebileceği gibi adıgeçen kişisel eşyanın gemiye alınmasından önce de
zenfekte edilmesini de istiyebilir.
(Teminin h a r e k e t i n i gereksiz yere geciktirmemek
için, bu maddede sözü geçen tedbirler harekel
tarihinden mümkün olduğu k a d a r çok önce alınmış olacaktır.
Bu maddede hiçbir şey gemi süvarisinin hasta olanları
yetine d o k u n m a z .
15 nci m a d d e d e 3 ııcü ve 4 ncü

gemiye a l m a m a k

hususundaki

salâhi

p a r a g r a f l a r arasına aşağıdaki yazı konacaktır.

Bir d u r a k iskelesinde veya geminin bir limana varışında, cemide o limanın sağlık memuru
t a r a f ı n d a n kesin olarak tesbit edilmiş veba, kolera, s a r ı h u m m a . tifüs ve çiçekten başka bir has
talık vakası varsa 1926 Sözleşmesinin 54 ııcü maddesi hükümleri gözonünde t u t u l m a k k a y d i ile li
manın b u l u n d u ğ u memlekette tatbik edilegelmekie olan tedbirler uygulanır.
Sözleşmiş t a r a f l a r bulaşıcı h a s t a l ı k l a r ı n sınırîa•• -dan yayılmasını o u k t n e y e mahsus olan tedbir
leri alırken ve hele yer değiştiren nüfus k i t l e l e r i u n milletlerarası deniz yolu ile bir yerden başka
bir yere taşınma h a r e k e t l e r i n d e , yolculuğun hiç ir noktasında
gemiyi, tayfalarla
yolcuların
sağlık muayenesi, bulaşıl; hastalık musaplarının f Mğer buna lüzum görülmüşse) ve onların y a t a k
t a k ı m l a r ı n ı n ve kişisel eşyalarının k a r a y a in dirili ıcsi ve bunların işgal ettikleri yerlerin dezenfek
siyoıiu için gerekli z a m a n d a n fazla, gec,iktirmiye( eklerdir. ({emi h a s t a l a r ve onlarla temas etmiş
olan kimselerin tecridi işinde kullanılamaz. Yalnız gemiyi geciktirmeden y a h u t hareketlerini güçleş
tirmeden hu işe başka bir çare b u l u n a m ı y a n d u r u m l a r müstesnadır.
Madde

9

"

'";

25 nci maddedeki not yerine aşağıdaki konacaktır.
Bu Sözleşmenin göz altına alınmayı emrettiği yerlerde bu gözaltı işi müşahedeye çevrilemi
yecektiı\ Yalnız a ş a ğ ı d a k i d u r u m l a r bundan müstesnadır.
A) ({özaltı işinin gerekli itina ile ııygulauaııuyacağı y e r l e r d e :
B) Memlekette bulaşıcı bir hastalığın sokulması tehlikesinin olağanüstü ciddî olarak görül
düğü durumlarda;
(') fîözaltı edilecek kişinin sağlık" d u r u n u yeter derecede emniyet veriyorsa müşahede veya
nezarete alınan kimseler salahiyetli sağlık
makamının gerekli göreceği her t ü r l ü muayeneyi kabul
edeceklerdir.
Madde — 10
35 nci m a d d e ( A ) , 34 ııcü madde (4) ve 47 n c i
(400 metre) kelimeleri konacaktır.

maddelerde

Madde - 1 1

(200 metre)

kelimeleri

'

yerine

v

" "

40 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir.
Sözleşmiş t a r a f l a r S a r ı h u m m a savaşında ehemmi.yetli bir merhale olan stegomiya (Aedes Aegypti)
nın imhası yolunda, S a r ı h u m m a ile savaş işindeki bilgi ve tecrübelerinin ışığı altına aşağıda yazılı
yerleri stogomiya (Aedes Aegypti) den temizlemeğe ve öylece t u t m a y a çalışacaklardır.
A ) Andemi bölgeleri içinde b u l u n a n l i m a n l a r l a civarlarını,
B) Andemi bölgeleri dışında b u l u n u p d a hastalığın girmesi m ü m k ü n olan limanları,
Sözleşmiş t a r a f l a r aynı zamanda Andemi bölgeleri limanları ile bulaşmaya ayrıca mâruz liman

( S. Sayısı : 184 )

— 7 lardaki manevra ve el işleri personelini Sarıhummaya karşı aşılatmaya çalışacaklardır.
Sözleşmiş taraflar bu Sözleşmenin yukardaki pragrafı hükümlerinin uygulanması i<;in aşılanmış olan
kimselere aşı yapan tarafından imzalanmış birer belge verilmesi ve bu kimselerin de bunları taşı
ması hususunda uygun bulunmaktadırlar. Bu belge Sözleşmeye ekli Sarıhumma aşısı Milletlerarası
formülüne uygun bulunmalıdır.
Muteber bir Sarıhumma aşısı belgesi bulunmadığı zaman bunun yerine, sahibinin bir Sarıhum
ma nöbeti geçirerek iyi olduğunu ve kanunda bu hstalığa karşı antikorların bulunduğunu ve bu
cihetin de mûtat olarak Sarıhumma Biyolojik testlerini işliyen ve ilgili Hükümet taraf mdan bu
işe salâhiyeti tanınmış bulunan bir enstitü tarafından tatbik edilmiş testlerle tesbi* edildiğini bildi
ren bir belge kabul edilecektir.
Madde — 12
Madde 41 (4) ve (5) de (haşereden temizlemek) kelimesinden önce (Dezenfekte etmek) kelime
leri konacaktır,
41 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir.
Söyleşmiş taraflar, tayfa ve yolcuların kişisel korunmaları bakımından tifüs ile bulaşık bölge
lerdeki iskelelere uğrıyan gemilerin müessir bir böcek öldürücü madde ile mücehhez bulunmasını
sağlamaya çalışacakları ve gemide bulunan ve hastalıkla bulaşmak tehlikesine mâruz olan bütün
kişileri tifüse karşı aşılamak imkânlarını müsait surette inceliyeeeklerdir.
Madde — 1 3
42 nci madde (o) ün yerine aşağıdaki konacaktır:
Mâkul sebeplere dayanarak gemide enfeksiyona mâruz kalındığından şüphe edilen ve sağ
lık makamının düşüncesine göre, son ve yeni yapılmış bir aşılanma yahutta evvelce hastalığı geçir
mek ^suretiyle çiçeğe karşı yeter derecede korunmuş bulunmıyan herkes aşılanmaya yahut müşa
hede veya nezarete tâbi tutulabileceği gibi hem aşılanıp hem de müşahede veya nezaret altı
na alınabilir, bu müşahede veya
nezaret süresi
mevcut
şartlara
göre
tâyin
edi
lir. Şu kadar varki hiçbir suretle geminin gelişinden başlamak üzere 14 günü geçemez.
42 nci maddeye sondan önceki paragraf olarak aşağıdaki yazı eklenecektir.
Bu maddenin uygulanması için (son ve yeni bir aşılanma) tâbiri aşının en aşağı 14 gün önce
ve üç yılı geçmiyen bir süre içinde yapılmış ve tutmuş olduğunun yahutta sahibinin muaflık re
aksiyonu gösterdiğinin tevsik edildiği anlamına alınacaktır.
Madde — 14
43 ncü maddenin 1 nci paragrafındaki (tayfalar) kelimesinden sonra (ve yolcular) kelimeleri
eklenecektir.
Madde— 15
49 neu madde yerine aşağıdaki konacaktır.
Sözleşmiş taraflar, muhasematm seyri fiilen epidemiyolojik muhabereler tesisine imkân verir
vermez, sağlık patentesini ve konsolosluk vizelerini kaldırmak hususunda mutabıktırlar. Millet
lerarası deniz seferlerinde kullanılan her gemi kaptanı bir ülkenin ilk limanına yaklaşırken ge
mide bulunan herkesin sağlık durumunu inceliyeeek ve bir (sağlık bildiriği) doldurarak imzalıyacak ve bunu (eğer varsa) gemi tabibine de imzalatacak ve bu bildirik ilgili makama verilecek
tir.

( S, Sayısı : 184 )

— 8—
Madde - 16
57 nei maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir.
Sözleşmiş taraflar, sağlık bildiriği ile Kolera. Tifüs ve (Jiçek aşısı belgelerinin, imkân nispetin
de, bu Sözleşmeye ekli bulunan Milletlerarası örneklerini kabul edeceklerdir. (Saı-ıhunınıa için 1 I
nci maddeye bakınız.)
Hu mukavele için kuluçka devirleri: Veba (i gün, Kolera f> gün. Sarıhıımma da fi gün. Tifüs
de 12 gün, Çiçek de 14 gün olarak hesaplanmıştır.
Madde - • 17
58 nei madde yerine aşağıdaki konacaktır:
Lüzumlu görüldüğü takdirde müşahede kara sınırlarında tatbik yerine konulabilir. İlgililer
sınır muameleleri için tahsis edilmiş olan yerlere gönderilebilecek
ve bu yerlerde 11)20 Sözleşme
sinin 22 nci'maddesinin tarifine uygun olarak teçhiz edilin iş sağlık istasyonları açılacaktır. I >n
yerlerin ve istasyonların listesiyle birlikte alınan tedbirler de ilgili memleketlere ve LNURzVya
bildirilecektir. 1926 Sözleşmesinin 1 nci maddesinde sayılı hastalıklardan-birine musap biriyle te
mas eden bir kimse ve onun yatak takımları ile eşyası uygun sağlık tedbirlerine tâbi tutulacak
tır. 1 nci maddede sayılı hastalıklardan başka bir bulaşıcı hastalık vakasında varış memleketin
de tatbik edilegelnıekte olan tedbirler uygulanacaktır.
Madde — 18
615 neü madde yerine aşağıdaki konacaktır:
Posta ve bagaj vagonları ile marşandiz trenleri, sınırda bulaşık hastalıkların girmesini önleyici sağlık tedbirlerinin alınması için gerekli olan zamandan fazla alıkonnuyacaklardır.
Madde — 19
65 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir:
Sözleşmiş Taraflar bu sözleşme gereğince nizamnameler hazırlarken l!NURA'ya danışacak
lar ve bu nizamnamelerle bunların yürürlüğe giriş tarihlerini ona bildireceklerdir.
Madde — 20
66 ncı maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir:
Sözleşmiş Taraflar, 1926 Sözleşmesinin 58 ve 66 ncı (Dâhil
maddelerinin bu şimdiki Sözleşme
ile tadil gören şeklinin uygulanması için (İler vakiı oturdukları yerden uzaklaşmış olan kim
seler) sınıfında bulunan her kişi hakkında Hükümetler ve UNRRA tarafından hazırlanmış bir
pılân aksamından olan milletlerarası bir sözleşmenin gerektirdiği değişiklikleri yapabilirler.
Bundan

başka Sözleşmiş

Taraflar aşağıdaki hususlarda uygun kalmışlardır.
Madde — 2J

Bu Sözleşme imza veya katılma yoluyla en aşağı on Hükümet tarafından
yürürlüğe girecektir.

kabul edilir edilmez

Madde — 22
Bu Sözleşme 1926 Sözleşmesini tanıamlıyacak bir bütün teşkil eder olarak kabul edilecektir.
Adı geçen Sözleşme, bu şimdiki Sözleşme ile değiştirildiği şekilde Sözleşmiş Taraflar
arasında
tam olarak yürürlükte kalmakta devanı eder. 19İ-6 Sözleşmesi hükümlerinden biri aynı Sözleşme(S. Sayısı : 184)
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deki başka bir hükme atfı ihtiva ettiği takdirde bu atıf o hükmün şimdiki Sözleşmedeki değişti
rilmiş şekline raci olarak kabul edilecektir.
Madde — 23
Bu Sözleşme 15 Ocak 1945 tarihinden başlamak üzere onu henüz imza etmemiş Hükümetlerin
katılmasına açık bulundurulacaktır. Katılmalar Birleşik Amerika Hükümetine yazılı olarak bildi
rilecektir ,
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bildirilen yazılı katılmalar her Hükümet için kaüldığmı tebliğ ettiği tarihten itibaren meriyete girecektir.
Madde — 24
Her Sözleşmiş Taraf bu Sözleşmeyi imzalarken -veya katılışını bildirirken kendi sömürgelerinin,
denizaşırı topraklarının, himayesi, hükümranlığı veya idaresi yahut mandası altındaki ülkelerin
tamamına veya bir kısmına bu Sözleşmenin şümulü olmadığını beyan edebilir.
Sonradan her vakit için Birleşik Amerika Hükümetine hitaben yazılı bir tebliğ ile bu ülke
lerden, herhangi birine bu Sözleşmenin tatbiki mümkün kılmabilir bu takdirde Sözleşme o ülkeye
ancak tebliğin Birleşik Amerika Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren tatbik edilecektir.
Madde - - 2 5
Birleşik Amerika Hükümeti bu Sözleşmeye katılan Hükümetlere olduğu gibi 1926 Sözleşmesine
katılmış olan Hükümetlere de bu Sözleşmeye yapılacak imza ve katılmalardan ve aynı zamanda bu
Sözleşmenin tatbiki mümkün kılman ülkelerle ilpli tebliğlerden, yazılı olarak bilgi verecektir.
Madde — 26

'""^ j

Bu Söz]eşme her Sözleşmiş Taraf için:
1. Her Sözleşmiş Taraf sonradan 1926 Sözleşmesini değiştiren veya onun yerine geçen başka
bir Sözleşme ile bağlanmcaya, veya;
2. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren aradan 18 aylık bir devre geçinceye kadar, ve
bu durumlardan biri veya ötekinin daha önce vuku buluşuna göre, yürürlükte kalacaktır.
Madde — 27

^?j

Bu Sözleşmenin asıl metni Birleşik Amerika Hükümeti Arşiv Dairesine konocak ve 15 Kasım
1944 tarihinde Vaşington'da imzaya açılarak orada 15 Ocak 1945 gününe kadar bu iş için açık ka
lacaktır.
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından 192(> Sözleşmesine katılan Hükümetlere olduğu
gibi bu Sözleşmeyi imza veya katılma yoluyla kabul eden her Hükümete, bunun aslına uygunluğu
tasdik edilmiş birer kopyası verilecektir. Yukardaki hususları tasdik yolunda aşağıda imzaları
bulunan salahiyetli murahhaslar iyi ve uygun şeklide bulunduğu anlaşılan salâhiyetnamelerini
tevdi ederek bu Sözleşmenin her ikiside itimada değer olan İngilizce ve Fransızca metinlerini
kendi Hükümetleri adına ve imzaları karşılarındaki tarihlerde imzalamışlardır.

( S. Sayısı: 184 )
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Milletlerarası 1944 Sağhk Sözleşmesi Deniz Sağlık

Bildirimi

(Milletlerarası örnek)
(Ülke dışı limanlardan gelen gemi kaptanları tarafından gösterilmek üzere).
Liman
giden

Tarih
Geminin adı
Tabiiyeti
Kaptanın adı
Fare itlafı belgesi ve istisna belgesi
tarihinde
Yolcu sayısı
Kamara yolcusu
Tayfa

verilmiştir
Güverte yolcusu
Yolcucluk başlangıcından

itibaren

den gelen
Net tonu
, . . .
sayısı

uğranılan iskeleler listesi ve her birinden hareket tarihleri

Sağlık sorusu

Cevaplar evet veya hayır
şeklinde olacak

1. Gemide yol sırasında veba, kolera, sarıhumnıa, tifüs ve çiçek hastalıklarından muşa]) veya
musabiyet şüphesi olan vaka oldu mu?
2. Gemide yolculuk sırasında fare ve sıçanlar arasında veba musabı oldu mu? yahut bunlar ara
sında ölüm dikkati çeker sayıda oldu mu?
-——
3. Gemide yolculuk sırasında kazadan başka suretle ölüm vakası kaydedildi mi? İlişik tablo
daki tafsilâtı veriniz
4. Yolculuk sırasında gemide bulaşıcı olduğundan şüphe ettiğiniz hastalık vakası var mı?
Veya oldu mu? ilişik tablodaki tafsilâtı veriniz
——
5. Gemide şimdi hasta var mı? ilişik tablodaki tafsilâtı veriniz
—-——
Tenbih: Hekim bulunmadığ, takdirde kaptan aşağıdaki belirtileri bir bulaşıcı hastalığın varlığı
na şüphe ettirici olarak telâkki edecektir. Dalgınlık ile birlikte veya birkaç gün süren veya bezlerin
şişmesiyle beraber olan ateş derinin her türlü tahrişleri derinin ateşli ve ateşsiz had döküntüleri
göze çarpar zayıflıkla beraber ağır ishal ateşle birlikte sarılık,
6. Gemide bir enfeksiyonu veya bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak başka şart
ların mevcudiyetini biliyor musunuz?
Bu bildirime ve ilişiği tablodaki bilgi ve cevapların bildiğime ve kanaatime göre tam ve haki
kate uygun olduğunu bildiririm.
tmza
Kaptan
tmza
Gemi tabibi
Tarih
Geminin yola çıkışındanberi altı haftadan fazla zaman geçmişse son altı hafta hakkındaki bilgileri
vermek yeter.
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- Î İ Bildirime ek cetvel
Gemide görülen her hastalık veya ölüm vakaları için tafsilât
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Hastanın iyileştiği, öldüğü veya hastalığın devam ettiği bildirilecek hastanın hâlâ vaporda ol
duğu bir iskeleye çıkarıldı ise iskelenin adı yahut atıldığı bildirilecek*

Milletlerarası 1944 Sağlık Andlaşması
Milletlerarası Kolera aşısı belgesi
kadın
Bu belge aşağıda imzası görülen

in

. , . . . , *

yas . . . .

koerkek

leraya karşı aşağıda gösterilen günlerde aşılanmış, olduğunu bildirir,
Tarih

İhzar edilen aşının
Menşei

Aşıyı yapan memurun

Tertip No. sı tipi

Görevi

Aşılananın imzası

İmzası

Oturduğu yer
Tarih

Resmî mühür ve imza
(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere 6 ay için yürürlüdür.)
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Milletlerarası 1944 Sağlık Anlaşması
Milletlerarası Sarihumma A.şı Belgesi
kadın,
Bu belge aşağıda imzası görülen ( . . , . yaş

. . .
erkek

tagün tarafımdan aşılandığını belgeler.
Aşının menşei ve tertip numarası
. . . . .
Aşıyı yapan memurun imzası . . . . . . .
Eeşmî memuriyeti
=
Aşının yapıldığı yer
. . . . tarih

. , . , . . . .

Aşılananın imzası

Oturduğu yer

Aşıyı yapanın resmî mühür ve imzası
Not : Bu belge ancak :
a) Aşı ve onun istihzar metodu Unrra'ca kabul edildiği takdirde;
b) Süre içinde yeniden aşılanmış kimselerden başkası için aşılama tarihine göre aradan on
gün geçtikten sonra;
c) Son aşılama tarihinden başlamak üzere 4 yıllık süre içindo yürürlüdür.

Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi
Sarıhummaya

kar§ı Muafhk hakkında

Milletlerarası

Belge

Bu belge aşağıdaki imzanın sahibi
. m (. . ,
, . ya
cinsiyet) bu hastalığı eskiden geçirdiği için sarıhummaya karşı muaflık ka
zanmış olduğunu belgeler bu muaflık fare üzerinde koruma testi ile belirtilmiştir.
Kan alma tarihi
kanın alındığı yer
Testi yapan lâborutuvarm adı
.
Lâboratuvarm bulunduğu yer
Test tarihi
Test sonucu
.
Lâboratuvar müdürünün imzası
Lâboratuvarm resmi damgası
Teste tâbi tutulanın imzası
Teste tâbi tutulanın oturduğu yer

.

Resmî mühür ve imza
Not :
Bu belge:
a) Koruma testi tecrübesini yapan lâboratuvar ve kullanılan Unrra tarafından kabul edilme
diği takdirde;
b) Testin yapılışından sonra 10 yıldan fazlazaman geçtiği takdirde yürürlü değildir.
( S. Sayısı: 184 )

Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi
Milletlerarası Tifüs aşısı belgesi
kadın
Bu belge aşağıda imzası bulunan
karşı

aşağıda gösterilen tarihlerde

Tarih

( . . . yaş
aşılanmış

in tifüse

erkek
olduğunu bildirir.

Müstahzar aşının

Aşıyı yapan memurun

Tertip No. sı tipi

Menşei

Görevi

îmzası

Aşılananın imzası

Oturduğu yer

Resmî mühür ve imza

Tarih

Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere bir yıl için yürürlüdür.

Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi
Milletlerarası

çiçek aşısı belgesi

Bu belge aşağıda imzası görülen
in (yaş
cinsiyet . . . .
. .) bugün tarafımdan çiçeğe karşı aşılanmış olduğunu bildirir. Aşının menşei ve tertip numa
rası
Aşıyı yapanın imzası
Aşıyı yapanın görevi
Aşının yapıldığı yer
tarih
Resmî damga
Aşılananın
imzası
. . . . ! « *
Aşılananın oturduğu yer
Önemli hatırlatmalar: Aşı ilk yapılmışsa aşının sonucunu belgeye işaret edilebilmesi için aşı
lanan kimsenin 8 ııei ile 14 ncü günler arasında bir hekime başvurması tenbih edilecektir. Mü
kerrer aşılanma vakalarında bütün muaflık reaksiyonları tesbit edilebilmek için aşılanan kimse
nin 48 saat içerisinde ilk muayenesini yaptırmak üzere bir hekime başvurması gereklidir.
Bu belge yukarda sözü geçen aşılanma keyfiyetinin tarafından aşağıdaki tarihte veya tarih
lerde kontrol edildiğini ve aşağıdaki sonuçların görüldüğünü bildirir.
Sonuçlar

Kontrol tarihi
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- İ 4 Tabibin imzası
Memuriyeti
Aşı yeri

Resmî damga
Tarihi

Sonuçları bildirmek için aşağıdaki terimler kullanılacaktır. "Muaflık reaksiyonu" çabuk beli
ren reaksiyon "Vaksinoit" ilk tipik aşı reaksiyonu "reaksiyonsuz" işareti taşıyan bir belge yü
rürlü olmıyacaktır.
Aşılananın imzası
(Bu belge veriliş tarihinden başlamak

üzere üç yıldan fazla değildir.)

21 HAZİRAN 1926 TARİHLİ MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN 15
ARALIK 1944 TARİHLİ VAŞlNGTON MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESlNl UZATAN VAŞlNGTON 23 NlSAN 1946 TARlHLl PROTOKOL
Bu mukaveleyi imzalamış olan hükümetler, 2 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası Sağlık Mu
kavelesinde tadiller yapan 1944 Milletlerarası Sağlık Mukavelesinin meriyette tutulması için ge
rekli tedbirler alınmadığı takdirde bu mukavele müddetinin, tatbik sahasına girmiş bulunduğu
tarihten itibaren 18 ay sonra, yani 15 Temmuz 1946 da sona ereceğini gözönünde tutarak ve adı
geçen mukavelenin 15 Temmuz 1946 dan sonra da, iştirak eden devletler arasında meriyette kal
masının arzuya şayan olduğunu düşünerek;
Bu hususta görüşmek için, herbiri kendi salahiyetli mümessillerini tâyin etmişler ve bunlar da
tam ve uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu görülen salâhiyetnamelerini tevdiden sonra aşağı
daki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde —• 1
Protokolün 2 nci maddesinin kaydı altında olmak şartiyle, 2 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası
Sağlık Mukavelesini tadil eden 1944 Milletlerarası Sağlık Mukavelesi bu protokola iştirakeden
devletler hakkında, 15 Temmuz 1946 tarihinden itibaren, bu devletlerden her birinin yukarda sözü
geçen 1926 ve 1944 mukavelelerinin yerine geçecek yahut bunları tadil edecek muahhar bir söz
leşmeye bağlanacakları güne kadar meriyette kalacaktır.
Madde — 2
(Aşağıda Unrra diye adlandırılan) Birleşmiş Milletler Yardım ve Restorasyon idaresi, kendi
sine 1944 mukavelesiyle tevdi edilmiş olan vazife ve işleri bu protokol ile müddetinin uzatıldığı
şekilde ve yeni bir Milletlerarası Ijiyen teşkilâtı kuruluncaya kadar, görmeye devam edecek ve
böyle bir Milletlerarası teşkilâtın kurulduğu tarihten itibaren bu vazife ve işler bu teşkilât ta
rafından deruhde edilecektir. Bununla beraber, Avrupa'daki faaliyetinin sona erdiği veyahut her
hangi başka bir sebeple Unrra bu işleri üzerine alamaz hale geldiği zaman bu yeni (Milletlera
rası Ijiyen Teşkilâtı) henüz kurulmamış bulunur yahut kurulduktan sonra da bahsi geçen vazife
ve işleri deruhde edecek durumda bulunamazsa bu vazife ve işler Milletlerarası Ijiyen Ofisine
tevdi olunur ve bu takdirde protokolü imzalıyan memleketler bu Ofisin bu vazifeleri görebilme
sini sağlıyacak gerekli malî tedbirleri alacaktır.
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- 1 5 Madde — I I I
Bu protokol 1 Mayıs 1946 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır.
Madde — IV
Bu protokol enaz 10 Hükümet tarafından - tasdik şartı olmaksızın - imza edildiği ya
hut tasdik vesaiki tevdi edildiği yahut da bunlar tarafından gönderilen iltihak notalarının
alındığı tarihten itibaren meriyete girecektir. îmzalıyan Hükümetlerden her biri hakkında, bu
protokol, bu Hükümetler adına, tasdik şartını taşımaksızın, konmuş olan imza tarihinden itibaren
mer'idir; mümessilleri tarafından bu şartla imza konmuş olan Devletler hakkında da meriyet, tasdika ait vesikanın tevdiinden itibaren cari olacaktır.

Madde — V
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1 Mayıs 1946 dan itibaren bu protokol, 1944 sözleşmesine iştirak etmiş olup da henüz bunu im
zalamamış olan Hükümetlerin iltihakına açık bulunacaktır. Her iltihak, Birleşik Amerika Hüküme
tine yazı ile bildirilecektir.
Protokolün meriyete girişinden önce veya giriş tarihinde bildirilecek olan iltihaklar, bunları bil
diren her Hükümet hakkında bu Hükümetin iltihak tebliğinin alınmasından sonra cari olacaktır.
Aşağıda imzaları bulunan tam salahiyetli mümessiller, bu hususları tasdikan bu protokolün, bir
tek nüsha halinde tanzim olunup her biri ayni derecede muteber olan Fransızca ve İngilizce me
tinlerini, karşılarında gösterilmiş olan tarihlerde imzalanmışlardır. Bu nüsha da Birleşik Amerika
Hükümeti Arşiv Dairesince tevdi edilerek aslına uygun kopyeleri de imza veya iltihak etmiş olan
Hükümetlerle adı geçen 1944 ve 1926 Sözleşmelerine iştirak etmiş olan Hükümetlerden herbirine
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından gönderilecektir.
Vaşington'da 1946 Nisan ayının yirmi üçüncü günü tanzim edilmiştir.

12 NİSAN 1933 TARİHLİ HAVA ULAŞTIRMALARI MİLLETLERARASI
SAĞLIK
SÖZ- .
LEŞMESÎNİ DEĞİŞTİREN 15 ARALIK 1944 TARÎHLÎ VAŞİNGTON HAVA ULAŞTIRMA
LARI MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİ
İmza sahibi devletler, Roma'da 9 Aralık 1907 de imzalanmış bulunan Anlaşma ile vücuda getiril
miş olan Milletlerarası Genel Îjiyen Ofisinin, bu Anlaşmanın zeyli ve 1926 Sağlık Sözleşmesiyle, Mil
letlerarası 1933 Hava Seferleri Sağlık Sözleşmesi ve başka buna benzer genel sağlıkla ilgili Sözleş
meler ve Anlaşmalarla kendisine tevdi edilmiş olan bütün görev ve işleri şimdilik gerektiği gibi yeri
ne getiremiyeceğini düşünerek Birleşmiş Milletler Yardım ve Tamirat İdaresi Konseyinin (ki, aşa
ğıda hep Unrra diye adlandırılmıştır) birinci toplantısında kabul edilmiş olan No. 8 (2) sayılı
karara uygun olarak bu geçici meselenin hallini, (bulaşık hastalıkların ihbarı ve karantina tedbir
lerinin yeknasaklandırılması için acele tedbirler şeklinde Anlaşma ve Uzlaşmalar hazırlamak sure
tiyle ve ümit edildiği gibi bu Sözleşme süresinin sona ermesinden sonra yukarda sözü geçen görev ve
işleri tekrar eline alacak olan Milletlerarası îjiyen Ofisinin Statüsünü bozmamak şartiyle sağlanması
için), Unrra'ya tevdi edip bu hususta Unrra 'nın tavsiyelerini de aldıklarından,
Pan Amerikan Sağlık Bürosunun Amerika Cumhuriyetlerine karşı, eskiden olduğu "gibi gene sağ
lık işlerinde ve özel olarak bu Cumhuriyetlerden gelen veya onlara verilecek olan sağlık haberleri
nin, Pan Amerikan Sağlık Talimatnamesinde tasrih edildiği gibi ve Millelerarası îjiyen Ofisinin
kabul ettiği şekilde toplanması ve dağıtılması işlerinde, genel bir koordinasyon teşekkülü rolünü oynıyacağı hususunda mutabık kaldıklarından,
( S . Sayısı: 184)
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Epidemik hastalıklarla, başka bulaşıcı hastalıkların hava yolu ile sınırlardan girip yayılmasını
önlemek için özel tedbirler alınmasını gerektiren bugünkü şartları gözönünde tutmak
amaciyle,
La Haye'de 12 Nisan 1933 de imzalanmış olan (aşağıda 1933 Sözleşmesi diye adlandırılan) Hava
Seferleri Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi hükümlerini kendileri bakımından değiştirmek istedik
lerinden,
Bu hususta bir Anlaşma akdine karar vermişler ve 1SK33 Sözleşmesinin asıl metni Fransızca ola
rak yazılmış olmasma karşılık bu Sözleşmenin, her ikisi de eşitlikle muteber olmak üzere, İngilizce
ve Fransızca olarak kaleme alınması hususunda uygun kalarak aşağıda imzaları bulunan salahiyetli
murahhaslarını tâyin etmişlerdir ki, bunlarda iyi ve uygun olduğu görülen salahiyetli anı el erini tea
tiden sonra 1933 Sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinde anlaşmışlardır.
Madde — 1
1933 Sözleşmesinde bulunan, Milletlerarası Genel îjiyen O İlsin e yapılmış olan, bütün atıf ve tav
siyeler Unrra'ya yapılmış sayılacaktır.
Madde — 2
Birinci maddenin altıncı bendinin 2 nci fıkrası yerine aşağıdaki konacaktır :
Nezaret kelimesinin anlamı şudur : Şahıslar tecrit edilmezler, hemen gidiş müsaadesi alırlar,
yalnız gidecekleri yerin veya yerlerin sağlık makamlarına bunların gelişi hakkında bilgi verilir.
Geliş yerinde bir tıbbi muayneye tâbi tutulabilir er ve kendilerine sağlık durumlarını belirtmeye
gerekli sorular sorulabilir. Salahiyetli sözleşmiş taratın lüzumlu gördüğü her yerde nezaret,
gelir gelmez ve sonra da bu nezaret süresince vebelirli aralıklarla, ilgililerin gittiği şehir veya bölge
veya yerin sağlık zabıta memuruna görünmek mecburiyetini de çerçevesi içine alabilir.
Madde — 3
Birinci maddeye aşağıdaki tarifler eklenecektir :
VIII. Tifüs, ateşli tifüs, ekzantematik tifüs terimleri yalnız bitlerle bulaşan epidemik tifüs
anlamına alınacaktır.
IX. Sarıhumma ile bulaşık bölge diye, bu hastalığın, klinik, biyolojik veya anatouıo - patalojik
belirtilerle meydana çıkarılabilir bir şekilde bulunduğu çevreye denir.
X. Geçerli bir sarıhumma aşı belgesi, taşıyanın, Unrra'nın kabul ettiği bir aşı tipi ile ve gene
onun uygun bulduğu metotla sarıhummaya karşı aşılandığını tasdik eden bir belge olup ancak:
1. Aşılanma tarihinin üzerinden on günden fazla ve dört yıldan eksik bir sürenin geçmiş ol
duğunu ;
2. ilk aşıdan, sonra 4 yıl içinde yapılmış olan bir tekrarlama aşısı tarihinin üzeri tiden. 4 yıldan
eksik bir sürenin geçmiş olduğunu;
3. 4 yıldan eksik bir ara vermeden sonra yapılan bir tekrarlama aşısının tarihi üzerinden 10
günden fazla ve 4 yıldan eksik bir sürenin geçmiş olduğunu,
Göstermesi lâzımdır.
XI. Stegomyia (Aedes Aegypti) terimi aedes acgyoti ve sarıhummayı bulaştırmaya elverişli baş
ka bütün sivrisinekleri çerçevesi içine alır olarak telâkki edilecektir.
Madde — 4
Dokuzuncu madde yerine aşağıdaki konacaktır:
1. Hava gemisiyle Milletlerarası ülkelerde seyahat yapan yolcular varışta ve yolculuğun sona
ereceği yere gelmeden az önce veya her ara durak alanında, kendilerinden istenildiği takdirde, bir
kişisel (menşe) ve (sağlık) bildirimi dolduracaklardır.
2. Milletlerarası ülkelerde sefer yapan hava gemisi kaptanı varışta veya gittiği memleketin
( S. Sayısı: 184 )
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inişe izinli ilk uçak alanına gelmezden az önce, hemen inişinde alan makamlarına vereceği, bir ha
va gemisi sağlık bildirimi doldurulacaktır. 1933 Sözleşmesinin bu yeni Sözleşme ile değiştirilmiş olan
şekli ile tatbiki yolunda, kaptan, yola çıkmadan önce veya durak yerlerinde geminin bildirime göre,
tâbi tutulduğu sağlık tedbirlerine ait belgeleri göstermeye davet edilebilir.
3. Hava gemileri sağlık patentesi taşımaya mecbur tutulmıyacaklardır.
4. Sözleşmiş taraflar, hava gemisi sağlık bildirimlerinin kişisel sağlık ve menşe bildirimleri ile
kolera, tifüs ve çiçeğe karşı aşı belgelerinden her birinin mümkün olduğu kadar bu Sözleşmeye ekli
Milletlerarası örneklerini kabul edeceklerdir [*]
Madde — 5
13 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir:
Bundan başka, sağlık garantileri yeter görülmiyen kimselerin uçağa bindirilmesi, bitten temizleme, elbise dezenfeksiyonu ilh.... gibi, veya hastalığın hava gemisiyle yayılmasını önlemek için, sağlık
makamlarınca gerekli görülecek her türlü tedbirler alınmcıya kadar geri bırakılabilir.
Madde — 6
16 ııcı maddede 1 nci paragrafın sonundaki «tedabiri mûtade»
birlikte olmak üzere» kelimeleri eklenecektir.

kelimelerinden sonra «temizlemede

Madde — 7
20 nci madde yerine aşağıdaki konacaktır:
1. Her sözleşmiş taraf vakit geçirmeden ve en çabuk yoldan öteki Sözleşmiş taraflara ve Unrra'ya
A) Kendi topraklarında tesbit edilen ilk veba, kolera veya Sarıhumma vakasını,
B) Evvelden bulaşık bölgeler çevresi dışında ilk tesbit edilen veba, kolera veya Sarıhumma
vakasını,
C) Bir tifüs veya çiçek epidemisinin bulunuşunu bildirecektir.
2. Yukarda yazılı bildirimlerin herbiriyle birlikte veya onları kısa bir zamanda takibetmek üzere
aşağıdaki noktalar hakkında bilgiler verilecektir:
A) Hastalığın belirdiği yer.
B) Hastalığın beliriş tarihi, kaynağı ve tipi (elde edilir edilmez anatom - patolojik incelemele
rin raporları da birlikte),
C) Kaydedilen vaka ve ölüm sayısı,
D) Bulaşık bölge veya bölgelerin genişliği,
E) Vebada, kemirici hayvanlar arasında hastalık veya olağanüstü ölüm vakaları bulunuşu (elde
edilir edilmez bakteriyolojik raporlar da birlikte),
P) Kolerada, bulunabilen, jerm taşıyıcılarının sayısı,
G) Sarıhummada, stegomyia (Aedes aegpti) nin bulunuşu veya nispî çoğunluğu (endeks).
H) Alman tedbirler.
3. Her Sözleşmiş taraf 1933 Sözleşmesinin 18 nci maddesinde özgülolarak işaret edilen hastalık
lardan yani: Veba, kolera, sarıhumma, tifüs ve çiçekten başka, sınırlardan girip yayılmalarına
veya bu ihtimal öteki memleketler için bir tehlike teşkil ettiğine Unrra'ca kanaat getirilen, her has
talığın belirişini de bildirecek ve Unrra'yı hastalığın gelişmesinden düzenli olarak bilgili tutacaktır.
4. Yukarda (1) ve (2) nci paragraflarda istenen kesin bilgi verme işinden başka, Sözleşmiş ta
raflar, kendi memleketlerinde kaydedilen öteki bulaşıcı hastalıkları da Unrra'ya bildireceklerdir.
5. Sözleşmiş taraflar, kendi memleketlerinde beliren ve Unrra'nm düşüncesine göre öteki memle
ketler için tehlike teşkil eden bir hastalık ve onun hava gemileriyle yayılmasını önlemek için, alman
[*] Sarıhumma için madde XI (6) ya bakılacak.
( S. Sayısı : 184 )

- ıs tedbirlerden bütün ilgili hükümetlere çabukça bilgi vermek için linı-ra İle gerekli Anlaşmaları ya
pacaklardır.
6. Bu maddenin (1) ve (2) ııei p a r a g r a f l a r ı n d a sözü geçen bildirikler, elçilik heyetlerine, eğer
yoksa, bulaşık memleketin başkentindeki konsolosluk bürolarına gönderilecek ve kendi topraklarında
yerleşmiş bulunan konsolosluk bürolarının emrine de hazır b u l u n d u r u l a c a k t ı r .
7. Bu bildirikler aynı zamanda U n r r a ' y a da gönderilecek ve o da bunları hemen bütün elçilik
heyetlerine ve - eğer yoksa - Londra ve Vaşington'daki konsolosluklara ve Sözleşmeye katılan memle
ketlerin belli başlı sağlık makamlarına ulaştıracaktır. Bu maddenin (1) ve (2) nci paragraflarında
yazılı bildirikler telgrafla y a h u t radyo ile gönderilecektir.
8. Her Sözleşmiş tarafın ilgili sağlık makamı 21 Haziran 192(> tarihli Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi h ü k ü m l e r i n i n tatbiki yolunda, l î N R R A ' d a n aldığı İnldirik ve yazılardaki bütün bilgileri
(Bu maksat için aralarında Anlaşma bulunan bölge bürolarından aldıklarını da birlikte) kendi top
r a k l a r ı n d a ve kazai bakımından idaresi altındaki yerlerde bulunan izinli sağlık alanlarına bu bil
giler bu a l a n l a r d a k i sağlık k o n t r o l ü işini ilgilendirir durıınıdaysa - u l a ş t ı r a c a k t ı r .
9. Y a k a r d a geçen h ü k ü m l e r i n çabuk ve ihtinıamlı s u r e t t e yerine getirilmesini kolaylaştırmak
amaeiyle Sözleşmiş T a r a f l a r U N R A A ' n m bu h a s t a l ı k l a r d a n birinin belirişinden doğacak d u r u m u
çabukça k a v r a m a s ı n ı m ü m k ü n kılacak ve hastalığın s ı n ı r l a r ı n d a n içeri yayılmasını önleyici ted
birleri alabilmeleri için H ü k ü m e t l e r e haber vermesine y a r ı y a c a k bütün muhaberelere
üstünlük
hakkı vereceklerdir.
Madde
.'52 nci maddenin

2 nci paragrafı

S

çıkarılacaktır.
Madde

•••'.•'
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34 ncü m a d d e (D) p a r a g r a f ı n ı n 3 ncü bendinden sonra aşağıdaki yazı a r a y a k o n a c a k t ı r .
4. Sözleşmiş T a r a f l a r hava gemisinde b u l u n u p bulaşma tehlikesine mâruz bulunan kimsele
rin tifüse k a r ş ı aşılanma i m k â n l a r ı n ı müsait s u r e t t e inceliyeceklerdir:
34 ncü m a d d e n i n (4) ve (5) nci bencilerinden her biri (5) ve (6) sayılarını alacaktır.
Madde

10

35 nci maddede (b) (3) kaldırılıp yerine a ş a ğ ı d a k i k o n a c a k :
3. Enfeksiyona mâruz kalmış olmasından, haklı olarak, şüphe edilen ve sağlık
makamının
düşüncesine göre yeni bir aşılanma ile veya eskiden hastalığı geçirerek çiçeğe karşı yeter derece
de korunmuş bulunmıyan, her kişi aşılanmaya yahut müşahede veya nezarete tâbi tutulabilece
ği gibi hem aşılanıp hem de müşahede veya nezaret, altına alınabilir. Bu müşahede veya nezaretin
süresi mevcut ş a r t l a r a göre tesbit edilir ve şu k a d a r var ki, hiçbir suretle hava gemisinin gelişin
den başlamak üzere 14 g ü n ü geçemez.
35 nci maddenin son paragrafı yerine aşağıdaki k o n a c a k t ı r :
Bu m a d d e n i n t a t b i k m d a " s o n ve yeni bir a ş ı l a n m a " tâbiri aşının en aşağı 14 gün önce ve üç
yılı geçmiyen bir süre içinde yapılmış ve t u t m u ş olduğunun yahut da sahibinin muaflık reaksiyo
n u n u gösterdiğinin tevsik edildiği anlamına a l ı n a c a k t ı r .
Madde
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36 nci madde yerine aşağıdaki konacaktır:
Sözleşmiş taraflar şu hususlarda mutabık k a l m a k t a d ı r l a r :
1. Sarıhummaya yakalanmış b u l u n a n veya yakalanmış olmasından şüphe edilen kimseler Mil
letlerarası bir yolculuk için bir hava gemisine alnım ıyacaklardır.
2. Kendi toprakları üzerinde sarıhummanın b u l u n u p bulunmadığını tesbit için her mümkün
( S. Sayısı : 184 )

— 19 —
tedbiri alacaklardır. Bu amaçla sarıhummanm epidemik şekilde bulunuşundan şüphe edilen yer
lerde ateşli ve teşhissiz kalmış bir hastalığın başlamasından sonra 10 gün içinde ölen hastalar bulun
duğu takdirde histopatolojik inceleme için karaciğer örgüsünden (neşemden) bir parçanın, lüzum
görülürse, (viserektomi) ile alınması önemlidir. Bundan başka, mümkün olduğu takdirde, andemi
bölgelerinde sarıhummaya karşı muaflık reaksiyonu aramak üzere her teşhissiz kalmış ateşli kimse
den kan alınacaktır. Ateşin sebebi şüpheli kain- ve hasta da iyileşirse hastalığın başlangıcından
sayarak üçüncü haftanın sonunda yeniden kan alınması gerektir.
3. Karantina rejiminin uygulanması aınacile, Unrra, ilgili hükümetlerle, Batı Varı Küre için
Pan Amerikan îjiyen Bürosu ile, görüşerek sarıhummanm andemik olarak bulunduğu
bölgeleri
smırlıyaeaktır.
4. Sözleşmiş taraflar andemi bölgesine inecek olan kimselerin bölgeye gelmeden on gün
önce sarıhummaya karşı aşılanmış olmalarına ve soma da orada kaldıkları müddetçe her dört yılda
l)ir yeniden aşılanmalarına dikkat etmeye çalışacaklardır.
5. (a) Sarıhummaya karşı aşılanma, bu hastalığın andemi bölgesi içindeki izinli hava alanlarını
kullanan bütün personel ve gemi adamları için mecburi olacaktır.
(b) Sarıhummamn bulunmadığı, fakat gelişebilmesini sağlıyacak şartların bulunduğu bölgelerde
bu personel ve gemi adamlarının aşılanmaları tasviye edilir.
6. Bu maddenin (4) ve (5) nci paragraflarının uygulanması yolunda, aşılanmış olan bütün
kimselere aşı yapan ajan tarafından imzalanmış birer belge verilecek ve onlar da bunu üzerlerinde
bulunduracaklardır. Bu belge, Sözleşmeye ekli, sanhumma Milletlerarası aşı belgesi örneğine uygun
olacaktır.
7. Ellerinde geçer bir sanhumma aşı belgesi bulunan kimseler bu hastalıkla -savaş için konmuş
olan kayıtlara tâbi tutulmıyacakl ardır.
8. Geçer bir sanhumma aşı belgesi bulunmadığı zaman bunun yerine taşıyanın evvelce birsarıhumma nöbeti geçirip iyi olduğunu ve kanında l>u hastalığa karşı antikorların bulunduğunu ve bu
cihetin mûtat olarak sanhumma biyolojik testleri işliyon, ve ilgili Hükümetçe tanınmış bir enstitü
tarafından tatbik edilmiş bir test kullanılması suretiyle tevsik edildiğini gösteren bir belge kabul
edilecetkir.
9. Geçerli bir sanhumma aşı belgesi bulunurdan her kişi andemi bölgesinde kaldığı kadar bu
hastalığa tutulma tehlikesine mânız gibi telâkki edilecektir.
10. Unrra sanhumma aşısının uygun bulunması gereken standartları tâyin edecektir.
11. Sözleşmiş Taraflar sarıhummaya karşı muaflık aşılarının müessirliğini sık sık deneme bakı
mından gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu amaçla Unrra vakit vakit bu denetlemeyi yapmaya izinli
olacak enstitüleri, ilgili Hükümetlerle, ve Batı Yarı Küre içinde Panamerikan îjiyen Bürosu ile, görü
şerek tâyin edecektir.
^
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38 nci madde yerine aşğaıdaki konacaktır :
1933 Sözleşmesinin (4) ncü maddesine bakılmaksızın, 1933 Sözleşmesinin, bu Sözleşme ile tadil
gören şeklinin tatbik yeri bulduğu fMinide 1, 1 ikinci paragraf) bir hava gemisini kabul eden ve
sarıhummanm klinik, biyolojik veya anatomo - patolojik olarak belirtilebilir bir şekilde bulunduğu
bir bölge içinde bulunan (Yani ülkenin bir kısmında) her hava alanı 1933 Sözleşmesinin tarifine göre
bir sağlık hava alanı olarak gösterilecek ve ayrıca bu alan:
1. En yakın meskûn yerlerden münasip bir uzaklıkta bulunacak [*|
[*] Sivrisineklerle savaş bakımımdan alanın çevresi, alan binalarının bulunduğu bölge ile hava
gemilerinin yatması için kullanılan veya kullanılması muhtemel olan her sahayı çevreliyen çizgi ile
tahdit edilecektir.
Büyük ulaştırma yolları üzerinde ve bir sanhumma andemi bölgesi içinde bulu
nan hava alanının dış çevresi etrafında 100 metrelik bos bir bölge bırakılacaktır,
( S. Sayısı : 184 )
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2. Sivrisineklere karşı tanı şekilde konuşmuş biı su alma sistemi bulunacak ve bütün gelişme ve
yetişme safhalarında onları t a h r i p eden, eııkübasyon yuvalarını yok eden tedbirlerle bu haşerelerden
m ü m k ü n olduğu k a d a r salim tutulacak;
3. Alan personeli ile gemi adamları için sivrisineklere karşı korunmuş binaları bulunacak;
4. Yolcuların oturacağı, konuklayacağı binaları bulunacaktır.
S a n h u m m a taşıyan haşereleri ortadan kaldırma!; için sü/leşmİş taraflar :
a) Andemi bölgelerinde hava alanları ile çevrelerini;
b) Andemi bölgeleri dışında olup da hastalığın girmesine maruz olan hava alanlarını, bu ha
ş e r e l e r d e n temizliyecekler ve her vakit böyle leıııiz b u l u n d u r a c a k l a r d ı r .
S a n h u m m a taşıyıcılarının ınâkillerinin > bir yerden başka bir yere götürülmesine karşı hemen
uygulanabilen bir tedbir olarak hava gemileri, bir Andemi bölgesinde bulunan hava alanmda, ve
bilhassa böyle bir yerdeki son alandan çıkış sırasında, haşereden temizlenmeye tâbi tutulacaklardır.
Bir S a n h u m m a Andemi bölgesi içinde bulunan her ülkedeki, sağlık makamları, ayni bölge içinde
b u l u n a n başka t o p r a k l a r a karşı 1933 sözleşmesinin bu sözleşme ile tadil gören şeklinin, salâhiyet ver
diği k a r a n t i n a tedbirlerini almakta serbest olacaklardır. Sağlıkları yerinde olan yolcularla geçer aşı
belgeleri bulunmıyan gemi adamları gidiş alanında lııtulamıyacaklardır. Tehdit altındaki bir bölge
de k a r a n t i n a tedbirleri, ilk geliş alanında abıııms bulunduğundan bunlar gidişe izinli olacaklardır.
Madre--13
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3M ucu maddeden 4(> ncı maddeye kadar (46 dâhil) olan maddeler kaldırılmıştır.
Madde

H

[*]
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47 ne i madde yerine aşağıdaki konacaktır:
1. S a n h u m m a bulunmıyan fakat şartları bu hastalığın gelişmesine elverişli olan ülkelerde:
a) İzinli hava alanları için 1933 sözleşmesinin, bu sözleşme ile tâdil gören şeklinin, 38 nci
maddesi hükümlerine uyulacaktır.
b) Bir S a n h u m m a Andemi
bölgesinden gelmekte o l a n , hava gemileri ilk alana
gelişlerinde
haşerelerden temizleneceklerdir.
2. B i r S a n h u m m a Andemi bölgesinden, bu hastalığın
bulunmadığı fakat
mevcut şartların,
onun gelişmesini mümkün kılabileceği başka bir bölgeye doğru hava yolu ile yolculuk yapan her
kişi, bu öteki bölgenin ilk durak yerinde aşağıdaki gibi muamele görecektir.
a) Oeçer bir S a n h u m m a aşı belgesi varsa bu hastalıkla ilgili karantina kayıtlarına tâbi tutul
maksızın yola devanı ma izin verilecektir.
b)
İllinde geçer d u r u m d a bir s a n h u m m a aş.ıhelgesi, yoksa elindeki belge geçer d u r u m a gelinceye
veya ö günlük bir mühlet
sona erinceye k a d a r ve bu iki d u r u m d u n biri veya- ötekinin daha.
önce m e y d a n a gelişine göre, kapı ve pencereleri İ d l e r l e iyice muhafaza edilmiş y e r l e r d e tecrit.
edilebileceklerdir.
3. Bu sözleşmenin buraya k a d a r gecen hükümlerine bakılmaksızın ( P a k a t yalnız pek istis
nai d u r u m l a r d a ) sözleşmiş t a r a f l a r , aşılanmamış olmakla beraber serbestçe geçmeleri yüksek si
yaset sebepleri dolayısiyle aeele ve mutlak olarak lüzumlu olan kimselere, sahibinin geçişine ser
bestçe ve engelsiz olarak yul verilmesi hemen gerekli olduğunu
tasdik eden
(Acele d u r u m )
belgeleri, verebilirler.
Bu belgenin kesin şekli \-e verilme tarzı ile onu düzenlemeye salahiyetli makamın vasfı ilgi
li H ü k ü m e t l e r a r a s ı n d a anlaşma ve m u h a b e r e konusu olacaktır.
| * | İO ncı maddenin kaldırılması
üzerine, değişen 38 nci madde hükümlerinin
uy g unlanması, ar
tık bîr Sanhumma
Andemi bölgesinde bulunan hava alanlarının ( Antiamaril Alan) ve ayrılmış bölge
olarak
tel akli edilmesini
sağln/anuyacakhr.
Bu alanlara
inen yolcular
durumun
gereğine
göre
38 nci maddede tarif edilen tedbirlere tâbi
tutulacaklardır.
( S. Sayısı : 184 )

- 2 1 Sözleşmiş taraflar bu belgeleri taşıyanların serbestçe geçişlerini kabul etmekle beraber bu ki
şilerin hava yolları üzerindeki duraklamalarda, girip çıkabilecekleri yerler, pencere ve kapıları'
tellerle iyice korunmuş olup yalnız hava gemisine gitmek için ayrılabilecekleri binalara münhasır
kalacaktır.
Madde — 15
51 nei maddede birinci satır aşağıdaki gibi değiştirilecektir.
(Gelişte aşağıdaki tedbirler alınabilir:)
Madde — 16
53 ncü madde yerine aşağıdaki yazı konacaktır.
Bununla beraber bir hava alanına inişte, 1933 sözleşmesinin 3 ncü kısmının/ bu sözlşme ile ta
dile uğnyan şekline göre hastalığın kuluçka devresi sonuna kadar gözaltına [*] alınması zaruri
görülen her kişi, ineceği topraklarla varacağı ülke makamlarına, kendisinin yol boyundaki alan
larda tıbbi muayeneye tâhi tutulmasını sağlıyaeak surette keyfiyetin
bildirilmesi şar
tiyle, yoluna devam edebilir.
1933 Sözleşmesinin 26 ncı maddesi hükmüne göre müşahedeye alınması zaruri olan hiçbir kimse
nin, sarıhumma (kuluçka) devri sona erinceye kadar, yoluna devamına izin verilmiyecektir. Yalnız
bir ilerideki durak noktası sağlık makamlarının izni olmak şartiyle, sarıhummadan başka hastalık
vakaları bundan müstesnadır.

54 ncü maddenin birinci paragrafı yerine aşağıdaki konacaktır:
Her hava alanı sağlık makamı, bulaşık bir bölgeden gelen hava gemisine sağlık tedbirleri uygu
larken bu gemiye, gerek memleket içinde ve gerek yabancı memleketteki başka bir alanda daha
önce uygulanmış olup bu Sözleşmenin 4 ncü maddesinde sözü geçen hava gemisi sağlık bildiriğinde
açık olarak görülecek olan tedbirleri imkân derecesinde, hesaba katacaktır.
54 ncü maddeye aşağıdaki paragraf eklenecektir.
Memleketlerarası seferler yapan hava gemilerinin, malarya ve başka hastalık taşıyıcı böcekleri
bir yerden başka bir yere götürmesi gibi özel bir tehlike sebebiyle, bulaşık bir bölgeden ayrılan
her hava gemisi, kalkışından önce, böceklerden temizlenecektir. 1933 Sözleşmesinin bu Sözleşme ile
tadil gören 54 ncü maddesine bakılmaksızın, eğer bir hava gemisinin hastalık taşıyıcı böcekler nak
letmesinden şüphe etmek için sebepler varsa, gelmeden önce veya gelişte bu hava gemisinin, yeniden
böcekten temizlenmesi istenebilir.
Bundan başka Sözleşmiş taraflar aşağıdaki hususlarda uygun kalmışlardır:
Madde — 18
Bu Sözleşme imza veya muvafakat yolu ile en aşağı 10 hükümet tarafından kabul edilir edilmez
yürürlüğe girecektir.
[*] Aşağıdaki lıaller müstesna olmak üzere, bu sözleşmenin gözaltı (Nezaret) işlemine
lüzum
gösterdiği yerde bu nezaret müşahedeye çevrilemez.
a) Nezaretin gereken itina, ile yapılamıyacağı durumlarda;
b) Memlekete bir bulaşıcı Ustalığın sokulması tehlikesine olağanüstü ciddî bir şekilde İhti
mal verildiği takdirde;
c) Nezarete tabi tutulması bahis konusu olan kimseler, yeter derecede sıhhi garanti telkin etmi
yorsa bunlar salahiyetli sağlık makamlarının' lüzumlu göreceği her türlü muayeneyi kabul edecek
lerdir,
(S. Sayısı : 184)
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Madde — 19
Bu Sözleşme 1933 Sözleşmesini tamambyacak bir bütün teşkil eder olarak kabul edilecektir. Adı
gec,en Sözleşme, bu şimdiki Sözleşme ile değiştirildiği şekilde, Sözleşen taraflar arasında tam ola
rak yürürlükte kalmakta devam eder. 1933 Sözleşmesi hükümlerinden biri aynı Sözleşmedeki başka
bir hükme atfı ihtiva ettiği takdirde bu atıf o hükmün şimdiki Sözleşmedeki değiştirilmiş şekline raci
olarak kabul edilecektir.
•i •

Madde —

20.

Bu sözleşme İT) Ocak 1945 de başlamak üzere, henüz imza ütmemiş hükümetlerin muvafakatine
açık bulundurulacaktır.
Muvafakatler Birleşik Amerika Hükümetine yazılı olarak bildirilecektir.
Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bildirilen yazılı muvafakatler her hükümet için
muvafakati tebliğ ettiği tarihten itibaren meriyete girecektir.
Madde — 21
Her anlaşan taraf bu anlaşmayı imzalarken veya muvafakatini bildirirken kendi sömürgele
rinin, denizaşırı topraklarının himayesi hükümranlığı veya idaresi veya mandası altındaki ülke
lerin tamamına veya bir kısmına bu anlaşmanın şümulü olmadığını beyan edebilir.
Sonradan her vakit için, Birleşik Amerika Hükümetine hitaben yazılı bir tebliğ ile bu ülkeler
den, herhangi birine bu anlaşmanın tatbiki mümkün kılmabilir. Bu takdirde anlaşma o ülkeye, ancak
tebliğin Birleşik Amerika Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren tatbik edilecektir.
Madde — 22
Birleşik Amerika Hükümeti bu anlaşmaya katılan hükümetlere olduğu gibi, 1933 anlaşmasına
katılmış olan hükümetlere de bu anlaşmaya yapılacak imza ve muvafakatlerden ve aynı zamanda
bu anlaşmanın tatbiki mümkün kılman ülkelerb- ilgili tebliğlerden yazılı olarak bilgi verecektir.
Madde — 23
Bu anlaşma her anlaşan taraf için:
1. Bu anlaşmış taraf sonradan 1935 anlaşmasını değiştiren veya onun yerine geçen başka bir
anlaşma ile bağlanmcıya veya;
2. Bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren aradan 18 aylık bir süre geçinciye kadar ve
bu durumlardan biri veya ötekinin daha önce vukubuluşuna göre yürürlükte kalacaktır.
Madde — 24
Bu anlaşmanın asıl metni Birleşik Amerika Hükümetinin Arşiv Dairesine konacak ve 15 Ka
sım 1944 de Vaşington'da imzaya açılarak orada 15 Ocak 1945 gününe kadar bu iş için acık kala
caktır. Birleşik Amerika Hükümeti tarafından 1933 anlaşmasına katılan hükümetlere olduğu gibi
bu anlaşmayı imza veya muvafakat yolu ile kabul eden her hükümete, bunun aslına uygunluğu
tasdik edilmiş, birer kopyası verilecektir.
Yukardaki hususları tasdik yolunda, aşağıda imzaları bulunan salahiyetli murahhaslar, iyi ve
uygun şekilde bulunduğu anlaşılan salâhiyetnam elerini tevdi ederek bu anlaşmanın, her ikisi de
itimada değer, olan İngilizce ve Fransızca metinlerini kendi hükümetleri adına ve imzalarının
karşılarındaki tarihlerde imzalamışlardır.

( S. Sayısı : 184 )

— 23 —
Hava seferleri için Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi
Hava Gemin Sağlık

Bildirimi

(Milletlerarası örnek)
Yere inişinde hava gemisi kaptanı tarafından doldurulup alan sağlık memuruna verilecek
(1) Hava gemisinin lisans numarası, yahut kayıt işareti iniş alanı tabiiyeti.
(2) Hareket alanı ve tarihi.
(3) Hava gemisinin yol sırasında indiği ve kalktığı alanlar. Her birine geliş ve yerinden kal
kış tarihleri.
Alan

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Tarih

Alan

Tarih

Gemi adamları sayısı
Yolcu sayısı
İnecek yolcu sayısı
Yol sırasında hastalık sebebiyle kimse gemiyi terketti mi?
Yolculuk sırasında hastalık vakaları oklu mu?
Uçağa böcek temizlenmesi oldu mu?
Son üç böcek temizlenmesi hakkında tafsilât veriniz!

Kimin tarafından

Nerede

Metod

Tarih

(10)
(11)

Hava gemisine yol sırasında başka sağlık tedbirleri uygulandı mı!
Uçakta diri olarak, hayvanlar, kuşlar, böcekler yahut bakteriyolojik kültür veya virüsleı*
var mı?
Yukarda yazılı olan beyanatın bildiğime ve kanaatime göre doğru ve hakikate uygun olduğunu
beyan ederim.
Tarih :

Kaptanın inızsı

Not : Bu formülün arka tarafı sağlık zabıta memuru tarafından hava gemisi ve yolcular hak
kında alman kararı vazmak için kullanılabilir.

( S. Sayısı : 184 )
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Hava seferleri için 1944 Milletlerarası sağlık sözleşmesi
Kişisel menşe ve sağlık bildirimi
(Milletlerarası örnek)
(Hava gemileri yolcuları için
Geliş hava limanı:
1. Adı ve soyadı:
(Matbaa harfleriyle ve önce ad yazılacaktır,
2.
3.
4.
.">.
G.

Milliyet:
Pasaport No:
Daimî adresi:
İlk gidilecek yerin açık adresi
Bu memlekete gelmeden önceki son 14 geceyi nerede geçirdiğinizi bildiriniz.

Dün gece
Evvelki
gece
Üç gün evvelki
Dört gün evvelki
Beş gün evvelki
Altı gün evvelki
Yedi gün evvelki

8 gün
9 gün
10 gün
11 gün
12 gün
13 gün
14 gün

evvelki
evvelki
evvelki
evvelki
evvelki
evvelki
evvelki

7. Elimde:
Kolera,
Sarıhumma,
Tifüs,
Çiçek aşısı belgesi vardır.
8.

Son 14 gün içinde

Yukarda yazılı bilgilerin
înıza
Tarih

den başka hastalık geçirmedim.
bildiğim ve inandığıma göre doğru olduğunu beyan ederim.

( 8 . Sayı*: 194)
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Milletlerarası 1944 Hava Anlaşması
Milletlerarası Kolera a$m belgesi
Bu belge aşağıda imzası görülen
in (
yaş
karşı aşağıdaki gösterilen günlerde aşılanmış olduğu bildirilir.

Tarih

ihzar
Menşei

edilen aşının
Tertip numarası tipi

Aşıyı
Görevi

Aşılananın imzası :

kadın - erkek koleraya

yapan

memurun
İmzası

Oturduğu yer :
Tarihi

. .

Resmî mühür ve imza :
(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere 6 ay için yürürlüdür).

Hava seferleri için 1944 Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi
Milletlerarası, Banhumvna Ast Belgesi
kadın
Bu belge aşağıda imzası görülen (

yaş
erkek

bugün tarafımdan aşılandığım belgeler.
Aşının menşei ve tertip numarası
Aşıyı yapan memurun imzası
Resmî memuriyeti
Aşının yapıldığı yer

tarih

Aşılananın imzası

Oturduğu yer

Aşıyı yapanın resmî mühür ve imzası

Not : Bu belge ancak :
a) Aşı ve onun istihzar metodu Unrra'ca kabul edildiği takdirde;
b) Süre içinde yeniden aşılanmış kimselerden başkası için aşılama tarihine göre aradan on gün
geçtikten son,ra;
c) Son aşılama tarihinden başlamak üzere 4 yıllık süre içinde yürürlüdür.

(S. Sayua: 184)

— 26 —
Milletlerarası 1944 Hava Sözleşmesi
tfarıkummaya harsı muaflık

'hakkında

Milletlerarası belge

Bu aşağıdaki imzanın sahibi
m (
siyet) bu hastalığı eskiden geçirdiği için sarı hum maya karşı muaflık
Bu muaflık fare üzerinde koruma test'i ile belirtilmiştir.
Kan alma tarihi
kanın alındığı yer
boratuvarın adı
Lâboratuvarın bulunduğu yer
Test tarihi
Test sonucu . . .
Lâboratuvar müdürünün imzası
Kesmî mühür
ve imza
Test'e tâbi tutulanın imzası
Test'e tâbi tutulanın oturduğu yer

yaş
kazanmış olduğunu

cin
bildirir.

test'i yapan 1A-

BAboralııvaruı resmî damgası

Not:
Bu belge,
a) Koruma test'i tecrübesini yapan lâboratuvarla kullanılan metot UNRUA tarafından kabul
edilmediği takdirde,
b) Test'in yapılışından sonra 10 yıldan fazla zaman geçtiği takdirde, yürürlü değildir.

Hava seferleri için lî>44 Milletlerarası Saİlık Sözleşmesi
Milletlerarası Tifüs aşısı belgesi
Bu belge aşağıda imzası bulunan (
yaş
karşı aşağıda gösterilen tarihlerde aşılanmış olduğunu bildirir.

Tarih

Müstahzar aşının
Menşei
Tertip numarası tipi

Aşılananın imzası : . . .

. ,

.

Aşıyı
Görevi

kadın - erkek . . . . .

y a. p a u

Oturduğu yer
arını

Kesini mühür ve imza :
Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere bir yıl için yürürlüdür.
( S. Sayısı: 184 )

in

m e m ıı r u n
İmzası

tifüse

:

-
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Milletlerarsı 1944 Hava Sözleşmesi
Milletlerarası Çiçek aşısı belgesi
Bu belge aşağıda imzası görülen
dan çiçeğe karşı aşılanmış olduğunu
Aşının menşei ve tertip numarası
Aşıyı yapanın imzası
Aşıyı yapanın görevi
Aşının yapıldığı yer
, Aşılananın imzası
Aşılananın oturduğu yer

m (yaş
bildirir.
:
:
:
:
:
:

cinsiyet

) bugün tarafım

v

.

Tarih

Resmi damga
Önemli hatırlatmalar : Aşı ilk olarak yapılmış sa aşının sonucu belgeye işaret edilebilmesi iyin
aşılanan kimsenin 8 nci ile 14 ncü günler arasında bir hekime başvurması tenbih edilecektir. Müker
rer aşılanma vakalarında bütün muaflık reaksiyonları tesbit edilebilmek için aşılanan kimsenin 48
saat içinde ilk muayenesini yaptırmak üzere bir
hekime başvurması gereklidir.
Bu belge yukarda sözü geçen aşılanma keyfiyetinin tarafımdan aşağıdaki tarihte veya tarihlerde
kontrol edildiğini ve aşağıdaki sonuçların görül-düğünü bildidir.
Sonuçlar

Tabibin imzası : . .
Memuriyeti
:
Aşı yeri :

Kontrol tarihi

.
Resmî mühür
Tarihi :

Sonuçları bildirilmek için aşağıdaki terimler
kullanılacaktır. "Muaflık .reaksiyonu,, "Çabuk
beliren reaksiyon" (Vaksinoit) "ilk tipik aşı reaksiyonu" "reaksiyonsuz" işareti taşıyan bir
belge yürürlü olmıyacaktır.
Aşılananın imzası :
.
(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere üç yıldan fazla yürürlü değildir).

12 NİSAN 1933 TARİHLİ HAVA ULAŞTIRMALARI MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞ
MESİNİ DEĞİŞTİREN 15 ARALIK 1944 TARfrlLİ VAŞİNGTON HAVA ULAŞTIRMALARI
MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİ UZATAN VAŞİNGTON 23 NİSAN
1946 TARİHLÎ PROTOKOL
Bu Mukaveleyi mızalamış olan Hükümetler, 12 Nisan 1933 tarihli Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık
Mukavelesinde tadiller yapan 1944 Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık Mukavelesinin meriyette tu
tulması için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu Mukavele müddetinin, tatbik sahasına girmiş
bulunduğu tarihten itibaren 18 ay sonra, yani 15 Temmuz 1946 da sona ereceğini gözönünde tuta
rak : Ve adı geçen Mukavelenin 15 Temmuz 1946 dan sonra da, iştirak eden Devletler arasında
meriyette kalmasının arzuya şayan olduğunu düşünerek;
Bu hususu görüşmek için, her biri kendi salâldyetli mümessillerini tâyin etmişler ve bunlar da
(S. Sayın: 184)
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lam ve uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu görülen salâhiyetnamelerini tevdiden sonra
hususlarda mutabık kalmışlardır :

aşağıdaki

Madde — I.
Protokolün 2 nei maddesinin kaydı altında olmak şartiyle, 12 Nisan 1933 tarihli Milletlerarası
Hava Seferleri Sağlık Mukavelesini tadil eden 1944 Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık Muka
velesi bu protokola iştirak eden Devletler hakkında, 15 Temmuz 1946 tarihinden itibaren, bu
Devletlerden her birinin yukarda sözü geçen 1933 ve 1944 mukavelelerinin yerine geçecek yahut
bunları tadil edecek muahhar bir sözleşmeye bağlanacakları güne kadar meriyette kalacaktır.
Madde — DT.
(Aşağıda Unrra diye adlandırılan) Birleşmiş Milletler Yardım ve Restorasyon İdaresi, kendi
sine 1944 mukavelesiyle tevdi edilmiş olan vazife ve işleri bu protokol ile müddetinin uzatıldığı
şekilde ve yeni bir Milletlerarası îjiyen teşkilâtı kuruluncıya kadar, görmeye devam edecek ve
böyle bir milletlerarası teşkilâtın kurulduğu tarihten itibaren bu vazife ve işler bu teşkilât tara
fından demlide edilecektir. Bununla beraber, Avrupa'daki faaliyetinin sona erdiği veyahut her
hangi başka bir sebeple Unrra bu işleri üzerine alamaz hale geldiği zaman bu yeni (Milletlerarası
tjiyen Teşkilâtı) henüz kurulmamış bulunur yahut kurulduktan sonra da bahsi geçen vazife ve
işleri deruhde edecek durumda bulunmazsa bu vazife ve işler Milletlerarası tjiyen Ofisine tevdi
olunur ve bu takdirde protokolü imzalıyan me.rıleketler bu Ofisin bu vazifeleri görebilmesini sağlıyacak gerekli malî tedbirleri alacaklardır.
Madde — III
Bu protokol 1 Mayıs 1946 tarihine kadar

imzaya açık kalacaktır.

Madde — IV
Bu protokol enaz 10 hükümet tarafından - tasdik şartı olmaksızın - imza edildiği yahut tas
dik vesaiki tevdi edildiği yahutta bunlar taraf nidan gönderilen iltihak notlarının alındığı tarihten
itibaren meriyete girecektir. İmzalıyan hükümetlerden her biri hakkında, bu protokol, bu hükümet
ler adına, tasdik şartını taşımaksızın, konmuş olan imza tarihinden itibaren meridir; mümessille
ri tarafından bu şartla imza konmuş olan devletler hakkında da meriyet, tasdike ait vesikanın
tevdiinden itibaren cari olacaktır.
;

,:

Madde — V

1 Mayıs 1946 dan itibaren bu protokol, 1944 sözleşmesine İştirak etmiş olup da henüz bunu
imzalamamış olan hükümetlerin iltihakına açık bulunacaktır. Her iltihak, Birleşik Amerika Hü
kümetine yazı ile bildirilecektir.
Protokolün meriyete girişinden önce veya girişi tarihinde bildirilecek olan iltihaklar, bun
ları bildiren her hükümet hakkında bu hükümetin iltihak tebliğinin alınmasından sonra cari ola
caktır.
Aşağıda imzalan bulunan tam selâhiyetli mü-nıessiller, bu hususları tasdikan bu protokolün
bir tek nüsha halinde tanzim olunup her biri aynı derecede muteber olan Fransızca ve İngilizce me
tinlerini, karşılarında gösterilmiş olan tarihlerde imzalamışlardır. Bu nüsha da Birleşik Amerika
Hükümet Arşiv Dairesince tevdi edilerek aslına uygun kopyeleri de imza veya iltihak etmiş olan
hükümetlerle adı geçen 1944 ve 1933 sözleşmelerine iştirak etmiş olan hükümetlerden herbirine
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından gönderile-çektir.
Washington'da 1946 Nisan ayının yirmi üçüncü günü tanzim edilmiştir.
( S. Sayısı: 184 )

S. Sayısı: 185
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine ve 24, 25, 27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısiyle Afyon Karahisar Milletvekili Hazim Bozca ve
iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve
46 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili Fuad Hu
lusi Demirelli ve altı arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve içiş
leri, Anayasa ve Adalet Komisyonları raporları ( 1 / 3 1 8 ve 2 / 5 , 96)

Milletvekilleri seçimi Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 27 ve 34
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/318)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
tiayı : 71 -1036, 6 - 1063

'
30 . III . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . i l i . i948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine ve mezkûr Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısının
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
"
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Yürürlükte bulunan Seçim Kanunumuzun demokrasinin ana prensiplerini teşkil eden esaslar
dan mülhem bir kanun olduğuna ve bütün demokratik unsurları ihtiva ettiğine şüphe yoktur. An
cak tatbikatta görülen bazı vuzuhsuzluklarla seçimler esnasında edinilen tecrübeler kanunda daha
vazıh bir şeklin bulunmasını zaruri kılmaktadır.
Bu anlayışla hazırlanmış bulunan bu tasarının bu arzuyu sağlıyacağına inanıyoruz.
. Bu ; düşüncelere dayanılarak halen yürürlükte bulunan Saçim Kanununun oy verme bahsine ait
,olan 24 ncü maddesi, oyun gizliliği prensipini daha açık bir şekle konmak suretiyle ifadelendirilmiştir. Bu şeklinde madde, oyun verilmesi için derpiş edilen «Münasip bir yerin» tasrihi cihe
tine gitmiş.; oyun zarfa konulacağı bu yerin hücre olmasını şart koymuştur. Ekonomik imkânlar da
gözönünde bulundurularak bu hücrelerin mahallin şartlarına göre yapılıp tanzim edilmesinin de
maddeye eklenmesi ayrıca uygun görülmüştür.
Diğer taraftan hücreye giren seçmenin herhangi bir maksatla içeride uzun müddet kalarak di
ğer seçmenleri bekletmek suretiyle seçim işinin aksamasına meydan vermesine imkân bırakmamak
için komisyon kararı ile bu gibi kimselerin hücrelerden çıkarılması zaruri görülmüş ve maddeye
ona göre bir hüküm konulmuştur.

— 2 —
Oyun gizliliğini sağlamak bakımından oy puslalarının beyaz kâğıttan olmaları muvafık görül
müş ve böylece muhtelif renkte kâğıtlar kullanmak suretiyle oy gizliliği prensipini ihlâl edeceği
tabiî olan bir tedbirden tevakki edilmiştir.
Oy puslalarina, kendilerine mahsus işaret ve alâmetleri bastırabilmeleri esası kabul edilmekle
de, partilerin kendilerini seçmenlerine tanıtmak hususundaki arzuları karşılanmış bulunmaktadır.
Oy verme süresini bahis mevzuu yapan 25 nei maddenin kabul etmiş olduğu süre bu tasarıda
iklim şartları ve zamanına göre havanın erken kararması gözönünde bulundurularak bir saat kı
saltılmak suretiyle saat 8 den 18 e kadar olan bir zamana indirilmiştir. Aynı zamanda aralıksız yapı
lacak olan sayım için de daha fazla zaman kalacaktır. Esasen bu müddet her sandığa isabet eden 1 000
kişilik seçmen miktarının reyini rahat kullanmasına fazlasiyle imkân verecek kadar uzundur.
Oy sandığından çıkacak oyların tesbiti ve sayımıma dair olan 27 nci maddenin yeni tasarı
daki şeklinde aşağıdaki esaslara riayet edilmek suretiyle oyların sayılması açıklılığı prensipi
daha ziyade vuzııhlandırılmıştır.
1. — Reyler sandıktan parti ve aday temsilcileri ile halkın huzurunda çıkarılıp sayılacaktır.
2. — Netice bir mazbata ile tesbit edilecek ve İm mazbata, sandığın bulunduğu mahalde asıl
mak suretiyle halka ilân edilecektir.
3. — Mazbatanın bir sureti arzu eden parti ve aday temsilcilerine de verilecektir.
4. — G e r e k temsilcilerin, gerekse halktan herhangi birisinin seçim esnasında kanıma aykırı
bir şekilde hareket edildiğine dair vâki olan itiraz veya ihbarı tutanakta tesbit edilecektir.
Seçime katılan siyasi parti ve adaylarla temsilcilerine dair olan 34 ncü madde yeni tasarıda
bu mümessillerin durumunu tavzih bakımından daha çok genişletilmiş, mümessillerin, oyların
verilmesi sayılması, tutanakların düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında seçim komisyonu ve ku
rullarında hazır bulunmaya yetkili kılındıkları arıkça belirtilmiştir. Bundan başka tasarının bu
maddesinde mümessillerin üzerlerine aldıkları vazifelerin ciddiyetini müdrik şahıslardan olmaları
esası gözönünde tutularak en az, seçmen vasfım haiz olmaları derpiş edilmiştir. Temsilcilerin hü
viyetinin komisyonlar tarafından belli olması için parti ve adayların, bunların şahsiyetlerini
belirten bir vesikayı kendilerine vermeleri mecburiyetinin vazedilmesi zaruri görülmüştür.
Seçim kurul ve komisyonlarının tam tarafsızlıklarını gölgeleyebilecek bir ihtimali önlemek
maksadiyle bu kurul ve komisyonlarda seçimle şahsan ilgili olanların vazife alamamalarını temin
etmek üzere milletvekili adaylarının bu teşekküllere iştirak edcmiyecekleri 15 nci maddeye eklenen
bir fıkra ile sağlanmıştır.

Afyon Karahisar Milletvekili Hazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri seçimi Kanununun
24, 25, 27, 34 ve 46 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/5)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4918 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ile gerekçesi birlikte sunulmuştur. İçtüzük'ün 70 nci maddesi gereğince ivedilikle gö
rüşülmesine müsaadelerini arz ve teklif eyleriz.
19 . IX . 1946
Afyon Milletvekili
Afyon Milletvekili
Muğla Mileltvekili
H. Bozca
Hasan Dinçer
N. özsan

( S. Sayısı : 185 )

- 3 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin gerekçesi
21 Temmuz 1946 seçimlerinde uygulanan 4918 sayılı kanunun maksadı tamamiyle temin edici
hükümleri ihtiva etmediği tecrübe ile meydana çıkmış bir hakikattir.
Halbuki : Seçim Kanununda Millî iradenin tam tecellisi imkânlarını sağlıyacak ve asla mü
nakaşa ve tefsirlere müsait olmıyacak açık ve kesin hükümlerin bulunması şarttır.
Seçime iştirak eden her vatandaşda kendisinin ve verdiği oyun emniyet altında bulunduğuna
tam bir itminan hâsıl olmadıkça ve kötü niyet erbabının faaliyetini tereddütsüz önliyecek hü
kümler bulunmadıkça Millî iradenin serbestçe tecellisi beklenemez.
Demokratik şartlara ve Millî bünyemize uygun yeni bir seçim kanununa muhtaç olduğumuz
bütün açıklığı ile meydanda isede böyle bir kanunun hazırlanması için geniş bir zamana ihtiyaç
bulunduğu aşikârdır.
Ancak, açık bulunan Milletvekilleri için önümüzdeki aylarda yapılması icap eden kısmi se
çimlerde 4918 sayılı kanunun aksak ve vatandaşa emniyet vermekten uzak hükümlerinin acilen
tadili bir zaruret olarak tezahür etmektedir.
tşte teklif bu maksatla hazırlanmıştır.
Madde 24 : Bu madde bugünkü haliyle maksut olan gizliliği temin edemediği için seçmen
lerin iradelerinin serbest ve her türlü tesir ve müdahalelerden uzak tecellisi imkânını sağlıyamamıştır. Bu yüzden 21 Temmuz seçimlerinde seçmenlere sandık başlarında maddi ve manevi te
sir yapılmak suretiyle dilediği şekilde oy vermek hakkından mahrum edildikleri yolunda bir çok
şikâyetlerle karşılaşılmıştır.
Bu mahzurları bertaraf etmek üzere seçmenlerin yalnızca kapalı bir odada oylarını mühürlü
zarflara koymaları prensipi kabul edilmiştir. Yine bu seçimlerde bazı yerlerde oy sandıklarının
bütün seçmenlerin iştiraklerine elverişli olmıyan yerlere konulduğu yolunda şikâyetler vâki ol
muştur. Bunları önlemek maksadiyle ve hem de kapalı odaların kolaylıkla temini mülâhazasiyle
oy sandıklarının, bulunan yerlerde okullara, bulunmayan yerlerde de diğer münasip mahallere
konulması muvafık görülmüş ve bu maksatları teminen 24 ncü maddeye iki fıkra hâlinde hüküm
ler ilâve edilmiştir.
Okuyup yazmak bilmeyen seçmenlerin kapalı odada bulundurulan oy puslalarınm hangi par
tiye ve bağımsız adaya aidiyetini ayırt etmelerine imkân vermek üzere, oy puslalarınm renkli
veya mahsus işareti havi olmaları zaruri görülerek bu maddeye o yolda bir fıkra eklenmiştir.
Madde 25 : 24 ncü maddedeki değişikliğin tabiî bir neticesi olarak 25 nci maddeye de buna
mütenazır hükümler konulmuştur.
Seçimlerin yapılacağı mevsim itibariyle saat ondokuzda karanlığın basması gözönünde tutu
larak seçim bitiminin bir saat öne alınması uygun görülmüştür.
Madde 27 : Bu madde hükmüne göre tasnifi mütaakıp oy puslalarınm yakılmış olması keyfi
yeti, tasnifte, tutanak tanziminde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tahkiki imkânını bertaraf
ettiği vâki şikâyetlerin taaddüdü ile teeyyüt etmiştir. Bu mahzuru bertaraf etmek maksadiyle
oyların yakılmayıp muhafazası prensibi kabul edilmiş ve madde bu şekilde düzenlenmiştir.
Keza seçim sonucunu merakla bekliyen halkın tatmini bakımından da tanzim edilen tasnif sonu
cunu gösteren tutanağın bir suretinin sandığın bulunduğu mahalde talik suretiyle ilânı münasip
görülmüştür.
''* • ~
Madde 34 : Bu maddede temsilcilerin görev ve yetkileri kâfi derecede açıklanmamış ve tanzim
edilen tutanaklara imza koymak salâhiyetinin tanınmamış olmasiyle, temsilciler faydasız birer un
sur haline girmiştir. Bu durum, sonradan tutanakların değiştirilmesi gibi vaziyetler ve bu yolda
birçok iddia ve şikâyetlere yolaçmış ve halkm güvenini sarsacak vaziyetler ihdas etmiştir.
Bu mahzurların önlenmesiyle kanunun ana prensipi olan oyların maddî ve mânevi kıymetleri
nin tam bir emniyet altında bulunduğuna dair olan şüphe ve tereddütleri izale ve binnetice şikâ
yetlerin kabil olduğu derecede karşılanması hedef tutularak tutanaklara temsilcilerin imza ettiril( S. Sayısı: 185 )

_ 4 mesi ve birer imzalı suretinin verilmesi mecburiyeti demokratik esaslara uygun görülmüş ve bu
maksatla madde değiştirilmiştir.
Madde 46 : Bu kanuna aykırı suçların mahiyetleri ve âmme vicdanında husule getirdiği tesir
bakımından faillerinin süratle cezalandırılması önemli görülmüş ve bu itibarla meşhut suçlar mu
hakemesi usulü kanunu hükümlerinin tetkiki faydalı olacağı mülâhaza edilmiştir.
Bu maddede kabul edilen 6 aylık zamanaşımı süresinin kısalığı bakımından bir kısım suç faille
rinin cezadan kurtulmalarma yerverilmemesi için genel zamanaşımı sürelerinin tatbiki uygun gö
rülmüştür.

AFYON KARAHİSAR MİLLETVEKİLİ
MAZÎM BOZCA VE İKÎ ARKADAŞININ
TEKLÎFÎ
4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi
bazı maddelerinin değiştirilmesine

Kanununun
dair kanun

teklifi
MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri Şe
yimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 neı mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde 24 : Sandıklar kilitlendikten sonra
okul binasına; bulunmıyan yerlerde diğer mü
nasip bir yere konur-.
Mühürlü zarflarla oy puslaları sandığın bu
lunduğu mahalden ayrı ve sandığa yakın ka
palı bir odada bulundurulur.
Seçim başladıktan sonra bu odaya seçmen
lerden başka hiçbir kimse giremez. Oy pusula
larının bu mühürlü zarflar içerisine konup ka
patıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy
pusulalarının seçmenler tarafından hariçten te
mini de mümkündür. Oy pusulalarına nekadar
Milletvekili seçilecekse okadar Milletvekili adı
yazılabileceği, yazısı olmıyanlarm emniyet et
tikleri kimselere de yazdırabilecekleri belirti
lir. Pusulaları yazmak veya yazdırmak için
seçim komisyonlarınca münasip bir yerin önce
den hazırlanmış bulunması lâzımdır.
Pusulalarda belirtilen miktardan ziyade adyazılmış veya yazdırılmış ise bu pusulaların ba
şından başlıyarak sırasiyle yalınız seçilecek sa
yıdaki adlar kabul edilip fazlası hükümsüz sa
yılır.
istenilen sayıdan, daha az ad yazılmış veya
yazdırılmış ise yalınız yazılı adlar kabul olunur.
Böylece aynı ad birkaç kere yazılmış ise bu, bir
oy sayılır. Oy pusulalarına yazılan adlar okun
mazsa hesaba katılmaz.

Oy pusulalarına ad ile birlikte soy adının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soy adı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir.
Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu
pusulalarda aynı adlar aynı sıra ile yazılı bulun
duğu takdirde pusulalardan yalınız biri hesaba
katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka ad
lar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile ya
zılmış ise hiçbiri hesaba katılmaz.
İmza, mühür veya seçmenin kim olduğunu
belirtilen herhangi bir işaret bulunan oy pusula
ları hesaba katılmaz. Mühürsüz, zarf "nünde
atılan pusulalar hükümsüz sayılır.
Pusulalar renkli ve siyasi partilerin mahsus
işaretini havi olabilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete
ile, olmıyan belde ve köylerde âdet olan vası
talarla ilân edilir.
Madde 25 : Seçim yerine her gelen seçmene
köy ve mahallesi, ad ve soy adı ve gerekirse
kimlik cüzdanım göstermesi istenebilir. Bu su
retle kimliği belli olan seçmenin seçim defte
rindeki adı yanma imzası alınır. İmza bilmi
yorsa veya mühürü-yoksa sol elinin baş par
mağı bastırılır ve bu parmağı olmıyanlarm han
gi parmağı bastırıldığı yazı ile açıklanır ve
kendisinin kapalı odaya girmesine müsaade
olunur.
Seçmen kapalı odada, bulunan oy pusulala
rından dilediğini veya beraberinde getirdiği
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pusulayı orada bulunan mühürlü boş zarfa ko
yup kapattıktan sonra dışarıdaki oy sandığına
atar.
Bir seçmen kapalı odayı terketmedikçe di
ğerinin girmesine müsaade edilmez. Hiçbir se
bep ve suretle başkasının namına oy pusulası
sandığa atılamaz. Oyların sandığa atılacağı sü
re saat sekizden saat on sekize kadardır. An
cak sandık başında oyunu vermemiş seçmenler
varsa onlarda oylarını kullanmadan
tasnife
başlanamaz.
Madde 27 : Oy verme bitince seçmen def
terlerine konmuş olan imza, mühür veya par
mak işaretlerine göre oylarını kullananların
sayısı bir tutanakla belirtilerek sandık seçim
komisyonlarınca temsilcilerin huzurunda açılır.
Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak
oylarını kullananların sayısını belirten tuta
nakla karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde
fazlası açılmadan yakılır ve oy puslaları 24
ncü madedeki esaslar gözönünde bulundurul
mak suretiyle tasnif edilir bu suretle oyların
sayılması ve tasnifi bittikten sonra:
A) Seçim günü,
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzurîyle açıldığı,
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların
yok edildiği,
D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne
maksatla hesaba katılmadığı,
E) En ziyade oy alanlardan başlayarak
kimlerin kaçar oy aldığı,
F ) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldı
ğı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de bunların nelerden ibaret olduğu tutanakla
belirtilir.
Bu tutanakların imzalı birer sureti sandık
başında temsilcilere verilir. Ve aynı zamanda
bir.sureti de sandığın bulunduğu mahalle asıl
mak suretiyle halka ilân olunur.
Seçim Komisyonlarınca tutulmuş olan tuta

naklar ve seçim defterleri ve hesaba katılmıyaıl
oy pusulaları komisyon mührü ile mühürlenip
imzalanmış bir zarf içinde seçim bürosunun
bağlı olduğu kurula tevdi olunur.
Hesaba katılan oy puslaları işten dikişli
torbalar içine konulup komisyon ve temsilciler
tarafından mühürlendikten sonra seçim kurulu
na teslim olunur. Seçim dönemi sonuna kadar
bu torbaların saklanması mecburidir.
Madde 34 : Seçime katılan siyasi partilerle
bağımsız adaylar, seçime nezaret etmek üzere en
çok ikişer temsilci gönderebilirler. Bu temsilci
ler oyların sandığa atılması, tasnif edilmesi
komisyonlardan gelen tutanakların tetkik ve
tevhidi ve bütün tutanakların tanzimi sırasında
komisyon ve kurullarda hazır bulunmağa yet
kilidirler.
Komisyon ve kurullar tarafından tanzimi
lâzım gelen bütün tutanakların
temsilcilere
de imza ettirilmesi mecburidir. Tutanakların
tanzimini mütaakıp imzalı birer suretleri tem
silcilere verilir.
Madde 46 : Seçim Kurul ve Komisyonları
başkan ve üyeleriyle bilûmum Devlet memurla
rının bu kanuna aykırı suçlardan dolayı C.
Savcılığınca resen takibat yapılır. Bu suçlar be
lediye sınırları dışında işlense dahi Meşhut Suç
lar Mahkemesi usulü kanunu hükümlerine
tâbidir.
Seçim işinden doğan kamu dâvası genel za
manaşımına tâbidir. Ancak bu süre seçim dö
nemini geçemez.
MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Teklifi yapanlar
Afyon Milletvekili
/ / . Bozca
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Afyon Milletvekili
Hasan Dinçeı-

Muğla Milletvekili
N. özsan
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Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 2/5
Karar No. 2
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Yüksek Başkanlığa
Milletveklieri seçimi hakkındaki 4918 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Afyon Milletvekili Hazım Bozca, Af
yon Milletvekili Hasan Dinçer, Muğla Milletve
kili Nuri özsan tarafından verilen kanun tasa
rısı Yüksek Başkanlıktan Komisyonumuza hava
le edilmesi üzerine ihtiva eylediği hükümler- İç
işleri Bakanı Şükrü Sökmensüer ve tasarı sa
hipleri huzuriyle incelendi ve görüşüldü.
Tasarı gerekçesi ihtiva ettiği ana prensip
ler itibariyle Seçim Kanunu üzerinde yapılacak
değişikliklerin ve umumi bir tâdilin hazırlan
ması için geniş bir zamana ihtiyaç hissedildiğini
kabul etmekle beraber ara seçimlerde ve açık
bulunan Milletvekillikleri için yakın aylarda yapıl
ması ieabeden kısmî seçimlerde 4918 sayılı Ka
nunun aksak ve vatandaşa emniyet vermekten
uzak hükümlerinin acilen tadili bir zaruret ola
rak gösterilmekte ve bu sebeble mevzuubahis ka
nunun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı maddelerinin bu
bakımından değiştir ilmsinin lüzumuna işaret olu
narak değiştirilmesi istenen maddelere göre se
çimin gizliliğinin iyi bir şekilde temin edilmediği
seçmen iradesinin serbest ve her türlü tesir ve
müdahaleden uzak tecelli etmesine imkân veril
mediği, oy pusulalarına işareti mahsusa konması
ve renkli oy pusulasının kullanılması suretiyle
vatandaşlara kolaylık gösterilmesi icap ederken
bunların mümkün olmadığı, seçim sonuçlarının
mahallinde ilân edilerek seçmenlere kullandık
ları oy neticelerinden haber verilmekle onların
merakla bekledikleri seçim hakkında malûmat
verilmediği, temsilcilere tutanakları imza salâ
hiyeti verilmediği ve bu suretle bazı yolsuzluk
lara sebebiyet verildiği ve bu kanun hükümleri
ne göre işlenen suçlar-m kısa zamanaşımına tâbi
tutulduğu Ve sürat bakımından formalitelere ri
ayet yüzünden neticenin gecikmesi dolayısiyle
millet iradesinin tecellisine şüphe ve tereddüdün
mevcudiyetini izaleye imkân bulunmadığı mu
cip sebepleriyle tadili zarureti kaydedilerek mad
delerin tertibi cihetine gidilmişse de:

Mevcut ve yürürlükte bulunan Milletvekil
leri secimi kanunu hazırlanırken ve kanuniyet
kesbederken bunun üzerinde demokratik esaslara
göre uzun incelemeler yapılmış ve her türlü
endişelere cevap verecek şekilde hazırlanmış ol
maktan başka demokratik adımların atılışında
bu mlletin siyasi bünyesinden uzun seneler yer
almış ve alışılmış ve prensip bakımından tek
dereceli sistem olan Belediye ve muhtar seçim
lerinde elde edilen tecrübe ve alışkanlıkların
verdiği neticeler de gözönünde tutularak bu hu
suslardan istifade olunmuştur. Seçim kanun
larının millî bünyeye tesir eden ana kanunlar
dan olduğu nazarı itibare alınınca bu çatı üze
rinde yakın fasılalarla gedikler açmak ve açı
lan gediklerin göstereceği mahzurlar dolayısiyle
hu gedikleri taaddüt ettirmek kanunun umumi
bünyesini kökünden yıkmağı mucip olacak hal
lerdendir. Bundan başka 20 Eylül 1324 tarihli
İntihabı Mebusan Kanunu ve zeyilleriyle tadil
leri yerini ancak 1942 yılında Mebus Seçimi Ka
nununa terkedebilmiştir. Milletlerin siyasi ha
yatında müessir olan bu kabil kanunların uzun
tecrübe yıllarından sonra ancak değiştirilmesi
mümkün olduğu aşikâr iken tek dereceli seçimi
sağlıyan yeni kanunun çok kısa zaman zarfında
tadili cihetine gitmekte beklenilen fayda mel
huz olmakla beraber tasarıda mahremiyet esa
sını getireceğinden dolayı kanuna girmesi arzu
edilen tedbirler üzerinde durulduğu zamanda
bunların beklenilen neticeyi vermiyeeeği aşikâr
dır. Nitekim:
Sandıkların okullara, bulunmiyan yerlerde
diğer münasip bir yere konmasının seçmen ru
hiyatı üzerinde müessir olacağı ileri sürülmüşse
de kanuni kayıtların fazlalığı o kayıtlara ria
yetsizlik iddialarını artırarak işin selâmetini or
tadan kaldıracağı ve her memleketin kendi
coğrafi millî ve içtimai bünyesine göre tedbir
lere başvurması zaruri olduğundan köylerimizin
vaziyeti hususiyeleri de gözden uzak tutulma
mak icabeder. Esasen mevcut kanunda mektep-

( S. Sayısı: 185 )

— 7—
lere sandıkların konmıyacağına dair bir kayıt
bulunmadığı bir hakikat olduğuna göre mek
teplere, bulunmıyan yerlerde münasip yerlere
konacağını kaydının ilâvesi bu günkü kanunun
bir eksiğini itmam değil yürür bir sistemi iğlaka
götürecek bir tedbir olarak tezahür eyler.
«Kapalı oda» sistemine gelince: Tasarıda
zarflarla oy pusulalarının, sandığın bulunduğu
mahalden ayrı, sandığa yakın kapalı bir odada
bulundurulması derpiş edilerek oyların mahre
miyeti esası konmak istenmiş ve bu suretle Se
çim Kanununun daha demokratik bir hale ko
nacağı ileri sürülmüştür.
Hücre ihdasiyle seçimin mahremiyeti ve va
tandaş oylarının serbestçe kullanılması temin
edilir mi? Bunun sağlıyacağı faide ve doğura
cağı mahzurlar karşılaştırılınca; görülür ki,
hücreye oy puslalarınm konulması ve hücreye
tek girip, çıkmak asıl olduğu zaman; herhangi
bir his veya telkin ile muayyen kimselere ve
partilere ait oy puslalarının bu suretle seçmen
ler tarafından hücreden kaldırılması ve seçimin
arzu edildiği şekilde netice]endirilmesi en ba
sit bir olay olarak tezahür eyler ve bu suretle
beklenilen neticenin büsbütün ortadan kalk
masına sebebiyet verilmiş olur.
Bundan başka mahallî hususiyetlere göre her
sandık başına böyle bir hücre yapmak ve bu
hücreleri iklim, kuruluş ve geçim şartlariyle tevazzu eden köylerimize kadar götürmekte; ge
rek malî ve gerekse maddi bakımdan imkân
haricinde olduğu bedihi bulunduğuna göre bu
şekilde bir tadil zaruret olarak tecelli etmez.
Kaldı ki, bugünkü sistemimizde oy mahrumi
yetinin yokluğu iddia edilemiyeceği gibi buna
mâni olacak ahkâm da mevcut değildir. Oku
mak yazmak bilmiyenlerin hariçte bunları yaz
dırması esası da kabul olununca böyle bir aleni
yetin, istihdaf edilen mahremiyetle kabili te
lif olmadığı da ortaya çıkar.
Oy pusulalarına parti işaretlerinin konma
sına esasen kanuni bir mâni yoktur. Oy pusu
lalarının renkli olmasının faydası da tasavvur
olunamaz. Parti adedleriyle bağımsız adayla
rın çokluğu öyle bir hal alır ki bunlara ayrı
ayrı renk bulmağa imkân olamaz. Ve bulunsa
bile bunların kolaylık sağlaması şöyle dursun
karışıklığı ve bu karışıklık yüzünden Millî ira
deye tesir edecek şekilde gayrikanuni istifa
delere tevessülü mucip olur. Renkler üzerinde

husule gelecek karışıklıklar istenilen neticeyi
değil arzu edilmiyen sonuçları doğurur ve esa
sen mevcut kanunumuz oy mahremiyetine ria
yet etmektedir. Aleniyeti âmir bir hüküm de
yoktur.
Mümessillerin nezaret hakkı ve tutanaklara
imza koymaları ve bir nüshasının kendilerine
verilmesi ve seçim sonunun hemen ilân edil
mesi hususları Millî iradenin tecellisinde mües
sir birer âmil olarak telekki edilmiş ise de bu
hususlarda faydadan ziyade; daha çok şikâ
yeti, daha çok karışıklıkları ve hattâ itimat
sızlıkları doğuracak âmillerdir.
Mesul ve vazifedar memurların gayrimesul
eşhas tarafından murakabesi suretiyle bu na
karat hakkının ihdasında hangi prensipten yü
ründüğü anlaşılmadığı gibi mümessillerin tuta
nakları imza etmelerinde # seçimin gidişinde
mensup olduğu tarafın tasnif neticesinde kay
bettiğini gören mümessilin herhangi bir saik ve
âmil ile tutanağı şu veya bu şekilde bir şerli
vererek imza edip muallel göstermesi ve ha
kikatte olmıyan vakıaları intisap dolayısiyle
ruhunda duyduğu aksülamele kapılarak varit
ve vaki imiş gibi tutanağa yazması veya tuta
nağı imza etmemesi her zaman varittir ve her
yerde aynı suretle hareket eden mümessillerin
imzaladıkları veya imzadan çekindikleri bu
kabîl tutanakların hiçbir veçhile umumi tasni
fe esas olamıyacağı ve netice iitbariyle mille
tin oylarının gerek kıymeti adediyesi gerek
kıymeti mâneviyesi üzerinde haksız, yersiz ve
kanundan aldığı bir salâhiyetle gayrikanuni bir
şekilde mesuliyetsiz tasarruf etmek her halde
beklenen netice olmasa gerektir. Kaldı ki mev
cut kanunumuz bu seçimlerin milletin muva
cehesinde ve murakabesinde cereyanını temin
eden en demokratik esaslara dayanan bir ka
nundur. Bu tadiller kanunun umumi bünye
sinde yolsuzluklara yol açan rahneler vücuda
getirmekten başka bir şey yapamaz. Bir de
adaylar yekûnunun yüzleri aştığı kabili tasav
vur olduğuna ^öre bunların gönderecekleri iki
şer mümessilin baliğ olacağı tutar dolayısiyle
tutanak tanziminde ve birer nüshaların kendi
lerine verilmesinde mâruz kalıracak müşkilâtm ne dereceye kadar âmeli" bir fay d ? sağlıya
cağı da düşünmeye ayrıca değer hallerdendir.
Seçim sonunun ilânı da kendi bünyemize göre
birçok mahzurlar arzedeceği gibi, birçok karı-
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şıklıklara da sebebiyet verebilir. Ezcümle tas
nife ithal edilmiyen oylar dolayısiyle seçmen
lerin netice hakkındaki tereddütleri, kısmi te
fevvukların netice olarak kabulü yüzünden ma
hallî ihtilâfların derinleşmesi dolayısiyle hâ
sıl olacak vakalar bunun birer misali olarak
kendini gösterir.
Oyların yakılmaması saklanması da bekleni
len neticeyi vermekten ziyade bir sürü suiniyet
lilerin istismar edeceği bir haldir. Bundan başka
bu sistem bize de mahsus değildir ve bugünkü
teknik o kadar ileridir ki bu puslalarm her za
man değiştirilebilmesi de mümkünmüdür. Bilin miyen ellerin bu suretle yapacakları gayrimeşru
müdahalelerle millî iradenin sembolü olan Büyük
Meclisin meşruiyetini daimî bir tehdit altında
bulundurmak herhalde arzu edilen netice olmasa
gerektir. Bundan başka mesul bir heyet huzu
runda neticesi alman oy adedleri artık oy puslal arının saklanmasına esasen lüzum bırakmaz.
Zamanaşımı ve takip usullerinde istenilen
değişikliğe gelince: Seçim Kanununun 46 ncı
maddesindeki altı aylık süre bir zamanaşımı ol
mayıp dâva ikamesi için lâzımgelen bir mehil
ve bir müddettir. Bu müddet içinde açılan dâ
vaların umumi zamanaşımına tâbi olmaları esa
sen tabiîdir. Bu sürenin uzatılması arzu edil
memiş mutlak olarak zamanaşımının seçim dö
nemine mahsus olması gibi bir yol tutulmuştur.
O halde bu da tadile bir sebep olmıyacağı gibi
tesiri muayyen bir süre içinde kaybolan hallerde
onu sürüncemede bırakmak esasen doğru görülmiyerek dâva ikamesi için muayyen bir mehil
kabul edilmiş bulunmaktadır.
Tamamen idari bir mahiyet arzeden seçim
işlerinden mütevellit memurların işledikleri suç
ları halen câri olan idari takip sistemin İen ayrı
bir sisteme bağlamağı haklı gösterecek sebep1^"
de bulunamaz ve bilhassa bunları meşhur, suçlar
kanunu çerçevesine ithali seçimle görevli memur
ları iş başından uzaklaştırarak seçimi mefluç ve
muattal bir hale sokmaktan başka bir fayda sağlıyamaz. Bu da tadil en beklenilen gayeyi de

ğil muayyen bir hedefe matuf arzuların tahak
kukuna imkân vererek millî iradenin tecellisine
âmil olmaktan ziyade engel olmağa sebep teş
kil eder.
Tadil tasarısında da işaret olunduğu veçhile
l)iı kabil değişiklikler geniş bir zamana ihtiyaç
hissettirdiği pek tabiî olduğundan, hiç olmazsa
birkaç tecrübe devresi geçirerek kanunun millî
bünyeye uymadığına ekseriyet tarafından ka
naat getirildikten sonra ve geniş bir zaman çer
çevesi içinde derinliğine yapılacak tetkikler ne
ticesinde ne gibi prensiplere dayanılması lâzımgeldiğini tesbit bir emri zaruridir. Yukarıda
arzedilen sebeplerle mevcut kanunumuz mîllî
iradenin tecellisinde vatandaşları her türlü tesir
ve müdahaleden azade tutmağı en geniş mâna
da temin eden ve demokratik esaslara dayanan
bir kanundur. Bu hususların eksikliğini iddia
etmek kanunun ruhuna uygun düşmez.
Bu itibarla ana kanunlarımızdan olan Millet
vekilleri Seçimi hakkındaki 4918 sayılı Kanu
nun tadiline mütedair olan tasarının maddelere
geçilmeden heyeti umumiyesinin reddine ve ha
valesi gereğince İçişleri Komisyonuna verilmek
üzere Yüksek Başkanlığa iadesine oy çoğunluğu
ile karar verildiğinden tasarı Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Kırşehir
Manisa
R. Karadeniz
S. Kurutluoğlu
K. Coşkunoğlu
Afyon K.
Afyon K.
Antalya
Muhalifim
Muhalifim
N. Aksoy
H. Bazca
H. Dinçer
Balıkesir
Bursa
İsparta
O. N. Burcu
A. Akgüç
R. Güllü
İstanbul
Kastamonu
Kayseri
Muhalifim
Dr. F. Ecevit
R. özsoy
A. M. Berkan
"
Konya
Kayseri
Malatya
//. Karagülle
S. A. Feyzioğlu
Ş. Tugay
Erzincan
A. Fırat
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Yüksek Başkanlığa
Afyon Karahisar Milletvekili Hazim Bozca
ve iki arkadaşının Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında bir kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu teklif sahiplerinden Muğ
la Milletvekili Nuri özsan ve içişleri Bakanı
huzuriyle incelendi.
Teklifin tümü üzerinde açılan müzakerede
Milletvekillerinin seçimi hakkındaki 4918 sayılı
Kanunun tedvini henüz bir yaşını ikmal etme
den ve hükümlerinin uygulanmasiyle ilişkin
tecrübe ve müşahedeler henüz bir seçim ameli
yesinden fazla taaddüt etmeden değişiklik tek
lifi getirilmesinin ve yurdun ana kuruluşu ile
sıkı sıkıya yakından ilgili constitionnel mahiyet
arzeden seçim mevzuatında üzerinde hiç zaman
geçirmeden sık sık oynanmasının mahzurları eş
rafında dermeyan edilen mütalâalara karşı tek
lif sahiplerinden Muğla Milletvekili Nuri Özsan
tarafından verilen izahatta tadil teklifini mem
leketçe ilk defa yapılan tek dereceli Milletvekili
seçimlerinde yalnız bir tecrübe ile değil yüzler
ce sandık başında aynı zamanda tekrarlanmış
olan tecrübe ve müşahedelerle tesbit ettikleri,
ihtiyaçlar gözönünde tutularak ara seçimlerin
de bu ihtiyaçları karşılayıcı ve önleyici yeni hü
kümlerin uygulanmasında imkân hazırlanması
maksadiyle bu teklifi getirmekte ivedilik gös
terdikleri beyan edilmiştir.
Büyük Millet Meclisinin 7 nci seçim döne
minde yine içişleri Komisyonunda çalışmış olan
bazı arkadaşlar tarafından bugün yürürlükte
olan Seçim Kanununun hazırlandığı günlerde
ruh haleti etrafında samimî açıklamalarda
bulunularak geçen Dönemin son Toplantı yı
lında memleketimizde teşriî murakabenin geli
şimi ve siyasi hüviyetlerin demokratik esaslar
gereğince daha üstün inkişaflara erişmesi bek
lenen şartlar dâhilinde doğacak partilerin teş
kilâtlı halde seçim gayretlerine hangi partiye
mensup olursa olsun veya tamamen partisiz
ve bağımsıs bulunsun bütün adaylar için eşit

imkânların geniş alan da seçim gayretine ka
tılabilmeleri ve vatandaşın bu adaylardan di
lediğine serbestçe ve emniyetle oy vermesinin
sağlanması maksatlarını Türkiye'mizin Ulaştır
ma, iskân iklim durumlariyle Milletimizi yüz
yıllardanberi binbir saikin tesirinde olgunlaş
mış olan siyasi karakterine, içtimai bünyesine
ve gerek Köy Kanununun tatbikatiyle gerek
şehir ve kasabalarımızda Belediye Kanunu ile
yillardai.beri uygulanan tek dereceli seçim.
mekanizmasının işleyişinde görülebilen millî
temayüllerin, türe ve geleneklerin özelliklerin
den ilham alarak ve muhtelif memleketlerin
Parlâmento seçimlerinde yürürlüğe konmuş çe
şit çeşit kanuni usullerle o özelliklerin kıyas
lanmasından varılan neticelere dayanarak bu
gün elde mevcut seçim mevzuatımızın her türlü
ye£ cihet parti düşüncelerinden azade tamamiyle objektif ölçülerle hazırlanmış olduğu etrafiyle izah olunmuştur.
îçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer seçim
emniyeti esasları ve tasnif sonuçlarının aleni
yeti ile ilgili bir hususun içişleri Bakanlığınca
üzerinde durulmakta olup her seçim sandığı ba
şında oy verme muamelesinin muayyen saatte
sona ermesiyle seçim büroları tarafından .müşa
hitler ve adaylar huzuriyle yapılan oy pusulala
rı tasnifi sonucunda tanzimi gereken tutanağı
nın seçim komisyonu başkan ve üyelerinin imza
ları ile bir kopyesinin seçim sandığının bulun
duğu yerde ve hemen tasnif ameliyesini mütaakıp umumun göreceği bir noktaya asılmak su
retiyle ilânı mı, yoksa bu sonuçları tutanakta mı
yazılı olduğu veçhile komisyon başkanı tarafın
dan ağızdan okunarak ingiltere'de olduğu gibi
halka şifahen ilânı mı, yoksa Belçika'da olduğu
gibi parti müşahitlerine imzalı suret verilmesimi, muvafık olacağı Bakanlıkça tetkik edilmek
te olup bunlardan hangi şık memleket bünyesi
ne uygun görülürse tatbikma esasen kanunda
mâni kayıt bulunmadığmdan bakanlığın genel
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tebligatı ile bu şıklardan birinin uygulanması
valiliklere tebliğ edileceğini, teklifin Adalet Ko
misyonunda müzakeresi sırasında beyan eyledi
ği halde bu cihetin mezkûr komisyon raporuna
geçmediğini ve nitekim son kısmî seçimlerde ba
kanlığın valiliklere yaptığı tebligata göre her
sandık başında tasnif sonuçlarını ihtiva eden
tutanakları komisyon başkan ve üyeleri tara
fından imzalı bir kopyesinin umumim görebile
ceği yere astırılmak suretiyle ilân edildiğini ifa
de etmiştir.
Tasnif tutanaklarının birer suretinin aday
lara veya onların temsilcilerine verilmesinin
usulü bir kanun mevzuu olarak Belçika'dan gay
ri hiçbir memlekette yoktur. Belçika'da ise Par
lâmento seçimleri bizde olduğu gibi çoğunluk
usulüne değil nispî temsil usulüne bağlı olup
bir adayın saylâvlığa seçiminin tahakkuku oy
pusulalarının tasnifleri sonunda elde edilen
hakiki
rakamlardan ziyade
aynı
partiye
mensup
adaylardan
hakikatte
en çok rey
alandan başlıyarak
sırasiyle kendi zümresi
adayları
muayyen
nisabın
üzerindeki oy
ların
aktarılması ile elde edilecek itibari
rakamlara dayanması nispî temsilin gerektirdiği
usullerden olduğundan o memlekette karşılıklı
bir oy muhasebesi tutma şeklinin imzalı tutanak
ların teatisi şeklinde faidei kanuniye bulunabilir.
Bizim çoğunluk sistemimizde aynı sistemi tutan
diğer birçok memleketlerde olduğu gibi suret
verme keyfiyetine hukukan bir ihtiyaç olmamakla
beraber askı yolu ile ilâm maksadı temine kâfi
ve bunun haricindeki şekiller tezvir ve teşevvüş
gibi türlü mahzurları davet eder mahiyette ve
seçim emniyetini sağlamaktan ziyade sarsmaya
müntehi görülmektedir.
Oy verme
lince :

ameliyesinin

mahremiyetine ge

Yürürlükte bulunan Seçim Kanunumuzda
seçmenin oy puslasmı evinde yazıp katlanmış bü
külmüş olarak sandık başına getirerek kendi
eliyle mühürlü zarfa koyup kapatarak sandığa
atması
gerektiği
gibi
bu
pusulayı bir
kapalı hücrede zarfa
koyup
kapattıktan
sonra
getirip
sandığa
atmasında da
bu
gün
için
kanuni
hiçbir
mâni
yoktur.
Ancak kapalı hücreyi bir kanun hükmü ile mec
buri kılmakta millî örfümüz ve yurdun dört bu
cağında rastladığımız umumi telâkkilere göre

sandığa voy atma ameliyesinin yanında seçmeni
dolap gibi paravana gibi oda gibi bir hücreye
sokup çıkarma ameliyesinin
halkımızca ınü: M ve ciddî karşılanır bir keyfiyet olmadığı
kanaatini
vermektedir. Esasen bir memlekette
demokrasinin gelişi başlıca iki büyük âmilin
seyri ile paralel gittiği inkâr olunamaz. Bunlar
dan birincisi genel nüfusa göre okur yazar
nispetinin artımıdır ki umumi neticeleri yayın
lanmış 1.935 nüfus sayımına göre yedi yaşından
büyük nüfusunun henüz % 20, 4 ü ve 35 den
45 e kadar sonuçlar! yaymlanmıyan nüfus sa
yımlarına göre talimin edilebilen ancak % 30 u
okur yazar olan bir memlekette, bize bu vasatiyi
veren nüfus kütlesinin yedi yaşından seçim
yaşma kadar olan nüfus okur yazarı daha çok ol
duğu da göze alınarak, bu vasatinin köylere ve
köy kadınlarına isabet eden nispeti bu hadde da
hi varamıyacağı hesaplanarak seçmenlerinin %
80 i köylerde oy pusulasını kendi ailesinde en
yakın birine yazdırmak durumunda olan seçmen
lerimizin oylarında matlup olan gizliliğin ha
kikatte ve muhitlerinde kimin kime oy verdiğini
belirsiz tutacak şartlara uygunluğunun sağlan amıyacağı ancak seçmenin samimî iradesi taallûk
etmek suretiyle tercih ettiği adaylara oy pusla
smı kendi oğluna, kocasına; kardeşine kendi evin
de yazdırıp büküp katlayıp komisyon önünde
kendi eliyle mühürlü zarfa koyup kapatarak
sandığa atmasında seçim emniyetini, samimiye
tini ve gizliliğini kabul etmek ve bu suretle seç
menin kendi evini hakiki, samimî ve en mahrem
höere itibar etmek millî vicdanımıza en uygun
en doyurucu ve inandırıcı bîr seçim şeklidir. Bu
şeklin yanında birçok şehir ve kasabalarında ve
hususiyle köylerimizde iki kanat kapı veya para
vana ile veya ağır masraflar ihtiyar edilerek vü
cuda getirilecek telefon odası şeklindeki dolaplarla
hücre ihdası pek suni kalır. İkinci âmil vatan
daşın hangi kolda olursa olsun istihsal hayatın
da başkasının eline bakmayıp kendi istin al nok
tasını kendi varlığında ve kendi benliğinde İml
in asiyle ve içtimai bir heyette bu vasıftaki va
tandaşla!' nispelinin. üstünlüğü ile kaimdir,
Okur yazarlık nispelinin artması Toprak Kanu
nunun tatbikatının ilerliyerek yurttaşın marabalıktan kurtulması ve kendi işine kendisi
nin sahip olması şartları tekemmül ettikçe1 Se
çim Kanunumuzun kısmi, külli ve diğer seçim
ameliye] eriyl e tek ra H a n a cak ta ti »ika 11 n d a. el d e
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edilecek tecrübe ve müşahedelere göre mevzu
atımızda gereken tekemmüllerin vücuda gelme
si tabiîdir.
Teklif sahiplerinin projesinde ileri sürülen
beş kalem tadil şeklinden tutanak suretinin ilâ
nı keyfiyeti esasen kanuni mâni olmadığından
bu cihetin teminine son ara seçimlerinden iti
baren başlanmış bulunmakta; ve oy sandıklarını
her yerde okul binalarında ve bulunmıyan koy
ve semtlerde münasip görülecek diğer binalara
koymaya ve mevsim ve iklim hususiyetlerine gö
re bu-sandıkları gerek bina içinde gerek bu bina
ların bahçelerin önleri, meydanları gibi em
niyetli yerlerde bulundurmaya mâni hiç bir ka
yıt olmadığı gibi bu şıklardan behemehal bi
rini tutmaya mecbur tutacak bir hükmün kanu
na konulmasında teklif sahipleri de ısrar etme
mekte ve böyle bir mecburiyet tahmilinin mah
zur doğuracağına Komisyonumuzla birlikte ka
naat getirmekte olduğuna, hücre usulünün kanu
ni mecburiyet olarak tahmiline ihtiyaç olmayıp
yürürlükte bulunan hükümlerimiz seçim mah
remiyet ve samimiyetini sağlamaya kâfi görül
mekte olduğuna ve nitekim hiçbir vatandaşın
oy pusulasını zarfa ve sandığa koyarken gözatmak, bakmak, tecessüs etmek, gasbetmek,
yırtmak ve değiştirmek gibi bu ameliyenin bir
hücre içinde cereyan etmemesinden beklenen
mahzurların herhangi birinin vukuuna dair
hiçbir şikâyet ile karşılaşılmadığma göre bu ko
nuda da mevzuatımızda henüz bir değişikliğe
ihtiyaç tahakkuk etmemektedir.
Oy pusulalarının partili ve bağımsız aday
lara göre renkli olması teklifine gelince: Bunu
oy verme mahremiyet ve emniyetini sağlamak
tan ziyade sarsmaya matuf olmakla beraber
nispî temsil sistemine daha çok yakışan bu sis
temin bizim Seçim Kanunumuzdaki çoğunluk
sistemi ile badaşması mümkün olamıyaeağı ve
hususiyle bir partinin rengini taşıyan bir kâğı
da diğer parti adaylarının isimlerinin yazılma
sı veya karıştırılması ihtimallerine karşı ren
gini mi, yoksa yazılı isimlerin tasnifte itibara
alınacağı veya bu kabil muhtevaları ile renk
leri uymıyan pusulaların muteber tutulmıyacağı yolunda türlü ihtimal şıklarını karşılıyan
türlü hükümlerle mevzuatımızda bugün bütün
millet ve memleketçe anlaşılır mahiyette olan
sadeliği kesinliği ve kolay uygulanma kabili
yetini büsbütün mudil ve karışık ve anlaşılmaz

hale getirmekteki mahzurlar da gözden geçiri
lirse teklifin bugünkü hükümlerimize tercih
edilecek değerde olmadığı tezahür eder.

Seçim ile ilgili suçlar Cumhuriyet Savcılığın
ca Belediye sınırları dışında ve köylerde dahi
işlenmiş olsa bunların Cumhuriyet Savcılığınca
Meşhut Suçlar Kanununa
göre re'sen ko
vuşturulması yolundaki teklif belediyesi müte
şekkil 609 şehir ve kasabalarımız ile muhtarlığı
bulunan 3494 köyümüzün ve bu köylerin birbi
rinden saatlerce uzak mahallelerin bütün yurt
ölçüsünde kuruluşları, aralarındaki mesafe uzak
lıkları ve ulaştırma ve türlü mevsimlerdeki ulaş
tırma imkân ve şartları gözönüne getirilirse ko
nacak seçim sandıklarının % 20 nin başında her
hangi bir veya iki suç iddiası halinde buna Meş
hut Suçlar Kanunu gereğince ne savcı ne sorgu
hâkimi ne zabıtai adliye memuru yetiştirip ânın
da ulaştırmanın ve olayı meghut suç vasfından
çıkmamış halde ele geçirmenin maddeten imkânı
olamıyaeağı anlaşılıyor. Nasılki adaletin mat
lup olan süratle tecellisinde ve muhite gereken
intibakı tesisinde büyük faydaları görülen bizzat
Suçlar Kanunu hükümlerinin belediye sınırları
na hasredilmesinin hikmeti de bu maddi imkân
sızlık zaruretlerine dayanmaktadır. Diğer taraf
tan bugünkü mevzuatımıza göre idare makamın
da bulunan kaymakam ve valilerimizin seçim
ameliyeleri ile ilgili görev ve yetkileri kanunun
her türlü aykırı hareketlerden masun olarak uy
gulanmasına nezaret ve ihtimam ile ilce ve il tas
nif tutanaklarının başkan sıf atiyle imzasından
ibaret bulunmasına, bunun haricinde seçim ameli
yelerine ilişkin bütün faaliyetler kendi kanuni
seçimlerinin
mahsulü
olarak
belediye iş
lerinin
başına
gelmiş ve Seçim Kanuniyle
yetki ve görev almış Belediye Reisi ve âzalariyle
diğer intihaplı heyetler marifetiyle cereyan
etmekte olduğundan bunların âzami 24 saatlik
kesif faaliyet hayatlarını şu ve bu tezvir id
dialarına karşı az çok emniyette tutmak zaru
reti aşikârdır. Aksi takdirde meşhut suç iddi
ası ile sandığı başında çalıştığı köyde çalyaka
ilce merkezine sürüklenip götürülecek bir se
çim .kurulunda görev almayı hiçbir vatandaş
kolay kolay kabul edemez. Bütün Türkiye'de
bu şekilde 20 000 kadar seçim kurulunun teş
kili hakikaten tasavvura sığmaz zorluklara ve
h.-ıttâ .«•:•••£mete u^rar. Bir an için kendine güvej::.'rılerdeıı böylece 20 000 seçim kurulu teşkil
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- l â edilebildiği farıorui'sa oy toplama ameliyesinin
başladığı saatten itibaren bu ameliye sonuna
ereceği öğününün akşamına kadar binbir çeşit
meşhut suç iddialariyle seçim kurullarının
şahıslarına ve işlerine savcılar veya bunların.
gönderebileceği türlü vasıtalarla elkonarak
yerlerine yeniden kurullar teşkili, büro ve ev
rak tesisi geçmiş seçim ameliyelerinin tekrarı
veya devamı veyahut neticesiz bir durumda
bırakılması gibi türlü karışıklıklar husulü mel
huzdur ki, meşhut suç mekanizması ile Seçim
Kanununa aykırı hareketlerin kovuşturulmasmda vatandaş yüreğine emniyet telkini yolun
da beklenen maksat tamamen fevt olarak ak
si netice yani seçimin 20 000 kurul ile bünyeleşen ve ekseriyet itibariyle memleket mukad
deratı üzerinde millî iradenin tecellisini her ta
rafa emniyet telkini ile sağlıyacak olan kud
rette olması vazıı kanunca farzolunan mu
azzam bir sistemin daima sarsıntı halinde
kötürümleşmesi ve binnetice Büyük Mil
let Meclisinin yeni bir seçim döneminde
teşekkül ve tekevvününün sekteye uğraması
sonucuna varır ki Devletin constitionnel varlığı
ile ilgili temelleri üzerinde bu derece vahamet
arzedecek bu gibi teklifler ile değişikliklerin
gidilmesine Komisyonumuz hiçbir veçhile imkân
olamıyacağı kanaatine vararak tekliflerini geri
almaları lüzumu bazı arkadaşlar tarafından ileri
sürülmüştür.
Teklif sahiplerinden Muğla Milletvekili Nuri
Özsan, seçim mevzuatımızın tekemmülü için
ileri demokrat memleketlerin mevzuatını da te

tebbu ederek uzun sürecek hazırlıklarla çalış
mak cümlemizin vazifesi olduğunu ve nitekim
kendilerinin bu yolda çalışmalarda bulunduk
larını ve ileride seçim mevzuatımızın daha yeni
hükümlerle toptan ve esasından değiştiril
mesini istihdaf eden yeni bir projeyi Yüksek
Başkanlığa ilerde sunmak niyetinde olduklarını
bu beş maddelik ivedi tekliflerinin daha ziyade
kısmi seçimlerde uygulanmaya yetiştirmek üze
re ileri sürülmüş geçici mahiyette bir teklif ol
duğunu ve bunun kendiliğinden geri almaya
şahsan yetkili olmadığını ifade etmesi üzerine
maddelere geçilmeden tasarının tümü üzerindeki
müzakere yeter görülerek yukarda tafsilâtı arzolunan sebeplere dayanarak teklifin çoğunluk
la reddine karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
içişleri Komisyonu Başkanı
Tekirdağ
(J. Vybadm
Sözcü
Kars
A. Eyidoğan
Balıkesir
Bolu
F. Tiriloğlu
L. Gören
Giresun
E. Dizdar
Konya
M. Ş. Attan
Sivas
İV.. Ergin
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Gümüşane
A. K. Varınca
Konya
Ş. Ergun
Tokad
R. Güreli

Baş. V.
Çoruh
Atıf Tüzün
Kâtip
İsparta
S. Koksal
Çorum
S. Karafakıoğlu
Kocaeli
C. Aksu
Tokad
A. O. Pekel
Yozgad
î. Olgun

- 1 3 İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/96)

Kanununun

16 . IV . 1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair Hükümet tarafın
dan verilen tasarı içişleri Komisyonunda derdesti müzakeredir.
Adı geçen kanunun 14 - 15 ve 24 neü maddeleri bağlı gerekçede yazılı sebeplerden dolayı muh
tacı tadil olduğundan ve seçim suçlarında Memurin Muhakemat Kanununun hükümlerinin cereyan
etmemesi millî arzuya uygun görüldüğünden Hükümet tasarısiyle birleştirilerek müzakere edilmek
üzere işbu kanun teklifimizin ilgili komisyonlara havalesini teklif ederiz.
istanbul Milletvekili
Eskişehir Milletvekili
F. H. Demirelli
1. H. Çevik
Afyon Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
K. özçoban
A. B. Kırsever
Kayseri Milletvekili
Kayseri Milletvekili
K. Günde§
F. Apaydın
İstanbul Milletvekili
Salamon Adatto

Gerekçe
4918 No. lı Milletvekilleri Seçimi Kanununun rey gizliliği ile tasnif emniyetini millî arzuya uy
sun bir halde sağlamadığı münakaşa götürmiyen hakikatlerdendir.
Nitekim Hükümet de kanunun bu eksik taraflarını görmüş ve Yüksek Meclise sunduğu bir ta
sarı ile rey gizliliğine ve oyların tasnifine ait yeni bazı hükümlerin ilâvesini teklif etmiştir. Hü
kümetin tadil teklifi kanunun eski hükümlerine göre millî arzuyu kısmen tatmin eder mahiyette
olduğunda şüphe yoktur. Ancak son teklif, kanunun 14 ve 15 nci maddelerini eski halinde bırak
mak suretiyle seçimi yine mutlak bir şekilde parti mensuplarının ve partilere temayül eden idari
uzuvların murakabelerine bırakarak 21 Temmuz seçimlerinde ileri sürülen şikâyetlerin bundan
sonra yapılacak seçimlerde fazlasiyle vukuuna imkân bırakacak vaziyetleri bertaraf etmek yo
luna gitmemiş olduğu için seçim kurulları ve komisyonları aleyhine ileri sürülen çok haklı şikâ
yetleri önlemek ve yapılacak milletvekili seçimini vatandaşın ve dünyanın nazarında emniyetli
bir hale koymak amaciyle seçim komisyon ve kurullarını adlî murakabeye tâbi tutmak üzere
4918 No. lı Kanunun 14 ve 15 nci maddelerinin bağlı şekilde tadil edilmeleri katî bir zarurettir.
Tek dereceli seçim esasını kabul eden birçok memleketlerde bu meyanda Fransa, İtalya, Bel
çika, Romanya, ve Yununistan gibi çok partili memleketlerde hükümet ve iktidar partisinin se
çimlerde vatandaş reyi üzerinde haksız tasarrufunu menetmek için bulunan yegâne çare seçimi
adlî murakabeye tâbi tutmak olmuştur. Ancak memleketimizin coğrafi durumu ve iller taksi
matı itibariyle her seçim sahasına bir yargıç göndermek imkânsızlığı nazara alınarak il merkezi
ile İlce merkezindeki seçim kurullarına yargıçların başkanlık etmeleri ve kurullarla komisyonlar
da seçime katılan siyasi partilerin âza bulundurmak suretiyle seçimi adlî otorite ile bir arada mu
rakabe etmelerine imkân verilmesi ve seçim şikâyetlerinin merkezi sıkletini teşkil eden seçim sa
halarında çalışan elemanların yine hâkimin itimat ettiği kimselerle parti mensuplarından müsavi
şekilde seçmesi suretiyle vatandaş reyinin sandığa girdiği gibi çıkması ve çıktığı gibi tutanağa
yazılması hususlarının emniyet altına alınması düşünülmüştür. Bundan başka 4918 No. lı Ka
nunda seçim emniyetini sağlamak kastiyle gerçi birçok cezai hükümler konmuş ve hattâ suç top
lu halde işlenirse kanunda yazılı cezaların fazlasiyle hükmolunması esası kabul edilmek suretiy( S. Sayısı : 185 )

- M le seçim eşlerinde Hükümet teşekküre lâyık bir titizlik göstermişse de seçim suçlarını işliyeıdei'i
vazife itibariyle hemen hemen tamamen memur olmaları ve Memurin Muhakemat Kanununun ih
das ettiği imtiyazlara dayanarak işlenen seçim suçları faillerinden hiçbirisinin değil ceza görmek
mahkemeye bile sevkedilmemiş olmaları gibi fiilî haller karşısında seçimi katî bir emniyet altına
almak \e daha açık bir ifade ile adlî ve kanuni teminata bağlamış olmak için seçim suçlarında
Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerinin cari olması Türk Milleti için kendisinden feragat fıs
la caiz olmıyan bir teminattır.
Bu maksatla kanuna tadil tekliflerimizde yazılı müstakil bir madde ilâvesi münasip görül
müştür.
Hükümet tarafından teklif olunan. 24 ncü madde tadilâtında cebinde pusulası olmıyan seçmene
istediği takdirde sandık başında bulundurulan pusulaların verileceği yazılmış ise de tatbikatta
bu halin birçok şikâyetleri mucip olacağı ve seçmene bir partinin pusulası verilmek suretiyle rey
kullanma hakkının tahdit edileceği ihtimali düşünülerek bütün partilere ait pusulaların birden ve
rilmesi ve seçmenin hücrede istediği pusulayı kullanması yoliyle gizlilik ve serbest rey verme esa
sının daha önemli bir tarzda emin yet altına alınacağı düşüncesi ile im maddenin başına, Hükümet
teklifinden ayrı hükümler konulmuştur.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FUAD HULUSİ.
OKMİRKLLİ VE ALTI ARKADAŞININ
TEKLİFİ
Madde 14. -— Her ilin merkez ilçesinde ve o
ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve kon
trol etmek üzere ilin en yüksek yargıç veya
kendisi tarafından tavzif edilen yargıcın baş
kanlığı altında birer seçim kurulu teşkil olu
nur. Bu kurul, belediye üyesinden yargıcın
kur'a ile seçtiği iki ve seçime iştirak eden si
yasi partilerden gönderilecek birer üyeden te
şekkül eder.
Seçim sırasında henüz belediye meclisi se
çilmemiş olan yerlere kurul başkanı olan yar
gıç, eski belediye üyelerinden iki kişiyi kur'a ile
seçmek suretiyle kurulu ikmal eder.
Madde 15. — Her seçim kurulu, seçmenlerin
oylarını bir gün içinde kullanmalarını sağlamak
amaeiyle sayısı bin seçmeni geçmemek üzere se
çim bürosu adı verilen seçim sahaları teşkiline
karar verir. Bu kararlarda büroların nerelerde
kurulduğu merkezlerin ve hangi köy, mahalle ve
sokağı kısmen veya tamamen içine aldıkları
açıkça gösterilir. Ve seçim gününden enaz 15
gün önce gazete çıkan yerlerde gazete ile olmı
yan yerlerde âdet olan vasıtalarla ilân olunur.
Seçim sahalarında rey sandıklarının ençok seç
enini olan mahalle veya köyde bulunması asıl
dır.
Seçim kurulu başkanı olan yargıç her seçim
( S . Sı

sahasında birer üyesi seçime katılan siyasi par
tilerden alınmak suretiyle, itimat ettiği kişinin
başkanlığı altında birer seçim bürosu teşkil
eder.
Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra
her gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine
mühürlü bir zarf verilir. Oy puslularının be
hemehal bu mühürlü zarf içinde konulup kapa
tıldıktan sonra sandığa atılması şarttır.
Yazılı oy pusluları seçmenler tarafından ev
velce tedarik edilebileceği gibi seçmen istediği
takdirde sandık yerinde önceden siyasi partiler
tarafından hazırlanmış olan puslalardan birer
nüshası kendisine verilir. Seçmen aldığı bu puslalarla hücreye giderek birini zarfa koymak su
retiyle oy hakkını kullanabilir. Oy puslasını be
hemehal hücrede konması lâzımdır. Hücre ha
ricinde zarfa konan oylar kabul olunmaz.
Sandık yerinde oy puslası almak istiyen seç
mene yalnız bir partiye ait pusla verilmesi ya
saktır. Bir pusla veren seçim bürosu görevlile
ri bu kanunun 40 ncı maddesinde yazılı cezalara
çarptırılırlar.
Oy puslalarma ne kadar Milletvekili geçile
cekse o kadar aday adı yazılabileceği, yazısı olmıyanlann emniyet ettikleri kimselere yazdırabilecekleri belirtilir. Seçim Komisyonları, seç8i : 186 )

15
menlerin içinde oy puslalarını yazmaları ve zar
fa koymaları için seçmen adedine göre münasip
görülecek miktarda hücre bulundurur. Bunların
hacından ve inşa tarzları mahallin icaplarına gö
re değişebilir. Bir seçmen hücreyi terketmedikçe diğerinin girmesine müsaade edilmez.
Ancak bir aday pusulasını yazabilecek müd
detten fazla hücrede kaldığına kanaat gel irilen
seçmen komisyon başkanı tarafından uyardır.
Hücrede kalmakta devam, ederse komisyon ka
rariyle hücreden çıkardır ve keyfiyet bir tu
tanakla tesbit edilir. Hücrede her partinin listeleriyle adayların isimlerini muhtevi puslular
ve boş beyaz kâğıt bulundurulur. Pusla!arda be
lir! ilen miktardan ziyade ad yazılır veya yazdı rılırsa; bu pusulaların başından başlıyarak sırasiyle yalnız seçilecek sayıdaki adaylar kabul edilip
hükümsüz sayılır.
istenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya
yazdırılmışsa yalnız yazılı adlar kabul olunur.
Puslaya aynı ad birkaç kerre yazılmışsa bir oy
sayılır. Oy puslalarında yazılan adlar okunmaz
sa hesaba katılmaz. Oy puslalarına ad ile birlikte
soyadının yazılması mecburidir. Ancak adı ve

soyadı yazılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy
ona aittir. Zarf içinde birden fazla pusla çıktı
ğı ve bu puslalarda aynı adlar aynı sıra ile ya
zılı bulunduğu takdirde puslalardan yalnız biri
hesaba katılır. Eğer bu puslalarda başka başka
adlar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile
yazılmış ise hiçbiri sayılmaz.
imza, mühür veya seçmenin kim olduğunu
belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli
olan oy pûslaları hesaba katılmaz. Mühürsüz
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz sayılır.
Pusla!ar siyasi partilerin mahsus işaretini havi
olabilir. Kanunun bu şartları seçimden önce ga
zete ile, olmıyan belde ve köylerde âdet olan
vasıtalarla ilân olunur.
Tasnif bittikten sonra oy pnslaları, seçim
tutanakları Meclisçe kabul edilinceye kadar mu
hafaza olunur.
Madde 47. — Bu kanunda yazılı ve seçim
sırasında işlenen suçlarla bütün seçimleri ilgi
lendiren ve vatandaşların siyasi hak ve hürri
yetlerine karşı işlenen suçlarda Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.

İçişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
içişleri Komisyonu
Esas No. 1/318, 2/96
Karar No.26

18 . VI. 1.948

Yüksek Başkanlığa
4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nei maddesine bir fıkra eklenmesine ve
mezkûr kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair Bakanlar Kurulunun 29 . I I I . 1948
tarihli Karariyle Büyük Millet Meclisine su
nulan kanun tasarısı ile;
Aynı kanunun 14, 15 ve 24 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine ve müstakil bir madde ek
lenmesine dair, istanbul Milletvekili Fuad Hu
lusi Demircili ve yedi arkadaşının kanun teklifi;
Ve bunların gerekçeleri;
Başbakan, Adalet ve içişleri Bakanları ve
bu iki Bakanlığın uzman ve temsilcileri ve tek
lif sahipleri huzuru ile içişleri Komisyonunda
incelendi.

Her iki projenin birlikte görüşülmesi uygun
görülerek tümü üzerinde müzakere açıldı :
Üç yıla yakın bir zamandır, yurdumuzda tek
dereceli ve çok partili seçimlere gidilmiş bulu
nuyor. Bu süre içinde gerek Büyük Millet Mec
lisinin gerek mahallî meclislerin umumi ve za
man zaman kısmi seçimleri yapıldı.
Bugün yürürlükte bulunan 4918 sayılı Ka
nım ile buna mütenazır hükümlere tevfikan ce
reyan eden umumi ve mahallî seçimlerde mü
kerrer tatbikat ile varılan deneme ve sınamalar,
esasları üç yıl evvele kadar mer'iyette kalan es
ki Fransız mevzuatından iktibas edilmiş bulu
nan Seçim Kanunumuza, seçimlerde bütün mil
letçe arzu edilen emniyet ve selâmeti sağlamak
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üzere «Gizli oy» ve «Aleni tasnif» prensiplerini
l i r kat daha vuzuh ve teminata bağlıyan kayıt
ların konmasını zaruri kılmış ve son zamanlarda
mahallî seçimlerde özel yönetmeliklerle dene
nip pratikte kolaylıkla herkesi tatmin edici iyi
sonuçlar- vermiş bulunan mahallî şartlara ııygun
türlü şekillerdeki «Hücre» usulü ile seçim so
nuçlarının muhtelif partilere mensup olan ve
o I miyarı yurtdaşların gözleri önünde «Aleni
tasnif» ve tutanaklarının tanzim ve yerinde ilâ
nı suretinin seçim mevzuatımızın bünyesi içinde
kanuni teminata bağlanması yolunda Hükü
met tasarısında ve gerekçesinde tebellür eden
görüş ile teklif sahiplerinin istekleri arasında
bu iki noktada pek cüz'i bazı farklarla ana hat
larında mutabakat bulunduğu müşahede edil
miştir.
Hükümet tasarısı ile teklif sahiplerinin pro
jesi arasında esaslı fark arzeden diğer iki
noktadan biri «Seçim kurul ve komisyonlarına
yargıçların başkan ve parti temsilcilerinin üye
olarak alınmalarının ileri sürülmesi», diğeri de
«Seçim suçlarım kovuşturma usulleri bakımın
dan Memurin Muhakemat Kanunu ile bugün
yürürlükte bulunan idari teminat sisteminin
kaldırılması» keyfiyetlerinden ibarettir.
Millî hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız tecelli
sini sağlamak yolunda demokratik gelişmeleri
mizin başlıca dayancı ve inancası olacak bir se
çim mekanizmasının şimdiki gibi ayrı ayrı ka
nunlarda yer almaktan ise hukuk, usul ve müey
yide olarak gerek Millet Meclisi, gerek ma
hallî idareler seçimlerinde uygulanmaya elve
rişli bütün hükümleri insicamlı bir şekilde top
luca ihtiva edecek yepyeni ve yekpare bir Codc
eletoral.'in yaşanabilmesi theorique ve pratiqııe
sahada uzun hazırlıklara muhtaç bir keyfiyet ol
duğu umumiyetle teslim olunmaktadır.
Bu meyanda önümüzdeki kısmi seçimlere ye
tiştirilerek yâr ve ağyare karşı bütün millet için
her yönden tatminkâr olmasına elbirliğiyle ve
emel birliği ile çalışılmak gereken tatbikatının
bir de bu sefer gözden geçirilmesi faydalı ola
cak hükümlerle bugünkü mevzuatımızda tadil,
tavzih ve ilâve yoliyle şimdilik yeniden tedvine
ihtiyaç arzeden hususlar bu suretle şu dört nok
tada toplanmaktadır:
1. Seçim kurul ve komisyonlarının kuruluş
tarzı;
2. Gizli oy;
( S . Sa

:>. Aleni tasnif;
4. Seçim suçlarında idari teminatın kaldı
rılması.
#
* *

I. - - Seçim kurul ve komisyonları : Fuad
Hulusi Demirelli ve arkadaşları bu kurul ve ko
misyonları yargıçların veya tâyin edecekleri
zatların başkanlığında seçime katılan partilile
rin temsilcilerini de üye alarak teşkil etmek fik
rini ileri sürüyorlar.
İjausanne Ahitnamesi ile kapitülasyonların
ilgasın d anbcri tam Avrupai usul ve mevzuat
ile 25 yılda, tekemmülüne, istiklâl ve bitaraflığı
söz götürmez hale gelmesine çalışılmış ve muvaf
fakiyet clvermiş olan adalet cihazımızı, politika
ya karıştırmak ne dereceye kadar doğru olabile
ceğini teemmül ve tâyin için tek dereceli seçim
ve çok partili demokrasi hayatında memleketçe
yeter derecede tecrübemiz olduğunu iddia ede
bilir miyiz?
Yargıcın tarafsız vasfı şahsında ve onun in
san naturasında değildir. Tarafsız vasfı onun
yargı görevini yaparken tâbi olduğu kanuni
usul ve teminattadır, onu bağlı olduğu «usul»
den teşkilâttan, derecattan, teminattan ayırdığı
mız gibi nihayet yargıç da bir insandır. Tesir
ve teessüre kapılabilir; seçim kurulunun ha
sında o da hata edebilir. En kıdemli yargıç, se
çim işinde hata ederse dairei kazası içinde onun
hatasını kim ıslah edecektir? Türk yargıcının
tarafsızlığından seçimde fayda umarken acaba,
onu asıl devamlı görevi olan adalet işinde kendi
sinin ayrılmaz vasfı olmak gereken «tarafsız»
lığını yıpratmak, aşındırmak gibi mahzurlara
müntehi bir yola girmiş olmaz mıyız? Nihayet
mukayese! kavanın metoduna gidilse görülür ki,
adalet cihazının tarafsızlığını gözetmek ve dik
katli olduklarına hiç şüphe olmıyan Angolo «aksonlarda yargıcın seçim kurulu içinde ve
başında yeri yoktur. Onun yeri seçim kurulları
nın kararlarına karşı ileri sürülecek itirazların,
seçim suçları yönünden ikame olunacak hukuku
âmme dâvalarının tetkik ve rüyet mercii olmak
tır. Seçim için asıl «adlî teminat» budur. Bizde
de böyledir.
Teşri seçimlerinde nispî temsil sistemine git
miş olan Belçika, Fransa, İtalya ve Yunanistan'
da seçimlerin idaresini deruhde eden kurullarda
ıı: 185 )

«yargıç» m başkan olduğu ve hattâ bu kurullara
bazılarında yargıç üyeler de katıldığı görülmekte
ise de majoritaire sistemden ayrılmamış olan Anglosanksonlarda bu kurullar daima mahallî
belediye ve eommune elâmanlariyle teşkil edil
mektedir.
Yargıcın başkanlık edeceği seçim kuruluna
bir de seçime katılacak partilerin temsilcilerini
üye olarak almak keyfiyetine gelince; kanun
nazarında hususi birer dernek teşekkülü demek
olan «Parti» lerin hiçbir resmî sıfatı ve so
rumu olmıyaıı temsilcilerinin, kanuni bir seçim
mahsulü olarak görevlenmiş belediye üyeleri
gibi ve onların yanı sıra seçim kurullarında
yer almaları sonuna kadar her safhasının se
lâmetle cereyanı matlup bir seçimde bugün
için nasıl bir huzur ve emniyet âmili sayılabile
ceği eâyi sualdir. Nitekim böyle bir şekil baş
ka hiçbir memlekette denenmiş değildir.
Bu düşüncelerledir ki, Komisyonumuz ço
ğunluğu, ne «Yargıç» in seçim kuruluna baş
kanlık etmesini, ne de parti temsilcilerinin
«üye» sıfatiyle bu kurullara alınmaları kabu
le taraftar olmamıştır.
Diğer taraftan seçim iş ve işlemlerinde ka
nunların hakkiyle tatbikma nezaret, her yön
den siyasi emel, ihtiras ve rekabetlerin binbir
kaynaşma ihtimalleri gösterebileceği türlü şart
lar altında seçimlerin huzur ve emniyet içinde
cereyanını temin, seçim faaliyetlerinin gerektirtirdiği personel, para, vasıta ve saireyi ihtiya
cın tahakkuk ettiği yere isal gibi önemli görev
leri olan idare âmirlerini de tam bir tarafsız
lık durumunda her çeşit yıpranma kaygısın
dan azade tutmak amaciyle vali ve kaymakam
ları da seçim kurulları ile birleşerek seçim sa
halarını tesbit, seçim büroları memurlarını tâ
yin, bürolardan ve mülhakattan gelen tuta
nakları tevhit gibi görevleri ifa eden heyetlerin
hasından çekip almayı, bu heyetlere mezkûr
görevler için il ve ilce idare kurulları yerine
il daimî komisyonlarının katılmasını ve yine
belediye başkanlarının başkanlık etmelerini
uygun gördük.
Bu suretle belediye başkanının başkanlık
edeceği seçim kurulu üyelerinin belediye mec
lisi içinden kur'a ile tefriki teklif, çoğunluk
la reddedilerek seçimle alınmaları tercih edildi.
2. Gizli oy esası : Zaten bugün yürürlükte
bulunan 8eçim Kanunu kimin kime oy verdiği
(S. Sa

1? belli olmamasını, sağlıyan hükümler

olarak :

a) Oy pusulasının kapalı zarf içinde sandı
ğa, konmasını;
b) Oy pusulasında hiçbir işaret, renk
çizgi farkı bulunmamasını;

ve

O. İmzalı, mühürlü, işaretli pusulaların sa
yılmamasını ve hâsılı hücre usulünden gayri
gizliliğin bütün şartlarını tasrih etmektedir.
Kanun, hücre usulünün uygulanmasına da
mâni bir hükmü ihtiva etmiyordu, nitekim son
bir iki mahallî seçimde seçmenin oy pusula
sını zarfa koyarken kimsenin görmemesini sağ
lar surette hücre usulü denendi ve muvaffak da
olundu.
Şimdi «hücre» yi seçimin sıhhatinin şartı
ve teminatı olarak kanuna koyuyoruz. Hükümet
tasarısında seçmenin oy pusulasını dilerse hüc
rede zarfa koymak, dilerse hücreye girmeksizin
zarfa koyup doğruca sandığa atmakta muhay
yer olabilmesi şıkkına da mahmul olacak şekil
de ibare müphem görüldüğünden oy pusulasının
gizli oy yerinde zarfa konmasının meeburiliği
esasının tasrihi çoğunlukla kabul olundu.
«Hücre» arapça bir kelimedir. Altı yönden
kapalı bir yer demektir. Birçok kasaba ve köy
lerimizde mahallî imkân ve şartlara göre türlü
şekillerle seçmenin oy pusulasını yazıp zarfa
koyarken başkasının görmemesini sağlıyan, onu
oy kullanırken yalnız kendi vicdanı ile başbaşa
bulunduran bir «gizli oy yeri» hazırlanabileceği
ve bunun ya «Isoloir» şeklinde telgrafhanelerde
yüzü duvara çevrili etrafı kapalı ayaklı yazı
masası şeklinde, yahut telefon kamarası halinde
veya bir çadır, ya bir baraka ve herhalde ma
hallî örfe uygun, munis; hususiyle kadın seç
menlerin iştirakleri ihtimalini selbetmiyecek va
sıfta maksada yetecek şartları haiz «gizli oy
yerleri» olacağı nazara alınarak «hücre» keli
mesi yerine Türkçe «oy yeri» terimi kabul edil
di.
:>. Aleni tasnif esasi: Seçim kurullarına
parti temsilcilerinin üye olarak alınmamalarına
mukabil aday ve parti temsilcilerinin müşahit
«gözetçi» ssıfatiyle bulunmaları, seçime katılan
parti ve aday temsilcilerinden tasnif ve tevhide
hazır bulunanların isimlerinin ve var ise iti
razlarının tutanaklara derç edilmesi, tutanak
suretlerinin imza mukabili kendilerine verilmesi,
ve nihayet her seçim bürosunda tasnifi mütaa: 185)

kıp hemen tasnif sonucunu gösterir tutanağın
mahallinde ilân edilmesi oybirliği ile kabul edil
di.
Müşahitlerin tutanaklara imza koymaları yo
lundaki teklif, bunların resmî ve kanuni sıfat
ve sorumları bulunmadığı gözönünde tutularak
çoğunlukla reddolıındu.
4. Seçim suçları: Bugünkü mevzuata göre
Türk Ceza Kanununun 279 neu maddesi seçim
kurul ve komisyonlarında geçici görev alanları
dahi «memur» sayarak bunların görevlerinden
doğan veya görevleri sırasında hadis olan suç
ları bakımından Devletin sicilli daimî memur
ları gibi ceza görmesini istihdaf etmekle beraber
fazla olarak Memurin Muhakemat Kanununu
yorumlıyan bir Meclis kararı da bunların «me
mur» gibi idari teminata bağlı özel bir muha
keme sisteminden faydalanmalarını sağlamakta;
seçim kurulları başlarında görevli vali ve kay
makam ve belediye başkanları evleviyetle aynı
sistemden müstefit olmaktadırlar. Fııad JJulûsi
Demirelli ve arkadaşlarının teklifi, seçim suç
larından ötürü memur ile diğer yuttaş arasında
hiçbir fark gözetilmemek üzere Memurin Muhakematı sisteminin ademi tatbiki merkezinde
dir. Hükümet, bu noktanın Büyük Millet Mec
lisine sunulmak üzere hazırlanan ve Memurin
Muhakematı sistemini değiştiren bir projede yer
alması lâzım geldiğini ifade etmiş ise de cereyan
eden müzakere sonunda bahsi geçen projenin
yetiştirilmesi zamana mütevakkıf olup önümüz
deki kısmi seçimlerden evvel kanunlaşması mat
lûp eldeki tasarıya ek maddeler şeklinde bu
maksada vefa edecek hükümlerin şimdiden it
hali ile SeçimKanıınunda ve diğer kanunlarda
yazılı seçim suçlarından birini işliyenler, sıfat
ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında
umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapıl
ması, yalnız vali ve kaymakamlar ile hâkim sı
nıfına dahil bulunanlar hakkında adli cihaz için
de yetki mercii itibariyle bir teminat gözetil
mesi esası Hükümetin mutabakat! ve oybirliği
ile kabul olundu.
Teklif ve tasarının tümü üzerine bu görüş
melerden sonra maddelere geçilmesi re madde
lerin müzakeresinde Hükümet tasarısı esas tu
tularak F. II. Demirelli ve arkadaşlarının ka
nun teklifinde münderiç hususların bu madde
ler sırasiyle görüşülerek çoğunluk kararı ile
kabul edileceklerin metne alınması çoğunluk( S. Sayısı

la uygun görüldü.
14 ncü madde bugünkü şeklinden farklı ola
rak belediye seçimleri henüz sonuçlanmamış olan
yerler ile yeni kurulan ilce merkezlerinde mahal
lelerden ihtiyar heyetlerince seçilecek birer kişiden
toplanarak seçim kurulunu seçecek olan heye
tin o kasabada mahalle sayısı 5 ten az da olsa
üyelerinin o kişiden az olamıyacağını tazamııııın eden parantez içindeki cümleler ilâve edil
miştir.
15 ve 20 nci maddeler vali ve kaymakamla
rı seçim ile görevli kurullara başkanlık etmek
ten uzaklaştırmak amaciyle değiştirilmiş; ilin
tümü ile ilgili görevlerde seçim kurullarına il
daimî komisyon üyelerinin katılması ve belediye
başkanının cümlesine başkanlık etmesi kayıt
ları konmuştur.
24 ncü maddede oy pusulasının gizli oy ye
rinde zarfa konup kapatılması mecburiyeti tas
rih edilmiş; tasnif sırasında da bir zarf içinde
birkaç pusula zuhur edip de ihtiva ettikleri
isimler sıraları değişik olarak aynı isimler oku
sa bu pusulalardan yalnız bir tanesi şayanı ka
bul olacağı yolunda şimdikinden farklı bir hü
küm kabul edilmiştir.
25 nci maddede oyların sandığa atılacağı
sürenin sonu, tasnifi akşam karanlığından ev
vel başlatabilmek üzere bir saat evvele alınmış
tır.
27 nci maddede aleni tasnif esası ile ilgili
teferruat tesbit edildi. F. H. Demirelli'ııin tek
lifinde seçim tutanaklarının IMyük Millet Mec
lisince tasdikma kadar oyların yakılmaması
ileri sürülüyordu. Seçim bürolarında oybirliği
ile şayanı kabul olan reylerde hiçbir ihtilâl' bu
lunmadığına, ihtilâf ile muallel pusulalar za
ten ayrı zarflar içinde muhafaza edilerek adedleri ve tâlil sebepleri tutanaklara derç olunaca
ğına ve seçim kurullarına gönderileceğine, ih
tilafsız ve şayanı kabul olarak tutanağa geç
miş oyların uzun müddet köylerde ve mahal
lerde yakılmadan saklanması veya il merke
zine kadar gönderilmesi, bunların ya saklandık
ları yerde veya yolda tutanakla tesbit edilmiş so
nuçlara aykırı akıbetlere uğratılarak seçim te
minatını ihlâle sebep olacağına ve çünkü seçim
bürolarının görevleri tutanakları tanzim edip
yollamakla sona ererek bunların hepsi dağılaca
ğına ve bu suretle şayanı kabul oy pusulalarının
başını bekliyecek sorumlu hiçbir heyet kalmıya-
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cağına göre bunların komisyonlar, temsilciler ve
yurttaşların gözü önünde yakılmaları, muhafaza
larından daha salim görüldü.
29 ııcu madde tutanakları bütün ilce ve il oy
ları toplamı üzerinden tevhit eden heyetlerin
başından vali ve kaymakamları çekmek düşün
cesi ile değiştirildi.
34 ncü maddede siyasi parti, aday ve aday
temsicilerinin, aleni tasnif esası ile ilgili olan
yetkileri tasrih edilmiş; bu temsilcilerin seçmen
vasfında olmaları meşrut kılınmış; temsil yetki
sini gösterir belge bulundurmaları, bir de tem
silcilerin mütaaddit olabileceği kabul olunmuş
tur.
*
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Başkan V.
Çoruh
.1. Tüzün
Balıkesir
/-'. Tir it oğlu

Sözcü
Kars
A. Eyidoğan

Bolu
14, 15 nci maddelerin bazı fıkra
larına 4918 numaralı Kanunun
1 nci maddesine bazı ilâvelere
taraftarım
/. Yalçın

Çorum
S. Karafakîoğlu

.•;.

Kâtip
Kocaeli
C. Aksu

Eskişehir
Tasarı adlî teminat esasını
içine almadığından muhali
fim
/. H. Çemk

Giresun
Günıüşane
Konya
Ek madde 1. — Seçim suçlarının kovuşturulE.
Dizdar
A.
K.
Varınca
Ş.
Ergunmasında memuriyet sıfatı ne olursa olsun umu
mi hükümlere gidildiği tasrih kılınmıştır.
Siird
Sivas
Yalnız valiler hakkında kovuşturma yetkisi
L. Yavuz
N. Ergin
Cumhuriyet Başsavcısına, sorgu yetkisi Yargı
Yozgad
tay üyesine, acele itirazları inceleme yetkisi Yar
14
ncü
maddeye
muhalifim
gıtay ikinci başkanlarından tensip edilecek bi
/.
Olgun
rine, yargı yetkisi Yargıtay ilgili Ceza Dairesine
tevdi kılındığına, kaymakamlar hakkında da mü
tenazır yetkilerin, en yakın il Ağır Ceza Mah
Muhalefet
kemesi ile Cumhuriyet Savcısına ait olacağına,
1. — Belediyeler gibi birer otonom komün
hâkimler hakkında da izin teminatı kaldırılarak
oldukları için muhtarlık olan her köyde muh
Hâkimler Kanununun 110 ncu maddesi hüküm
tarın başkanlığında köy ihtiyar heyeti tara
leri uygulanacağına dair kayıtlar dercolundu.
lından ayrılan bir seçim kurulu bulunmasını;
Ek madde 2 de seçim işleriyle görevlendiri
seçim defterlerinin bu kurul tarafından hazır
lenlerin seçim günü işledikleri seçim suçlarından
lanıp incelenmesini, asılmasını ve indirilmesini;
dolayı kovuşturma, o günü bu görevlileri işle
defterlere seçmenler tarafından itirazların bu
rinden alıkoyarak seçimin selâmeti cereyanını
kurula yapılmasını, itirazların bu kurul tara
ihlâl kastı ile vukuu melhuz tezvirleri önlemek
fından incelenip karara bağlanmasını; seçimin
üzere, seçimin ilânından 1 gün sonra bağlıyacağı
de bu kurul tarafından yapılmasını hem seç
tasrih olunmuştur.
menlerin ve hem köy idarelerinin hak ve men
Ek madde 3 de memurlar ve seçimde vazife
faatlerine ve hem de Anayasanın ruhuna ve
alanlar hakkında seçim suçu tasni ve iftiralarını
idare sistemimize daha uygun görürüm. Yazıp
önlemek üzere Türk Ceza Kanununun 285 ne i
okuma bilmiyen köylere yardımcı kâtip veri
maddesindeki ceza müeyyidesi iki misline çıka
lebilir.
rılmıştır.
2. — Bütün ilde seçimi idare ve kontrol
Hükümet tasarısındaki 3 ve 4 ncü maddeler
ve bütün seçim konularının tasnif tutanakaynen kabul edilmiştir.
' 1 arını birleştirip seçim sonucunu tesbit ve ilân
Havalesi gereğince Anayasa
Komisyonuna
işlerinin yalnız bütün il halkı tarafından se
verilmek üzere her iki proje gerekçeleri ile bir
çilmiş ilan (il Daimî Komisyonu) tarafından
likte Yüksek Başkanlığa sunulur.
yapılmasını daha doğru bulurum.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Tokad
Tekirdağ
A. (lalib Pekel
('. Jhjhadrn
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Vsas No. 1/3.18, ;>/:>, ;>/!)H
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Yüksek Başkanlığa
Milletvekilleri Secimi hakkındaki 4918 sayılı Ka
n u n u n 15 nei maddesine bir fıkra eklenmesine ve
mezkûr K a n u n u n bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair İçişleri Bakanlığınca h a z ı r l a n a n ve
B a k a n l a r K u r u l u n u n 29 . ITT . 1948 tarihli top
lantısında Y ü k s e k Meclise sunulmasına k a r a r ve
rilen k a n u n tasarisiyle, i s t a n b u l
Milletvekili
Kuad Hulusi Demircili ve altı a r k a d a ş ı n ı n Mil
letvekilleri Secimi K a n u n u n u n bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair kamun teklifi ve Af
yon Kara hisar Milletvekili Hazini Bozca ve iki
a r k a d a ş ı n ı n Milletvekilleri Seçimi K a n u n u n u n
24, 25, 27 ve .">4 ve 4(1 ncı maddelerinin değişti
rilmesi h a k k ı n d a k i kanun teklifleri birleştirile
rek tcıişleri Komisyonunca
hazırlanan raporla
birlikte Adalet ve İçişleri Bakanları ve temsilci
leri huzııriyle konuşulup incelendi.
H ü k ü m e t i n tasarısı ve içişleri Komisyonu
nun tadilen tanzim ettiği tasarı milletvekilliği
seçiminden gizli oy ve aleni tasnif esasını daha
vazıh bir hale getirdiğinden Komisyonumuzca da
esas itibariyle muvafık görülmüş ve ancak ba
zı maddelerde seçimin emniyet ve selâmetini te
min bakımından faydalı olacağı d ü ş ü n ü l e n bazı
tadiller ve ilâveler yapılmıştır. Şöyle k i :
1. Teşkil edilecek Seçim
K u r u l u n a üyele
rin Belediye Meclisince k u r ' a ile seçilmesi daha
u y g u n görülmüş ve k u r ' a n ı n çekileceği günün
evvelden ilân edilmesi ve k u r a n ı n çekilmesi için
y a p ı l a c a k Belediye Meclisi toplantısının aleni
olarak yapılması muvafık görülerek 14 neü
m a d d e y e iki fıkra eklenmiştir.
2. On beşinci maddeye göre k u r u l a n Seçim
Kurulları İl Daimi; Komis.yonu üyelerinin kalılması her ilçede mümkün olamıyacağı ve her il
çede seçim k u r u l l a r ı n ı n aynı suretle teşkili da
ha uygun olacağı düşünülerek Seçim K u r u l l a r ı 
na İl Daimî komisyonları üyelerinin katılacağı
na d a i r İçişleri Komisyonunca yarpılan ilâve
maddedeıı çıkarılmıştır.
'). Yine 15 nei maddede seçmen adedi beş

yüzden fazla olan yerlere behemehal bir sandık
konulması ve bir sandığa bağlanan yerlerin san
dık merkezlerinden
on beş kilometreden fazla
uzaklıkta olmaması hakkında bir hüküm konul
ması seçmenlerin oylarını kolaylıkla kullanmala 1 rını sağlama bakımından faydalı görülmüştür.
4. Yirminci madde olarak İçişleri Komis
yonunun 20 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.
5. Yirmi dördüncü maddede oy yerleri için
(gizli) yerine (kapalı) kelimesi kullanılmış ve
zarf içinde birden
fazla pusla
çıktığı tak
dirde yapılacak muameleye dair Hükümet teklifi
daha amelî ve işin selâmetini temin edici görüle
rek kabul edilmiş ve madde ona göre düzenlen
miştir.
ti. Yirmi d ö r d ü n c ü madde oy pııslalarının
siyasi partiler gibi bağımsız adayların da mah
sus işaretlerini havi olabilmeleri kabul edilmiş ve
buna ait fıkra o suretle düzeltilmiştir.
7. Yirmi beşinci maddede seçmenin hüviye
tinde t e r e d d ü t edildiği halde kimlik c ü z a d n m m
gösterilmesinin istenmesi h u s u s u n u n tasrihi uy
gun görülmüş ve birinci fıkra bu suretle tashih
edilmiştir.
8. Yirmi Yedinci maddede, bazı ifade düzelt
melerinden başka seçim t u t a n a k l a r ı n ı n hazır bu
lunan parti temsilcilerinden her p a r t i n i n tem
silcisine isteğine bağlı olmaksızın ve bağımsız
aday veya temsilcisine istediği t a k d i r d e ve der
hal verilmesi daha uygun görülerek b u n a ait
fıkra o suretle düzeltilmiş ve t u t a n a k l a r ı n sandı
ğın b u l u n d u ğ u yerde derhal açılması için de
fıkraya (derhal) kelimesi konulmuştur.
9. Yirmi dokuzuncu madde olarak İçişleri
Komisyonunun 29 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir.
10. Otuz dördüncü maddede. siyasi partile
rin sandıklarda en çok üç temsilci b u l u n d u r m a 
ları ve temsilcilerin ad ve sanlariyle birlikte
yedek temsilcilerin ad ve sanlarının d a bildiril
mesi uvtrurı Görülmüş ve a d a y l a r tâbiri daha yu-
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zuh ifade edilmek iyin bağımsız adaylar şekline
konulmuştur.
11. Ek birinci maddenin son fıkrası çıkarıla
rak yerine Hâkimler Kanununa ait hükümler
dairesinde hüküm maddeye eklenmiştir.
12. Ek ikinci maddede seçim suçlarından
dolayı kovuşturmanın seçim tutanaklarının veril
mesinden bir gün sonra yapılması daha uygun
görülerek madde ona yöre düzeltilmiştir.
Diğer maddelerde bir değişiklik yapılma
mıştır.
Oereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Anayasa Komisyonu Baş.
Bu Rapor Sözcüsü
Ankara
Bursa
/. Ezgü
M. B. Pars

Kâtip
Ankara
M. Öİemen
Erzincan
>SY. S ağır oğlu

Balıkesir
Ol. K. Özalp
istanbul
Gl. R. Bele
İmzada bulunmadı
İstanbul
14, 15 ve.ek maddeler teklifimize uygun su
rette değiştirilmemiştir. En esaslı teklifleri
miz kabul buyurulmadığı için muhalifim.
F. H. DemirMİ
istanbul
Kırklareli
H. C. Yalçın
N. A. Kansu
fmzada bulunmadı
Kırklareli
Tekirdağ
Dr. F. Vmay
,'
F. öztrak

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/318, 2/5, 2/96
Karar No, 45

28 .VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
içişleri Bakanlığınca hazırlanan. Bakanlar
Kurulunca kabul edilerek Yüksek Meclise su
nulan ve içişleri, Anayasa
Komisyonlarında
incelenerek Adalet Komisyonuna havale buyurulan tasarı Komisyonumuzda Adalet ve içiş
leri Bakanlarının huzurunda müzakere edildi.
Tasarı maddelerinde gerekli görülen ifade
ve dile mütaallik değiştirmelerle beraber aşağı
da yazılı tadilât yapıldı :
On dördüncü maddede, seçimi idare etmek
ve denetlemek üzere il merkez ilçesi ile, İle bağ
lı ilce merkezlerinde belediye başkanının başkan
lığında kurulan beş kişilik seçim kurulunda, bu
beş kişiye belediye başkanının dâhil olup olma
dığı tereddüde yol açtığından bu cihet tasrih
edilmiş ve başkandan gayri dört üyenin beledi
ye meclisi üyeleri arasından kur'a ile seçileceği
tasrih olunmuştur. Bu seçim aleni olacağı için
günü ile beraber saatinin de ilân edilmesi fay
dalı görülmüştür. Belediye meclisinde üye ve
yedek üye kalmadığı veya belediye yeni kurul
muş ise, belediye başkan veya vekili veya kay
makam tarafından seçim kurulunu seçmek üze

re mahalle ihtiyar kurullarından birer değil,
mahalle adedi beşe kadar olan şehir ve kasaba
larda üçer, beşten fazla olan yerlerde ikişer
üye göndermeleri uygun görülmüştür. Beledi
ye binasında toplanan mahalle ihtiyar kurulu
üyelerinin beş kişilik seçim kurulunu seçmeleri
üzerine bu kurulun aralarından birini başkan
lığa seçeceği tasrih olunmuştur.
On beşinci maddede: Seçim bürosu adı ve
rilen seçim sahalarının tesbiti ve bu bürolarda
seçimi yapacak olan seçim komisyonlarının se
çilmesi sadece il merkezindeki seçim kurulunun
değil, bütün seçim kurullarının görevi olduğu
cihetle bu şümulü belirtmek için maddenin ba
şına (her) kelimesi konulmuştur.
Seçim komisyonlarına seçilecek belediye
üyelerinin seçim kurulunda görev almamış bu
lunmaları belirtilmiş, belediye başkanının seçim
kurulu başkanı olacağı ve onun komisyona se
çilmesi bahis konusu olamayacağı için madde
yalnız kurulda görev almıyan üyelerle, eğer bu
cak ve köylerde kurulmuş belediye varsa onun
başkan ve üyelerine tahsis edilmiştir.
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22 —
Komisyonlara seçilenlerden, seçimden ön
ce çekilen veya seçim günü komisyona iştirak
etmeyenlerin yerine seçim kurulu tarafından, di
ğerlerinin seçileceği maddede belirt ilmi1;; ise de ,
bunun mümkün olmaması halinde komisyonun.
vazifesini yaıv.hiiyaeak bu duruma düşeceği !'•'>/
önüne alınarak, komisyonda hazır bulunan üyelere çoğunluk sayıcı > an üçe ib'âğ için bu
lunduklar] seç;m s,ıhat..ıi:(i:uı münasip görecek
leri kimseleri seçebilme yetkisi i a1 ıımıştır.
Seçim Komisyonlarına, seçilenlerden, bu millî
vazifeyi haklı bir sebep olmaksızın, yapmıyanlar
için bir ceza takdiri zaruri görülmüş ve bu se
beple tasarıya bir ek madde konulmuştur.
Anayasa Komisyonunun 20 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
Viımi dördüncü ma-Ul*-': Korniş;- onumuz, se
çimde gizliliği temin eden bu maddenin prensipini takdirle karşılamış ve oy birliği ile kabul
etmştiı- teferruata ait ileri sürülen fikir ve
tekliflerden kabul edilenler aşağıda yazılıdır.
Üçüncü fıkradaki " O y pusulalarına ne ka
dar Milletvekili seçilecekse okadar Milletveki
li adı yazılabileceği, yazısı olmıyanların emni
yet ettikleri kimselere de yazdırabilecekleri be
lirtilir. " Hükmü zait görülmüştür. Bu belirt
menin oy pusulasında yapılacağı zehabı uyana
bileceği gibi. bunun her seçmene-ikaz mânasına
gelecek imkânsızlıkla karşılaşacağı düşünülmüş
ve oy pusulalarına ne kadar Milletvekili seçi
lecek ise o kadar ad yazılmak lâzım olduğu ıımumi bir kanun emri olarak üçüncü fıkraya ko
nulmuş ve emniyet edilen kimseye yazdırılmış
oy pusulaları da kullanılabileceği ikinci fıkra
da tasrih edilmiştir. Kapalı oy yerinde boş be
yaz kâğıt bulundurulması ve ancak Parti ve adaylarm oy puslalarını bu yerlerde bulundur
makta muhtar olmaları esası kabul edilmiştir.
Puslalara belli miktardan fazla ad yazılma
sından maksat, o İlden seçilecek Milletveki
li sayısından fazla ad yazılması olduğu ci
hetle ibare bu tarzda açıklanmıştır.
Bu .seçmenin kapalı oy yerini terketmedikçe
diğerinin giremiyeceğine dair hüküm, bu seç
men kapalı yerden çıkmadıkça diğer bir seçme
nin giremiyeceği gibi dar mânada anlaşılabile
ceği için «Diğeri» kelimesi yerine «Herhangi bir
kimsenin» kelimeleri konularak mâna genişle
tilmiştir.
Kapalı oy yerlerinde bulundurulması mecbu-

ri olan oy pusla lan ile boş beyaz kâğıtların çe
şitli müşkülâtı davet edeceği mülâhaza edile
cek, bu husustaki mecburiyet sadece boş beyaz
kâğıtlara inhisar ettirilmiş parti ve adayların
kapalı yerlerde oy puslası bulundurmaları ih
tiyarlarına bırakılmıştır. Ancak parti ve aday
lar temsilci bulundurmıyacakları
bürolardaki
kapalı oy yerleri için oy puslası göndermek is
tedikleri takdirde, o büronun bağlı bulunduğu
seçim kuı-uluna komisyon vazifesine gitmezden
evvel verebilirler. Komisyon bu puslaları kapa
lı oy yerlerine koyar.
Anayasa Komisyonunun 2f) nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
Yirmi yedinci maddenin birinci fıkrasına
tasnifin aralıksız devanı edeceğine dair hüküm
konularak madde, Anayasa Komisyonunun ta
dilleri ile aynen kabul edilmiştir.
Yirmi dokuzuncu maddede yapılan değişik
lik sadece milletvekili seçilenlere kurul tarafın
dan verilen imzalı tutanağın, milletvekili seçil
diklerine dair tutanak olduğunun tasrihinden
ibarettir.
Otuz dördüncü madde :
Kurul ve komisyonlarda parti veya adaylar
tarafından bulundurulacak temsilcilerin ancak
müşahit sıfatını haiz olabilecekleri açıklanmış ve
bu temsilcilerin ad ve soyadlarınm seçim kuru
luna bildirilme mecburiyeti için konulan müd
det dört güne çıkarılmıştır. Temsilcilerin seç
men şartlarını haiz olmaları gerektiğine naza
ran, seçim kurulu adları bildirenleri, bu şart
ları haiz olmamaları sebebiyle kabul etmediği
takdirde parti ve adayın bundan haberdar ola
rak yerlerine başkalarının adlarını gösterebil
meleri için, keyfiyetin seçimden en az kırk se
kiz saat evvel yazı ile bu parti ve adaylara bil
dirilmesine dair maddeye bir hüküm konulmuş
tur.
Temsilcilerin sayısı her kurul ve komisyon
için üçten ikiye indirilmiştir.
Birinci ek madde — Prensip olarak seçim
suçlarından dolayı sıfat ve memuriyeti ne olur
sa olsun herkes hakkıpda umumi hükümlere göre
kovuşturma yapılır. Valiler, kaymakamlar veya
yargıçlar hakkında bu maddede konulan merci
ve usul bükümleri şunlardır :
Valiler, ikinci fıkrada toplu olarak ve sıra
ile hazırlık, ilk ve son soruşturmaya yetkili
merciler belirtilmiştir.
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Hazırlık soruşturmasını Cumhuriyet Başsav
cısı bizzat yapabileceği gibi, yardımcılarına da
yaptırabilir. Bu hüküm bu hususta bir yetki
tahsisini ifade ederki, valiler hakkında hazırlık
soruşturmasında hiçbir muamele istinabe yolu
ile yapılmıyacak demektir.
Hazırlık safhasında, bir yetki tahsili daha
vardır: Kamu dâvasını açmak, kovuşturmaya
mahal olmadığına karar vermek ve tevkif, tah
liye, zabıt, arama yapılmasına karar verilmesi
ni istemek ancak Başsavcıya aittir. Yani Başsav
cı bunları kendi yardımcılarına da yaptıramaz.
Tevkif, tahliye, zabıt ve arama kararlarını
Başsavcının talebi üzerine ilk soruşturma yap
maya yetkili olan ve ikinci fıkrada yazılı bulunan
Yargıtay üyesi verir.
Tasarıda, Başsavcının kovuşturmaya mahal
olmadığına dair vereceği kararın bir hafta için
de suçtan zarar gören şahsa tebliğ edileceği ve
onun da bir hafta içinde itiraz edebileceği ya
zılıdır. Kovuşturmanın umumi hükümlere göre
yapılacağı ikinci fıkrada belirtildiğine göre Ko
misyonumuz bu cihetlerin ayrıca burada tasri
hine lüzum görmemiştir. Umumi hükümlere na
zaran müddetlerde yapılmış olan kısaltmalar
kovuşturmayı hızlandırma gayesini istihdaf et
mekte ise de, on beş günlük müddetin bir haf
taya indirilmesi ile edinilecek faydayı, umumi
hükümlerden ayrılmaya değer mahiyette gör
memiş ve bu hükümleri maddeden çıkarmıştır.
tik soruşturma yapacak olan Yargıtay üye
sinin vereceği kararlar umumi hükümlere göre
sorgu yargıcı mahiyetinde olup ancak tasdikle
tekemmül edeceği cihetle Yargıtay Birinci Baş
kanının görevlendirdiği daire başkanı bu karar
ların tasdik mercii olarak kabul edilmiştir.
Tasdik ile tekemmül eden kararlara karşı iti
raz Yargıtay Birinci Başkanına yapılır.
Başsavcının vereceği kovuşturmaya mahal
olmadığına dair karar ile, ilk soruşturma sı
rasında verilecek diğer kararlar aleyhine ya
pılacak itirazları tetkika Yargıtay Birinci Baş
kanı tarafından görevlendirilen bir daire baş
kanı yetkili merci olarak gösterilmiştir.
Kaymakamlarla, Yargıçlar hakkında Anaya
sa Komisyonunca konulan hükümler aynen ka
bul edilmiştir.
Anayasa Komisyonunun ikinci ek maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Taşanımı üçüncü ek maddesi dördüncü mad
deye alınmış ve üçüncü ek madde yeniden
tasarıya konulmuştur.
Seçim gününden enaz kırk sekiz saat evvel
. seçim kurullarına, tâyin edildikleri komisyon
da çalışamıyacaklarmı bildirmeyip de seçim gü
nü vazifeleri başına gitmiyen ve seçim başla
dıktan sonra komisyondaki görevlerini terkedenler eğer haklı bir sebeple bunları yapmış
değillerse maddede yazılı ceza ile cezalandırı
lırlar.
Seçim vazifesinin önemi itibariyle böyle bir
müeyyide konulmasını Komisyonumuz zaruri
saymıştır.
Dördüncü ek madde: Tasarıda bahis konusu
olan fiilin müstakil bir suç olduğu ve ancak
ceza müeyyidesi itibariyle Ceza Kanununun
285 nci maddesine atıf yaptığı görülmüştür.
Komisyonumuz, esas itibariyle Ceza Kanu
nunun 283 ve 285 nci maddelerinde yazılı iftira ve
tasni suçlarında, memura veya seçimde vazife
olanlara isnat veya tasni edilen suç bir seçim
suçu ise o maddelerde yazılı kanuni unsurları
aranmak üzere bunlar hakkında verilecek ce
zanın iki kat artırılarak hükmolunacagmı bu
maddenin birinci fıkrası ile kabul etmekle be
raber iftira ve suç tasnii suçlarının Ceza Ka
nununda yazılı unsurları ile kalması halinde
seçim işlerini kötülemek maksadiyle yalan ve
uydurma haber yayan veya şikâyet yapanların
bu hareketlerinin cezasız kalabileceğini mülâ
haza ederek ikinci fıkrada yazılı şekildeki fiil
leri müstakil bir suç olarak kabul etmiştir.
Şikâyet yapacak olanların samimî ve yerinde
şikâyetleri yapıp, kötü niyet ve maksatla et
rafa leke saçmaktan korunmaları ve ancak bu
suretle namuslu memurlarla seçimde vazife
alan kimselerin bu işlerini çekinmeden yapa
bilecekleri düşünülerek ikinci fıkrada müstakil
bir suç derpiş edilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek
Yüksek Başkanlığa sunulur.

üzere

Adalet Komisyonu Başkanı
Kayseri
Dördüncü ek maddede yazılı seçim suçlarına
mütaallik tasni ve isnadın unsurlarını ve ceza
larını tâyin suretiyle, müstakil bir madde ha
linde tedvinini muvafık görmekteyim.
R. Özsoy
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Bu Rapor Sözcüsü
Ankara
Oy puslalarınııı evvelden kurula verilmesine
itirazım vardır
E. Iî. Erg un
Kâtip
Manisa
Ankara
K. Coşkunoğlu
H. O. Bekata
imzada bulunmadılar
Balıkesir
Bursa
Antalya
O. N. Burcu
A. Akgüç
.V. Aksoy
Denizli
İsparta
İstanbul
N. Küçüka
R. Güllü
M. H. Gelenbeğ
izmir
Kastamonu
E. Oran
Dr.F. Ecevit
Kayseri
Kırşehir
Ek. dördüncü maddenin 14 ncü maddeye muha
son fıkrasına muhalifim
lifim
8. A. Feyzioğlu
*S'. Kurutluoğlu
Konya
Manisa
II. Karagülle
F. Uslu

Bursa
Seçimi idare ve kontroJ vazifesi ile mü
kellef olan seçim kurullarının tarafsız yurttaş
lardan teşkili zaruridir.
Sandık başlarında
seçimi yapacak, oyları tasnif ve tutanakları
tanzim edecek olan komisyon üyelerinin de
ehliyetli kimselerden seçilmeleri zaruri oldu
ğundan ve bunları da seçim kurulları seçtik
lerine göre bu kurul üyelerinin tarafsız hare
ket edecek kimseler olmaları seçimin teminatı
için şarttır. Belediye Başkanlariyle Belediye
Meclislerinden seçilecek dört üyenin çok kere
partilerin o mahaldeki en kuvvetli elamanların
dan olduklarını gözönünde tutarak seçim ku
rulunun Belediye Başkan ve üyelerinden teşki
line muhalifim
A. Konul;

.HÜKÜMETİN-TEKLİFİ

İÇIŞLER! KOMISYONUNUN DEÖIŞTIRİŞI

W18 sayılı Milletvekilleri Seçimi
Kanununun
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve mez
kûr kanunun hazı maddelerinin
değiştirilmesi
ne dair Kanun tasarısı

Muğla
Muhalifim
.V. Özsan

Rize
Dr. S. A. Dile mır

4918 sayılı Milletvekilleri secimi Kanununa bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair kanun

MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri
Seçimi Kanununun 15 nci'maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir:.
"Milletvekilliğine adaylığını koymuş olan
lar, seçim kurul ve komisyonlarında vazife ala
mazlar..''
MADDE 2. — Mezkûr kanunun 24, 25, 27 ve
:>4 ncü maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde
değiştirilmiştir:.

MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29 ve
34 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 14. —• iler ilin merkez ilcesmde ve o
ile bağlı ilce merkezlerinde seçmi idare ve kon
trol etmek üzere Belediye Başkanının başkanlı
ğında beş kişilik birer seçim kurulu teşkil olu
nur. Bu kurul üyeleri belediye meclisleri tarafın
dan ve kendi aralarından seçilir. Ancak, fesih,
iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda üye
ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle
belediye meclisinin kurulması mümkün olmıyan
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

1918 sayılı Milletvekilleri Seçimi
Kanununun
bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun

4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı

M A D D E ] . — 4918 s a p l ı Milletvekilleri
•Şeyimi Kanununun 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29 ve
34 neü maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir:.

MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 1*4, 15, 20, 24, 25, 27, 29, ve 34
ncü maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde değiş
tirilmiştir.

Madde 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve o
ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve kon
trol etmek üzere belediye başkanının başkanlı
ğında beş kişilik birer şeyim kurulu teşkil olu
nur. Bu kurul üyeleri belediye meclisi üyeleri
arasından kur'a ile seçilir. Kur'anın çekileceği
gün, üç gün evvelden gazete olan yerlerde ga
zete ile, olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla
ilân edilir. Meclisin kur'a için yapacağı toplan-

Madde 14. — Her ilin merkez ilçesi ile o il'e
bağlı diğer ilce merkezlerinde seçimi idare et
mek ve denetlemek üzere belediye başkanının
başkanlığında beş kişilik birer seçim kurulu
teşkil olunur. Bu kurulun başkandan gayri dört
üyesi belediye meclisi üyeleri arasından kur'a
ile seçilir. Kur'anın çekileceği gün ve saat üç
gün evvel gazete ile ilân olunur. Gazete olmı
yan yerlerde bu ilân âdet olan vasıtalarla yapı-

HfF-
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ar—
İçiş. K.
yerlerde belediye başkan veya başkanvekilinin, ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle be
lediye seçimi henüz sonuçlanmamış olan yer
lerde kaymakamın tebliği üzerine her mahalle
nin İhtiyar Heyetinin kendi aralarından ayıra
cakları birer kişiden
müteşekkil bir heyet
(Bu heyet beş kişiden aşağı olamaz; kasaba
nın mahalle sayısı beşten az dahi olsa nüfusu
çok olan mahallelere fazla üye seçtirilmek su
retiyle heyet beş kişiye iblâğ olunur), içlerin
den seçecekleri bir başkanın başkanlığında Be
lediye binasında toplanarak
belediye üyeliği
şartlarını haiz olmak üzere kendi aralarından
veya dışardan yukarda gösterilen miktarda se
çim kurulu üyesi seçer.
Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kuru
lunun kararları muteber olmaz.
Belediye şubesi olan şehirlerde secim ko
misyonlarına belediye şubeleri müdürleri baş
kanlık eder.
Seçim kurullarında sahifeleri numaralı ve
idare kurulunca o namlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu
deftere yazılır ve başkanla üyeler tarafından
imza olunur.

Madde 15. — Seçim kurulu, belediye başkanının başkanlığında ve il daimî komisyonunun
üyeleriyle birlikte toplanıp, ilgili idare makam
larından lüzumlu malûmatı alarak seçmenlerin
oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini sağ
lamak amaeiyle mümkün olduğu kadar sayısı
bin seçmeni geçmemek üzere secim bürosu adı
verilen seçim sahaları teşkiline karar verirler.
Bu kararlarda büroların nerelerde kurulduğu,
merkezleri ve hangi köy, mahalle ve sokakları
kısmen veya tamamen içine aldıkları açıkça be
lirtilir ve seçim gününden en az on beş gün ön
ce gazete çıkan yerlerde gazete ile, olmıyan bel
de ve köylerde âdet olan vasıtalarla ilân olunur.
Seçim bürolarında, başkan ve üyeleri seçim ku
rullarınca seçilecek beş kişilik bir komisyon buSayısı; 185)
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tiyi aleni olarak yapması mecburidir. Bu ku
rul üyeleri belediye meclisleri tarafından ve
kendi aralarından seçilir. Ancak fesih, iptal
veya meclisi teşkil edecek miktarda üye ve ye
dek üye kalmamış olmak gibi suretlerle beledi
ye meclisinin kurulması mümkün olmıyan yer
lerde belediye başkan veya başkanvekilinin, il
çenin yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde kay
makamın tebliği üzerine her mahallenin ihtiyar
heyetinin kendi aralarından ayıracakları birer
kişiden müteşekkil bir heyet (Bu heyet beş ki
şiden aşağı olamaz; kasabanın mahalle sayısı
beşten az dahi olsa nüfusu çok olan mahallelere
fazla üye seçtirilmek suretiyle heyet beş kişiye
iblâğ olunur.) içlerinden seçecekleri bir başka
nın başkanlığında belediye binasında toplana
rak belediye üyeliği şartlarını haiz olmak üze
re kendi aralarından veya dışardan yukarda
gösterilen miktarda seçim kurulu üyesi seçer.

lir. Meclisin k u r ' a çekmek için yapacağı top
lantı açıktır.
Fesih, iptal halinde veya meclisi teşkil ede
cek sayıda üye ve yedek üye kalmadığı takdirde
belediye başkan veya vekili; ilçenin yeni kurul
muş olması dolayısiyle henüz belediye seçimi
yapılmamış olan yerlerde kaymakam, mahalle
ihtiyar kurullarına seçim kurulunu seçecek üye
lerin ayrılmasını tebliğ eder. ihtiyar kurulları
mahalle adedi beşe kadar olan yerlerde üçer,
beşten fazla olan yerlerde ikişer üyeyi araların
dan ayırarak belediye binasında toplanırlar. Ve
içlerinden veya dışarıdan belediye üyesi olmak
şartlarını haiz beş kişilik seçim kurulunu seçer
ler. Bu kurul aralarından birini başkanlığa ayı
rır.

Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kuru
lunun kararları muteber olmaz.
Belediye şubesi olan şehirlerde seçim komis
yonlarına belediye şubeleri müdürleri başkan
lık eder.
Seçim kurullarında sayfaların numaralı ve
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu
deftere yazılır ve başkanla üyeler tarafından
imza olunur.
Madde 15. — Seçim kurulu, belediye başka
nının başkanlığında toplanarak ilgili idare ma
kamlarından lüzumlu malûmatı alarak seçmen
lerin oylarını bir gün içinde kullanabilmelerini
sağlamak amaciyle mümkün olduğu kadar sa
yısı bin seçmeni geçmemek üzere seçim bürosu
adı verilen seçim sahaları teşkiline karar ve
rirler. Bu kararlarda büroların nerelerde kurul
duğu, merkezleri ve hangi köy mahalle ve so
kakları kısmen veya tamamen içine aldıkları
açıkça belirtilir ve seçim gününden en az on
beş gün önce gazete çıkan yerlerde gazete
ile, olmıyan belde ve köylerde âdet olan vası
talarla ilân olunur. Şu kadar ki, beş yüz seç
meni olan mahallere behemehal bir sandık konul
ması ve bir sandığa bağlanan mahallerin o

Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kuru
lunun kararları muteber olmaz.
Belediye şubesi olan şehirlerde seçim ko
misyonlarına belediye şube müdürleri başkan
lık ederler.
Seçim kurullarında sahifeleri numaralı ve
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu
deftere yazılır ve başkanla üyeler tarafından
imzalanır.

Madde 15. — Her seçim kurulu ilgili idare
makamlarından lüzumlu malûmatı alarak seç
menlerin oylarını bir gün içinde kullanabilme
lerini sağlamak amaciyle sayısı 1000 seçmeni
geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen seçim
sahaları teşkilini kararlaştırırlar. Bu kararlar
da büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri
ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya
tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve se
çim gününden en az 15 gün önce gazete ile, ga
zete olmıyan belde ve köylerde âdet olan vası
talarla ilân olunur.
Şu kadar ki 500 seçmeni olan köylere behe
mehal bir sandık konulması ve bir sandığa bağ
lanan köylerin o sandık merkezinden en çok
15 Kin. den fazla uzaklıkta olmaması mecburidir.
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hmur. Bu komisyonlar belediyesi olan seçim sa
halarında belediye başkanlariyle belediye mec
lisi üyeleri arasından, meclis üyeleri yetmiyen yer
lerle belediyesi oJ miyarı seçim sahalarında münasip
kimselerden seçilir. Secim komisyonları başkan
ve üyelerinden çekilen veya komisyona gelmiyen bulunursa yerlerine seçim kurullarınca di
ğerleri seçilir. Toplanma ve karar verme yeter
sayısı ile kararların defterlere yazılması ve im
zalanması hakkında seçim kurullarına ait 14 neü
maddedeki hükümler bu komisyonlar hakkında
da uygulanır.
Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar,
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife alamaz
lar.

Madde 20. — Seçim kurullarına verilen def
terlerin incelenmesi tamam olunca, mevcut nüfu
sun miktarı il merkezindeki seçim kuruluna
bildirilir. Bütün kurulların tutanakları geldik
ten sonra, bu kurul belediye başkanının başkan
lığında il daimî komisyonu üyeleriyle birleşerek
ikinci maddede gösterilen suret ve nispete göre
kaç milletvekili seçileceğini tutanakla tesbit
eder ve vali vasıtasiyle içişleri Bakanlığına
bildirir. Aynı zamanda keyfiyet il içinde se
çim kurulu ve komisyonlarına kaymakamlar va
sıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazete
ile, olmıyan yerlerde de âdet olan vasıtalarla
ilân edilir.
Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra
her gelen seçmenin kimliği sorularak kendisi
ne bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının
behemehal bu mühürlü zarflar içine konulup

Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra
her gelen seçmenin kimliği sorularak kendisi
ne mühürlü bir zarf verilir. Oy puslalarınm be
hemehal bu mühürlü zarflar içine konulup ka-
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sandık merkezinden en çok on beş kilometreden
fazla uzaklıkta olmaması mecburidir.
Seçim bürolarında, başkan ve üyeleri seçim
kurullarınca seçilecek beş kişilik bir komisyon bulu
nur. Bu Komisyonlar belediyesi olan seçim sahala:rında Belediye Başkanlariyle Belediye Meclisi
üyeleri arasından, Meclis üyeleri yetmiyen yer
lerle belediyesi olmıyan seçim sahalarında müna
sip kimselerden seçilir. Seçim Komisyonları
Başkan ve üyelerinden çekilen veya komisyona
gelmiyen bulunursa yerlerine seçim kurulların
ca diğerleri seçilir. Toplanma ve karar verme
yeter sayısı ile kararların defterlere yazılması
ve imzalanması hakkında Seçim Kurullarına ait
14 ncü madedeki hükümler bu komisyonlar hak
kında da uygulanır.
Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar,
Seçim Kurulu ve komisyonlarında vazife ala
mazlar.

Seçim bürolarında; başkan ve üyeleri seçim
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim ko
misyonları bulunur. Bu komisyonlar, seçim ku
rullarında görevli olmıyan belediye meclisi üye
leri; varsa bucak ve köylerdeki belediye meclisi
başkan ve üyeleri arasından seçilir.
Belediye meclisi üyeleri yetmiyen yerlerle
belediyesi olmıyan seçim sahalarında münasip
kimseler de bu komisyona başkan ve üye seçi
lebilirler. Seçim komisyonları başkan ve üyele
rinden çekilen veya komisyona gelmiyen bulu
nursa yerlerine seçim kurullarınca diğerleri se
çilir. Seçim komisyonuna seçilen kimselerin her
ne suretle olursa olsun seçim bürosunda hazır
bulunmadıkları ve seçim kuruluna müracaatla
hazır bulunmıyan üyelerin yerine başkalarının
tâyini mümkün olmadığı ve üyelerin üçten ek
sik olması dolayisiyle karar ittihazı da mümkün
bulunmadığı hallerde hazır bulunanlar, komis
yon üyelerini üçe iblâğ için eksik olan üyeleri
seçim sahasındaki münasip kimselerden seçebi
lirler ve keyfiyeti tutanağa geçirirler.
Toplanma ve karar verme yeter sayısı ile
kararlarm defterlere yazılması ve imzalanması
hakkında seçim kurullarına ait 14 ncü maddede
ki hükümler bu komisyonlar hakkında da uygu
lanır.
Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife alamazlar.

Madde 20. — İçişleri Komisyonunun 20 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 20. — Anayasa Komisyonunun yirmin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra her
gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine mü
hürlü bir zarf verilir. Oy puslalarmm beheme
hal bu mühürlü zarflar içine konulup kapatıl-

Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra her
gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine bir
mühürlü zarf verilir. Oy puslalarmın behemehal
bu mühürlü zarflar içine konulup kapatıldık-

( S. Sayısı : 185 )

EKL

içiş. K.

kapatıldıktan sonra sandığa atılması şarttır.
patıl diktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy
Oy pusulaları seçmenler tarafından tedarik edi
puslaları seçmenler tarafından tedarik edilebi
lebileceği gibi seçim yerinde önceden hazırlan
leceği gibi seçim yerinde önceden hazırlanmış
mış bulunan kağıtlardan da alınmak suretiyle
bulunan kâğıtlardan alınmak suretiyle kullanıl
kullanılması da caizdir.
ması da caizdir.
Adayların adlarını gösteren ve önceden bas
Adayların adlarını gösteren ve Önceden bas
tırılmış, veya yazılmış, oy pusulaları da kullanı
tırılmış veya yazılmış oy puslaları da kullanıla
labilir.
*
bilir.
Oy pusulalarına ne kadar Milletvekili seçiOy puslalarma ne kadar milletvekili seçileiecekse o kadar milletvekili adı yazılabileceği,
eekse o kadar milletvekili adı yazılabileceği,
yazısı olmıyanlarm, emniyet ettikleri kimsele
yazısı olmıyanlarm, emniyet ettikleri kimse
re de yazdırabilecekieri belirtilir.
lere de yazdırabilecekieri belirtilir.
Seçim komisyonu, seçmenlerin içinde oy pu
Seçim komisyonu, seçmenlerin içinde oy
sulalarını yazmaları ve zarfa koymaları için
puslalarmı yazmaları ve zarfa koymaları için
seçmen adedine göre münasip görülecek mik
seçmen adedine göre münasip görülecek miktar
tarda hücre bulundurur. .Bunların hacımları
da gizli oy yerleri hazırlar. Bunların hacımları
ve şekilleri mahallin icaplarına göre değişebi
ve şekilleri mahallin icaplarına göre değişebilir.
lir.
Seçmenin oy puslasmı kimse görmeden giz
li oy yerinde zarfa koyması mecburidir.
Bir seçmen hücreyi terketmedikçe diğeri
Bir seçmen gizli oy yerini terketmedikçe
nin girmesine müsaade edilmez. Ancak bir
diğerinin
girmesine müsaade edilmez. Ancak
aday listesini yazabilecek müddetten fazla hüc
bir aday listesini yazabilecek müddetten fazla oy
rede kaldığına kanaat getirilen seçmen ko
yerinde kaldığına, kanaat getirilen seçmen ko
misyon başkanı tarafından uyarılır. \ r ine hüc
misyon başkanı tarafından uyarılır. Yine bu
rede kalmakta devam eden seçmen, komisyon
yerde kalmakta devanı eden seçmen, komisyon
karariyle hücreden çıkarılır ve keyfiyet bir in
karariyle buradan çıkarılır ve keyfiyet bir tu
tan akla tesbit edilir.
tanakla tesbit edilir. Gizli oy yerlerinde her par
Hücrelerde her partinin üsteleri ile adayla
tinin listeleriyle adayların isimlerini muhtevi
rın isimlerini muhtevi puslalar ve boş beyaz kâğıt
puslalar ve boş beyaz kâğıt bulundurulur.
bulundurulur.
Puslalarda belirtilen miktardan ziyade ad
Puslalarda, belirtilen miktardan ziyade ad
yazılır ve yazdırılırsa bu puslaların başından
yazılı ve yazdırılırsa bu puslaların başından baş
başlıyarak sırasiyle yalnız seçilecek sayıdaki ad
lıyarak sırası ile yalnız seçilecek sayıdaki adlar
lar kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır.
kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır.
istenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya
İstenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya
yazdırılmış
ise yalnız yazılı adlar kabul olu
yazdırılmış ise yalnız yazılı adlar kabıd olunur.
nur. Puslaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise,
Puslaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise, bir
bir oy sayılır. Oy puslalarma yazılan adlar
oy sayılır. Oy puslalarma yazılan adlar okun
okunmazsa hesaba katılmaz.
mazsa hesaba katılmaz.
Oy puslalarma ad ile birlikte soyadının ya
Oy puslalarma ad ile birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı yazı
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona aittir.
lan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona aittir.
Zarf içinde birden fazla pusla çıktığı ve bu
Zarf içinde birden fazla pusla çıktığı ve bu
puslalarda aynı adlar aynı sıra ile veya aynı
puslalarda aynı adlar aynı sıra ile yazılı bulun
duğu takdirde puslalardan yalnız biri hesaba ı adlar değişik sıra ile yazılı bulunduğu takdirde
puslalardan yalnız biri hesaba katılır ve eğer bu
katılır ve eğer bu puslalarda başka başka adlar
puslalarda başka başka adlar yazılmış ise hiçbiri
yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile yazıl
sayılmaz.
mış ise hiçbiri sayılmaz.
imza, mühür veya seçmenin kim olduğunu
İmza mühür veya seçmenin kim olduğunu
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diktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy puslaları seçmenler tarafından tedarik edilebilece
ği gibi seçim yerinde önceden hazırlanmış bulu
nan kâğıtlardan alınmak suretiyle kullanılması
da caizdir.
Adayların adlarını gösteren ve önceden bastı
rılmış veya yazılmış oy puslaları da kullanılabi
lir.
Oy pusla! arma ne kadar Milletvekili seçilecekse o kadar Milletvekili adı yazılabileceği, yazısı
olmıyanlarm, emniyet ettikleri kimselere de yazdırabilecekleri belirtilir.
Seçim Komisyonu, seçmenlerin içinde oy puslalarmı yazmaları ve zarfa koymaları için seçmen
adedine göre münasip görülecek miktarda kapalı
oy yerleri hazırlar. Bunların hacimleri ve şekilleri
mahallî icaplarına göre değişebilir.
Seçmenin oy puslasını kimse görmeden kapalı
oy yerinde zarfa koyması mecburidir.
Bir seçmen bu kapalı oy yerini terketmedikçe diğerinin girmesine müsaade edilmez. Ancak
bir aday listesini yazılabilecek müddetten fazla
bu kapalı oy yerinde kaldığına kanaat getirilen
seçmen Komisyon Başkanı tarafından uyarılır.
Yine bu yerde kalmakta devam eden seçmen, ko
misyon karariyle buradan çıkarılır ve keyfiyet
bir tutanakla tesbit edilir. Bu kapalı oy yerlerinde
her partinin listeleri ile adayların isimlerini muh
tevi puslalar ve boş beyaz kâğıt bulundurulur.
Puslalarda belirtilen miktardan ziyade ad ya
zılır ve yazdırılırsa bu puslalarm başından başlıyarak sırasiyle yalnız seçilecek sayıdaki adlar
kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır.
İstenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya
yazdırılmış ise yalnız yazılı adlar kabul olunur.
Puslaya aynı ad bir kaç kerre yazılmış ise, bir
oy sayılır. Oy puslalarma yazılan adlar okun
mazsa hesaba katılmaz.
Oy pusulalarına ad ile birlikte soyadının' ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşıılrsa oy ona aittir.
Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve
bu puslalar da aynı adlar aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde puslalardan yalnız biri hesa
ba katılır ve eğer bu puslalarda başka başka
adlar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile
yazılmış ise hiç biri sayılmaz.

tan sonra sandığa atılması şarttır. Oy puslaları
seçmenler tarafından tedarik edilebileceği gibi
seçim yerinde önceden hazırlanmış bulunan oy
puslalarmdan veya kâğıtlardan alınmak suretiyle
de kullanılabilir.
Adayların adlarını gösteren ve önceden bas
tırılmış veya yazılmış veya yazdırılmış oy pus
laları da kullanılması caizdir.
Oy puslalarma ne kadar Milletvekili seçi
lecek ise o kadar ad yazılmak lâzımdır.
Seçim komisyonu, seçmenlerin, içinde oy
puslalarmı yazmaları ve zarfa koymaları için
seçmen adedine göre münasip görülecek miktar
da kapalı yerler hazırlar. Bunların hacımları ve
şekilleri mahallin icaplarına göre değişebilir.
Seçmenin oy puslasını kimse görmeden kapalı
oy yerinde zarfa koyması mecburidir. Bir seç
men kapalı oy yerini terketmedikçe herhangi bir
kimsenin girmesine müsaade edilmez. Ancak
bir aday listesini yazabilecek müddetten fazla bu
kapalı oy yerinde kaldığına kanaat getirilen seç
men, komisyon başkanı tarafından uyarılır. Yine
bu yerde kalmakta devam ederse komisyon ka
rarı ile buradan çıkarılır ve keyfiyet bir tuta
nakla tesbit edilir.
Kapalı oy yerinde boş beyaz kâğıt bulundu
rulur. Parti ve adaylar isterlerse bu kapalı yer
lerde adaylarının ve kendilerinin isimlerini
muhtevi pusulalar
da bulundurabileceği gibi
bir büroda kendisi bulunmıyan veya temsilci
bulundurmıyan parti ve adaylar, komisyonlar
vazifelerine gitmezden evvel oy pusulalarını
komisyonun, bağlı bulunduğu kurula verdiği
takdirde bu oy pusulaları komisyonlar tarafın
dan kapalı oy yerine konur. Pusulalarda seçi
lecek milletvekili sayısından fazla ad yazılır ve
yazdırılırsa bu pusulaların başından başlıyarak
sırası ile yalnız seçilecek sayıdaki adlar kabul
edilip fazlası hükümsüz sayılır.
Belli sayıdan daha az ad yazılmış veya yaz
dırılmış ise yalnız yazılı adlar kabul olunur,.
Pusulaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise
bir oy sayılır. Oy pusulalarına yazılan adlar
okunmazsa hesaba katılmaz.
Oy pusulalarına ad ile birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir.

( S* Sayısı: 186 )

33—
HU

İçiş. K.

belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli
olan oy puslaları hesaba katılmaz. Mühürsüz
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz sayılır. Puslalar siyasi partilerin mahsus işaretini havi ola
bilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete ile,
olınıyaıı belde ve köylerde âdet olan vasıtalarla
ilân edilir.

belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli
olan oy pusulaları hesaba katılmaz. Mühürsüz
zarf içinde atılan pusulalar hükümsüz sayılır.
Pusulalar siyasi partilerin mahsus işaretini
havi olabilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete
ile, olmıyan belde ve köylerde âdet olan vasıta
larla ilân edilir.

Madde 25. — Seçim yerine gelen her seç
mene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve
gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi istene
bilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin se
çim defterlerindeki adı yanma imza alınarak
zarfı sandığa atmasına izin verilir. îmza bilmiyor
sa veya mührü yoksa sol elinin baş parmağı bas
tırılır ve bu parmağı olmıyanların hangi par
mağının bastırıldığı yazı ile açıklanır. Her seç
men kendi oyunu getirip sandığa atmakla ödev
lidir. Hiçbir sebep ve suretle başkasının namına
oy puslası sandığa atılamaz.
Oyların sandığa atılacağı süre saat sekizden
onsekize kadardır. Ancak sandık başında oyunu
vermemiş seçmenler varsa onlar da oylarını
kullanmadan tasnife başlanamaz.

Madde 25. — Seçim yerine gelen her seçme
ne köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve
gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi istene
bilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin
seçim defterlerindeki adı yanına imzası alına
rak zarfı sandığa atmasına izin verilir. îmza
bilmiyorsa veya mührü yoksa sol elinin baş
parmağı bastırılır. Ve bu parmağı olmıyanların
hangi parmağının bastırıldığı yazı ile açıkla
nır. İler seçmen kendi oyunu getirip sandığa
atmakla ödevlidir. Hiçbir sebep ve suretle
başkasının namına oy pusulası sandığa atıla
maz.
Oyların sandığa atılacağı süre saat sekizden
18 e kadardır. Ancak sandık başında oyunu
vermemiş seçmenler varsa onlar da oylarını
kullanmadan tasnife başlanamaz.

Madde 27. — Oy verme bitince seçmen def
terlerine konmuş olan imza, mühür veya parmak
işaretlerine göre oylarını kullananların sayısı
bir tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyon
larınca açılır. Sandık içinden çıkan oy zarfları
sayılarak oylarını kullananların sayısını belirten
tutanakla karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı
takdirde fazlası açılmadan yakılır ve oy puslala
rı 24 ncü maddedeki esaslar gözönünde bulun
durulmak suretiyle tasnif edilir.
İki suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra :
A) Seçim günü;
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcile
rin ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen

Madde 27. — Oy verme bitince seçmen def
terlerine konmuş olan imza, mühür veya par
mak işaretlerine göre oylarını kullananların
sayısı bir tutanakla belirtilerek sandık seçim
komisyonlarınca açılır. Sandık içinden çıkan oy
zarfları sayılarak oylarını kullananların sayısı
nı belirten tutanakla karşılaştırılır. Fazla zarf
çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır ve oy
pusulaları 24 ncü maddedeki esaslar gözönünde
bulundurulmak suretiyle tasnif edilir.
Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra :
A) Seçim günü;
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcilerin
ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen acıl-
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İmza, mühür veya seçmenin kim olduğunu
belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli
olan oy puslaları hesaba katılmaz. Mühürsüz
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz sayılır.
Puslalar siyasî partilerin ve bağımsız adayların
mahsus işaretini havi olabilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete ile, olmıyan beldede ve köylerde âdet olan vasıta
larla ilân edilir.

Zarf içinde birden ziyade pusula çıktığı ve
pusulalarda aynı adlar, aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde bunlardan yalnız biri hesaba
katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka ad
lar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile ya
zılmış ise hiçbiri sayılmaz.
imza, mühür veya seçmenin kim olduğunu
belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli
olan oy pusulaları hesaba katılmaz, mühürsüz
zarf içinde atılan pusulalar hükümsüz sayılır.
Pusulalar siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların mahsus işaretini havi olabilir.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazele
ile gazete olmıyan belde ve köylerde âdet olan
vasıtalarla ilân edilir.

Madde 25. — Seçim yerine gelen her seçmen
köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve hü
viyetinde tereddüt edilirse kimlik cüzdanı iste
nebilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin
seçim defterindeki adı yanma imzası alınarak
zarfı sandığa atmasına izin verilir, imza bilmi
yorsa veya mührü yoksa sol elinin baş parma
ğı bastırılır ve bu parmağı olmıyanların hangi
parmağının bastırıldığı yazı ile açıklanır. Her seç
men kendi oyunu getirip sandığa atmakla ödevli
dir. Hiç bir sebep ve suretle başkasının namına
oy puslası sandığa atılamaz.
Oyların sandığa atılacağı süre saat 8 den 18ze
kadardır. Ancak sandık başında oyunu vermemiş
seçmenler varsa onlar da oylarını kullanmadan
1 asni f e başlan anı az.

Madde 25. — Anayasa Komisyonunun yir
mi beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 27. — Oy verme bitince seçmen defterine
konmuş olan imza, mühür veya parmak işaretleri
ne göre oylarını kullananların sayısı bir tutanak
la belirtililerek seçim komisyonlarınca sandık açı
lır. Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak oy
larını kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde fazlası
açılmadan yakılır ve oy puslaları 24 ncü madde
deki. esaslar gözönünde bulundurulmak suretiy
le tasnif edilir.
Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra;
A) Seçim günü;
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcilerin
ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen açıldığı

Madde 27. — Oy verme bitince seçim komis
yonlarınca seçmen defterlerine konmuş olan
imza, mühür veya parmak işaretlerine göre oy
larını kullananların sayısı bir tutanakla belir
tildikten sonra sandık açılır. Sandık içinden çı
kan oy zarfları sayılarak oylarını kullananların
sayısını belirten tutanakla karşılaştırılır. Fazla
zarf çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır
ve oy pusulaları 24 ncü maddedeki esaslar göz
önünde bulundurulmak suretiyle tasnif edilir.
Tasnif aralıksız devam eder.
Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra:
A) Seçim günü,
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcile-
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açıldığı ve oyların sayıldığı;
O) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oylarını kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların
yok edildiği;
D) Oy puslaJarmdarı kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı;
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı;
T'1) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde
bunların nelerden ibaret olduğu ;
Bir tutanakla belirtilir.
Bu tutanakların tasdikli birer sureti arzu
eden aday veya temsilcilerine veya Parti temsil
cilerine verilir. Komisyon tutanak isteğinde
bulunan temsilcilerden bu isteklerinin yerine ge
tirildiğine dair imzalı bir belge alır ve bu belge
yi sair evrakla birlikte Seçim Kuruluna gönde
rir. Tutanakların birer sureti de sandığın bu
lunduğu mahalde asılmak suretiyle halka ilân
olunur.
Yukarda sayılan işlemler, varsa temsilcilerin
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde
aleni olarak yapılmak lâzımdır.
Bunu sağlamak için secim komisyonlar ve
kurullarının okul, belediye binası, köy odası gi
bi geniş ve tercihan açık yerlerde iş görmeleri
lâzımdır.
Seçim Komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılnııyan oy
puslaları ile birlikte bu komisyonlar tarafından
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Jle«aba katılan oy puslaları komisyon üyeleri ve
seçim yevmâe hazır bulunanların önünde yakılır.
ve keyfiyet bir tutanakla belirtilir.

J

dığı ve oyların sayıldığı;
(J) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rıuı kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların yok
edildiği;
D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se=
beple hesaba katılmadığı;
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı;
F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde
bunların nelerden ibaret olduğu:
Bir tutanakla belirtilir.
Bu tutanakların tasdikli birer sureti arzu
eden aday veya temsilcilerine veya parti temsil
cilerine verilir. Komisyon tutanak isteğinde bu
lunan temsilcilerden bu isteklerinin yerine geti
rildiğine dair imzalı bir belge alır ve bu belgeyi
sair evrakla birlikte seçim kuruluna gönderir.
Tutanakların birer sureti de sandığın bulunduğu
mahalde asılmak suretiyle halka ilân olunur.
Vukarda sayılan işlemler, varsa temsilcilerin'
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde ale
ni olarak yapılmak lâzımdır.
Bunu sağlamak için Seçim Komisyon ve Ku
rullarının okul, belediye binası, köy odası gibi
geniş ve tercihan açık yerlerde iş görmeleri lâ
z imdır.
Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılnııyan oy
luısulaJariyJe birlikte bu komisyonlar tarafın
dan mühürlenmiş bir zarf ı^Kİp seçim bürosu
nun bağlı, olduğu seçim kuruluna teslim edilir.
ftesaba katılan oy pusulaları komiVjvoıı üyeleri
ve seçim yerinde hazır bulunanların ö.HÜnde ya
kılır vo keyfiyet bir tutanakla belirtilir.

Madde 29. -—- İl merkezindeki Seçim Kurul ir
Ü Da imî Encümeni üyelerinin katılmasiyle Be
lediye Başkanının başkanlığı altında toplanarak
gerek kendisinin 28 nci madde gereğince hazır
ladığı tutanak ve gerek diğer seçim kurulların-'
«'afi gelen tutanakları birleştirmek suretiyle oy
u.j, 'ilanların adları ve soyadlarını ve kazandıkı.ı,.. ~ 'lan bir tutanakla belli eder. Bunlardan
ıarı o>.
en
_.. çok
. ,' Oj
. v" alanların Milletvekili seçildiklerini di( S . Saym ; 18£ )
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vo oyların sayıldığı;
O) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oylarını
kullananların sayısını belirten tutanakla karşı
laştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların yokedildiği;
])) Oy puslalarmdan kaç tanesinin ne sebep
le hesaba katılmadığı;
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kimle
rin kaçar oy aldığı;
F ) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde
bunların nelerden ibaret olduğu;
Bir tutanakla belirtilir.
Bu tutunaklarm tasdikli birer sureti hazır
bulunan Parti temsilcilerinden her partinin tem
silcisine isteğine bağlı olmaksızın ve bağımsız aday veya temsilcisine istediği takdirde derhal
verilir. Komisyon tutanak verildiğine dair im
zalı bir belge alır ve bu belgeyi sair evrakla
birlikte Seçim Kuruluna gönderir. Tutanakların
birer sureti de sandığın bulunduğu mahalde der
hal asılmak suretile halka ilân olunur.

rin ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen
açıldığı ve oyların sayıldığı,
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların
yokedildiği,
D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı,
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak
kimlerin kaçar oy aldığı,
F) Seçim, kanuna aykırı şekilde yapıl
dığı haber verildiği veya. şikâyet edildiği tak
dirde bunların nelerden ibaret olduğu, bir tu
tanakla belirtilir.

Yukarıda sayılan işlemler, varsa tenisi'<-'
rin ve seçim yerinde hazır bulunanların önün
de alenî olarak yapılmak lâzımdır.
Bunu sağlamak için seçim komisyon ve ku
rullarının okul, Belediye binası, köy odası gibi
geniş ve tercihanl açık yerlerde iş görmeleri la
zımdır.
Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
nakla)' ve seçim defterleri hesaba katılmıyan oy
pnslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun
bağlı olduğu Seçim Kuruluna teslim edilir. He
saba katılan oy pusulaları komisyon üyeleri ve
seçim yerinde hazır bulunanların önünde yapı
lır ve keyfiyet bir tutanakla belirtilir.
Madde 29. — İçişleri Komisyonunun 29 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bu tutanakların tasdikli bir sureti hazır bu
lunan parti temsilcilerinden her partinin bir tem
silcisine isteği bağlı olmaksızın ve bağımsız
aday veya temsilcisine istediği takdirde derhal
verilir. Komisyon, tutanağın verildiğine dair
imzalı bir belge alır ve bu belgeyi sair evrakla
birlikte seçim kuruluna gönderir. Tutanakların
birer sureti de sandığın bulunduğu mahalde
derhal asılmak suretiyle halka ilân olunur.
Yukarda sayılan işlemler, varsa temsilcileri
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde ale
ni olarak yapılır.
Bunu sağlamak için seçim komisyonlar ve
kurullarının okul, belediye binası, köy odası
gibi geniş ve tercihan açık yerlerde iş görmele
ri lâzımdır.
Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılmıyan oy
pnslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. He
saba katılan oy puslaları komisyon üyeleri ve
seçim yerinde hazır bulunanların önünde yakılır
ve keyfiyet bir tutanakla belirtilir.
Madde 29. —• İl merkezindeki seçim kurulu
il Daimî Encümeni üyelerinin katılması ve Be
lediye Başkanının başkanlığı altında toplanarak
gerek kendisinin 28 nci madde gereğince hazır
ladığı tutanak ve gerek diğer seçim kurulların
dan gelen tutanakları birleştirmek suretiyle oy
kazananların adları ve soyadlarını ve kazandık
ları oyları bir tutanakla belli eder. Bunlardan
ençök oy alanların Milletvekili seçildiklerini di-
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ğer bir tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçim
lerde enaz oy alanın aldığı oya eşit oy almış baş
ka biı L varsa kurul önünde aralarında ad çekme
yapılır. Milletvekili seçilenlere kurul tarafın
dan imzalı birer tutanak verilir. Bunların ay
rıca imzalı ikişer sureti Valilikçe İçişleri Bakan
lığına gönderilir. Bakanlık illerden gelen tuta
nakların birer tanesini Meclisin açılışında Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere
Başbakanlığa gönderir.
Madde .34.. — Seçime katılan siyasi partilerin
temsilcileri oyların sandığa atılması, sandığın
açılıp oyların sayılması ve bütün tutanakların
düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında seçim
komisyonu ve kurullarında hazır bulunmaya yet
kilidirler.
Adaylar da isterlerse aynı suretle bu kurul
ve Komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri gibi
temsilcilerini de gönderebilirler.
Partilerle adaylar tâyin edecekleri temsilci
lerin ad ve sanlarını seçimden enaz üç gün ev
vel seçim kuruluna yazı ile bildirirler.
Partilerle adaylar tâyin edecekleri temsilci
lerin seçmen olmak vasfını haiz bulunan kimse
lerden olmaları şarttır.
Partiler ve adaylar seçim komisyonları ve
kurullarına gönderecekleri temsilcilerine kendi
lerini temsil etmeye yetkili bulunduklarına dair
imzalı bir vesika verirler.

Madde 34. — Seçime katılan siyasi partilerin
temsilcileri oyların sandığa atılması, sandığın
açılıp oyların sayılması ve bütün tutanakların
düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında Seçim
Komisyon ve Kurullarında hazır bulunmaya
yetkilidirler.
Adaylar da isterlerse aynı surette bu kurul
ve komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri gibi
temsilcilerini de gönderebilirler.
Partilerle adaylar tâyin edecekleri temsil
cilerin ad ve sanlarını seçimden enaz üç gün
evvel seçim kuruluna yazı ile bildirirler.
Partilerle adayların tâyin edecekleri temsil
cilerin seçmen olmak vasfım haiz bulunan kim
selerden olmaları şarttır.
Partiler ve adaylar seçim komisyonları ve
kurullarına gönderecekleri mümessillerin ken
dilerini temsil etmeye yetkili bulunduklarına
dair imzalı bir vesika verirler.

MADDE 2. — 4918 sayılı Milletvekilleri • Se
çimi Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Seçim Kanununda ve diğer
kanunlarda yazdı seçim suçlarından birini işliyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun
haklarında umumi hükümler dairesinde kovuş
turma yapılır.
( S. Sayısı: 185 )
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ğer bir tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçim
lerde enaz oy alanin aldığı oya eşit oy almış baş
ka biri varsa kurul önünde aralarında ad çekme
yapılır. Milletvekili seçilenlere kurul tarafın
dan Milletvekilliğine seçildiğine dair imzalı bi
rer tutanak verilir. Bunların ayrıca ikişer su
reti Valilikçe İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bakanlık illerden gelen tutanakların birer tane
sini Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa gön
deri r.
Madde 34. —• Seçime katılan siyasi partilerin
temsilcileri oyların sandığa atılması, sandığın
açılıp oyların sayılması ve bütün tutanakların dü
zenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında seçim ko
misyon ve kurullarında hazır bulunmıya yetkili
dirler. Her siyasi parti en çok üç temsilci bulun
durmak hakkına haizdir.
Bağımsız adaylar da isterlerse aynı surette
bu kurul ve komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri
gibi temsilcilerini de gönderebilirler.
Partilerle bağımsız adaylar tayin edecekleri
temsilcilerin ve bunların mazeretleri halinde yer
lerini alacak yedek temsilcilerin ad ve sanlarını
seçimden enaz üç gün evvel Seçim Kuruluna ya
zı ile bildirilir.
Partilerle bağımsız adayların tâyin edecekleri
temsilcilerin seçmen olmak vasfını haiz bulunan
kimselerden olmaları şarttır.
Partiler ve bağımsız adaylar seçim komisyonla
rı ve kurullarına gönderecekleri mümesillerine
kendilerini temsil etmeye yetkili bulunduklarına
dair imzalı bir vesika verirler.

Madde 34. — Seçime katılan siyasi partile
rin temsilcileri oyların sandığa atılması, sandı
ğın açılıp oyların sayılması ve bütün tutanakla
rın düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında se
çim komisyonu ve kurullarında müşahit olarak
hazır bulunmaya yetkilidirler. İler siyasi par
ti ençok iki temsilci bulundurmak hakkını haiz
dir.
Adaylar da isterlerse aynı surette bu kurul
ve komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri gibi
bağımsız adaylar da temsilcilerini gönderebilir
ler.
Partilerle bağımsız adaylar tâyin edecekleri
temsilcilerin ve bunların mazeretleri halinde yer
lerini alacak yedek temsilcilerin ad ve sanlarını
seçimden enaz dört gün evvel seçim kuruluna
yazı ile bildirirler. Partiler ile bağımsız adayla
rın tâyin edecekleri temsilcilerin seçmen olmak
vasfını haiz bulunan kimselerden olmaları şarttır
seçim kurulları seçmen vasfını haiz olmadıkla
rından dolayı kabul etmediği temsilcileri, göste
ren parti veya bağımsız adaya seçimden enaz
yirmi dört saat önce yazı ile bildirir. Bu takdir
de bunların yerine başkaları gösterilebilir.
Partiler ve bağımsız adaylar seçim komisyon
ları ve kurullarına gönderecekleri mümessilleri
ne kendilerini temsil etmeye yetkili bulunduk
larına dair imzalı birer vesika verirler.

MADDE 2. — 4918 sayılı Milletvekilleri seçimi
Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

MADDE 2. — 4918 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

EK MADDE 1. — Seçim Kanununda ve diğer
kanunlarda yazılı seçim suçlarından birini işliyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun
haklarında umumi hükümler dairesinde kovuş
turma yapılır.

EK MADDE 1. — Seçim Kanununda ve diğer
kanunlarda yazılı seçim suçlarından birini işliyenler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun
haklarında umumi hükümler dairesinde kovuş
turma yapılır.
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Valilerin yargılanmaları Yargıtayın yetkili
Ceza Dairesi ve haklarında hazırlık tahkikatı
yapılması ve kamu dâvasının açılmasına ve ko
vuşturmaya mahal olmadığına karar verilmesi
Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. Başsavcı bu
tahkikatı başyardımcısı vasıtasiyle de yaptıra
bilir-. Ancak kamu dâvası açılmasına veya ko
vuşturmaya mahal olmadığına bizzat karar ve
rir.
Başsavcı tarafından gerekli görülen hallerde
ilk soruştuıınanın yapılması ve sonunda gerekli
kararın verilmesi için Yargıtay Birinci Başkanı
nın tensibi ile bir Yargıtay üyesi görevlendirilir.
Tahkikat neticesinde kovuşturmaya mahal gö
rülmediğine Başsavcı tarafından karar verildiği
takdirde bu karar bir hafta içinde suçtan zarar
gören şikâyetçiye tebliğ olunur. Suçtan zarar
gören şikâyetçi tebliğ tarihinden itibaren bir
hafta içinde itiraz edebilir.
Başsavcının gerek kovuşturmaya mahal ol
madığına dair vereceği kararlara karası suçtan
zarar görenin yapacağı itirazı incelemek ve ge
rek (-eza Muhakemeleri Usulü Kanunu hüküm
leri uyarınca vukubulacak itirazları tetkik et
mek üzere Yargıtay Birinci Başkanının tensibi
ile Yargıtay İkinci Başkanlarından birisi görev
lendirilir.
Kaymakamlar hakkında hazırlık tahkikatı
icrası ve kamu dâvası açılmasına karar verilme
si ve son tahkikatın açılması kararı o ile en ya
kın il merkezinde bulunan Cumhuriyet Savcısı
ve Sorgu yargıcına aittir. Bunların yargılan
maları da bu ü merkezindeki vazifeli mahkeme
ler tarafından yapılır.
Hâkimlerin, bu suçlarından dolayı kovuştur
ma ve yargılanmaları Hâkimler Kanununun 110
ncu maddesi hükmü uyarınca yapılır.
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Valilerin yargılanmaları yargıtayrn yetkili ce
za dairesi ve haklarında hazırlık tahkikatı yapıl
ması ve kamu dâvasının açılmasına ve kovuştur
maya mahal olmadığına karar verilmesi Cumhu
riyet Başsavcılığına aittir. Başsavcı bu tahkikatı
başyardımcısı vasıtasiyle de yaptırabilir. Ancak
kamu dâvası açılmasına veya kovuşturmaya ma
hal olmadığına bizzat karar verir.
Başsavcı tarafından gerekli görülen hallerde
ilk soruşturmanın yapılması ve sonunda gerekli
kararın verilmesi için Yargıtay Birinci Başkanının
tensibi ile bir yargıtay üyesi görevlendirilir. Tah
kikat neticesinde kovuşturmaya mahal görülmedinc Başsavcı tarafından karar verildiği takdirde
bu karar bir hafta içinde suçtan zarar gören şikâ
yetçiye tebliğ olunur. Suçtan zarar gören şikâyet
çi tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde itira;; edebilir.
Başsavcının gerek kovuşturmaya mahal olma
dığına dair vereceği kararlara karşı suçtan zarar
görenin yapacağı itirazı incelemek ve gerek Ceza
Muhakemeleri Usulü kanununun hükümleri uya*• rmca vııkubulacak itirazları tetkik etmek üzere
Yargıtay Birinci Başkanının tensibi ile Yargıtay
ikinci başkanlarından birisi görevlendirilir.
Kaymakamlar hakkında hazırlık tahkikatı ic
rası ve Kamu dâvası açılmasına karar verilmesi
ve son tahkikatın açılması kararı o ile en yakın
il merkezinde bulunan Cumhuriyet Savcısı ve sor
gu yargıcına aittir. Bunların yargılanmaları da
bu il merkezindeki vazifeli mahkemeler tarafın
dan yapılır.
Muavinlerle üçüncü ve ikinci sınıflara men
sup hâkim ve müddeiumumilerin bu kanuna göre
işledikleri suçlar hakkında umumi hükümler dai
resinde yapılacak tahkikat maznun Ağır Ceza
Mahkemesi hâkimlerden veya müddeiumumisin
den ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Müddei
umumisine, değilse kazaları dairesinde bulunan
Ağır Ceza Mahkemesi müddeiumumisine aittir.
Müddeiumumi yaptığı tahkikat evrakını iddi
aname ile son tahkikatın açılmasına veya mahke
menin men'ine dair mahkemece bir karar veril
mek üzere Ağır Ceza Mahkemesi Reisine tevdi
eder.
Plaklarında son tahkikatın açılmasına karar
verile'nlerden ikinci sınıfa mensup olanlarla Ağır
Ceza Mahkemesi Heyetine dâhil bulunan yargıç.

I

i

|

I

Ad. K.
Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık
soruşturması C. Başsavcısı, gerekli görüldüğü
halde ilk soruşturma Yargıtay Birinci Başkanının
görevlendirdiği Yargıtay üyesi ve Yargılama Yar
gı t ay m yetkili ceza dairesi tarafından umumi
hükümlere göre yapılır.
Hazırlık soruşturmasını Başsavcı kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak kamu dâva
sını açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına
karar vermek Başsavcıya aittir.
Hazırlık soruşturması sırasında Başsavcı tara
rından istenilen tevkif, tahliye zabıt ve aramaya
da ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi ta
rafından karar verilir.
Başsavcı tarafından kavuşturmaya mahal
olmadığına dair verilen kararla yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından hazır
lık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek ka
rarlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Birinci
Başkanı tarafından görevlendirilen bir daire
başkam tarafından tetkik olunarak karara bağ
lanır.
tik soruşturma sırasında Yargıtay üyesi tara
fından verilecek kararlardan umumi hükümlere
göre tasdik ile tekemmül etmesi icabedenlerin
tasdik mercii Yargıtay Daire Başkanıdır.
Yargıtay daire Başkanının tasdiki ile tekem
mül eden kararlara karşı yapılacak itirazlar
Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik edi
lerek karara bağlanır.
Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştu?'masınm yapılması ve kamu dâvası açılması ve
son soruşturma açılmasına karar verilmesi o
İle en yakın İl merkezindeki vazifeli mahke
meler tarafından yapılır. Yardımcılarla üçüncü
ve ikinci sınıflara mensup Yargıç ve Savcıların
bu kanuna göre işledikleri suçlar hakkında
umumi hükümler dairesinde yapılacak soruş
turma sanık Ağır ceza mahkemesi Yargıçların
dan veya Savcılarından ise en yakın Ağır ceza
mahkemesi savcısına dğeilse kazaları dairesinde
bulunan Ağır ceza mahkemesi savcısına aittir.
Savcı yaptığı soruşturma evrakını iddia
name ile son soruşturmanın açılmasına veya
muhakemenin men'ine dair mahkemece bir ka
rar verilmek üzere Ağır ceza mahkemesi başka
nına tevdi eder.
Haklarında son soruşturma açılmasına karar
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EK MADDE 2. — Seçim işleriyle görevlen
dirilen kimselerin seçim günü işledikleri seçim
suçlarından dolayı kovuşturma seçim neticesinin
ilânından bir gün sonra yapılır.
EK MADDE )5. — Memurlar ve seçimde va^
zife alanlar hakkında vâki olan ihbar ve şikâ
yetlerin kötü niyetle veya deliller uydurulmak
suretiyle yapıldığı kovuşturma sonunda anlaşı
lırsa ihbar ve şikâyetler hakkında Türk Ceza
Kanununun 285 ııei maddesinin birinci fıkrasın
da yazılı ceza iki misli olarak uygulanır.

MADDE >>. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı

tarihinde

MADDE 3. - - Bu kanun
yürürlüğe girer.
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ve savcıların son tahkikatları Yargıtayın vazifeli
eeza dairesinde görülür. Yardımcılarla üçüncü
sınıfa mensup yargıç ve savcıların Ağır Caza
Heyetlerine mensup olanlardan maadasının son
tahkikatları keza deirelerine en yakın Ağır Ceza
mahkemesinde yapılır.

verilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlarla
Ağır ceza mahkemesi heyetine dâhil bulunan
yargıç ve savcıların son soruşturma yargıtayın
vazifeli ceza dairesinde görülür.
Yardımcılarla üçüncü sınıfa dâhil yargıç ve
ya-savcıların Ağır ceza heyetlerine mensup
olanlardan maadasının son soruşturmaları da
irelerine en yakın Ağır ceza mahkemesinde ya
pılır.

EK MADDE 2. — Seçim işleriyle görevlen
dirilen kimselerin seçim günü işledikleri seçim
suçlarından dolayı kovuşturma seçim tutanakla
rının verilmesinden bir gün sonra yapılır.

EK MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun
ikinci ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun
3 ncü ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 3. — Seçim komisyonuna seçil
diği halde haklı bir sebep olmaksızın vazifesi
başına gitmeyenler ve seçim başladıktan son
ra seçim kurul ve komisyonundaki görevini terkedenler hakkında elli liradan iki yüz elli lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Seçim gününden en az kırk sekiz saat evvel
seçim kurullarına bu görevi kabul edemiyeeeklerini bildirenlere ceza verilmez.
EK MADDE 4. — Memurlar veya seçimde
vazife alanlar aleyhinde Türk Ceza Kanununun
283 ve 285 nci maddelerinde yazılı şekil ve su
retlerle seçim suçu tasni veya isnat edenler hak
larında bu maddelerde yazılı cezalar iki kat
olarak hükmolunur.
Memurlar veya seçimde vazife alanlar hak
kında seçim işlerini kötülemek maksadiyle ya
lan veya uydurma haber yayanlar veya bu mak
satla ihbar veya şikâyette bulunanlar fiilleri
diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerek
tirmediği takdirde haberin mahiyetine ve şüyu
derecesine göre on beş günden üç aya kadar
hapsolunur.

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun üçün
cü maddesi aynen kabul edilmişti
tır.
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-42
İçiş. K.

H*.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakam
H. Saka
Başb. Yardımcıcı
F. A. Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
§. Dervin
Münir Birsel
İçişleri Bakam
Dışişleri Bakanı V.
M. H. Göle
T. B. Balta
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
§. Afalan
Be§at Ş. Sirer
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gulek
Sağlık ve Sos. Y. B. Gümrük ve Tekel B. V.
Ş. Adalan
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
T. Coşkan
Ş. Koçak
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

MADDE 4.
yürütür.
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MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun dör
düneü maddesi aynen kabul edilmiştir.

mum
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Milletvekilleri Seçimi Kanununun 14 ve 15 nci maddeleri hakkmda
Geçici Komisyon raporu

Geçici Komisyon raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Karar No. 2

6. VII. 1948
Yüksek Başkanlığa

Kamutayın 5 . V I I . 1948 tarihli Oturumun
da verilen karara tevfikan Anayasa, Adalet ve
içişleri Komisyonlarından ayrılan Üyelerle ge
çici olarak kurulan Komisyonumuza havale olu
nan (4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan
kanun) tasarısının 14 ve 15 nci maddeleri, bun
lara ait Sayın Başkanlığınıza sunulmuş olan
önergelerle birlikte ve Adalet ve İçişleri Bakan
larının huzıırlariyle incelendi.
Komisyonumuza yapılan teklifler, proje üze
rine yapılan tartışmalardan sonra Komisyonca
kabul edilen prensipler dairesinde adı geçen
kanun tasarısının yeniden formüle edilen 14 ve
15 nci maddeleri metin halinde ilişik olarak su
nulmuştur.
Kamutayın yüksek tasvibine arzolunur.
Geçici Komisyon
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Sivas
Ankara
Kocaeli
tf. Ergin
E. H. Ergun
C. Aksu

Bolu
madde lc e muhalifim
H. §. Adat

A.

Bursa
Konuk

izmir
M. Birsel

İstanbul
F . H. Demirelli
imzada bulunamadı

A.

Kars
Eyidoğan

Kırklareli
N, A. Kansu
imzada bulunamadı
Muğla
Muhalifim
N. özsan

Bolu
Bazı fıkralara muhalifim
1. Yalçın

Kayseri
S. A. Feyzioğlu

Kırşehir
Madde 15 e muhalifim
8. Kurutluoğlu
Tekirdağ
F. öztmk

Zonguldak
Ş. Devrin
imzada bulunamadı

— 2 —
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTlUlŞl
MADDE 14. — Vali ve kaymakamlar tarafın
dan yapdacak tebliğler üzerine, her ilin mer
kez ilçesiyle o ile bağlı ilce merkezlerinde seçi
mi idare etmek ve denetlemek üzere 7 üyeden
mürekkep birer seçim kurulu teşkil olunur.
Bu üyeler :
A) Mahallin belediye başkanı;
B) Ö ilce belediye meclisi üyeleri arasın
dan k u r ' a ile ayrılacak bir;
C) O ilce genel meclis üyeleri arasından
kur 'a ile ayrılacak bir;
D) O ilce mahalle muhtarları arasından
kur'a ile ayrılacak bir;
E) Varsa aşağıda sayılan meslek teşek
küllerinin yönetim kurulları üyeleri arasından
kur'a ile ayrılacak bir;
F ) O ilce de teşkilât kademesi bulunan ve
seçime katılacak olan siyasi partilerden kur'a
ile ayrılacak ikisinin tâyin edeceği birer;
Üyeden ibarettir.
O ilçenin genel meclis üyesi birden fazla de
ğilse kur'aya lüzum kalmadan bu üye kurula
katılır. Daimî komisyon üyesi bulunmak seçim
kurulundaki vazifeye engel sayılmaz.
Ticaret VP Sanayi Odası, Tarım Odası, Es
naf Odası, Baro ve Etıbba Odası olan yerlerde
bu meslek teşekküllerinin yönetim kurullarını
teşkil edenlerden, o yerin belediye meclisi ve
genel meclis üyesi olmıyanlarmın isimleri bir
torbada birleştirilerek içlerinden birisi kur'a
ile ayrılır.
Bir ilçede bu meslek teşekkülleri birden faz
la değilse yukarda yazılı olduğu şekilde yalnız
onun yor etim kurulu üyeleri arasında k u r ' a çe
kilir. Bu hükmün uygulanmasında meslek teşekkülleıinin merkezleri nazara almır.
O yerde teşkilât kademesi bulunan ve seçi
me katılacak olan siyasi parti birinci fıkrada ya
zılı tebliği mütaakip üç gün içinde keyfiyeti bil
dirmesi lâzımdır. Bu şekilde olan siyasi parti
ikiden fazla ise partiler arasından k u r ' a çekile
rek belli olan iki partinin tâyin edeceği üye
ler kurula katılırlar. Seçime katılmaktan sarfı
nazar eden partinin tâyin ettiği kimsenin üye
lik hakkı düşer.
Bu kurul, gizli oyla içlerinden birini baş
kanlığa seçer. Partilerin tâyin ettiği üyeler
başkan seçilemezler.

Seçim kurulu üyelerinin seçmen olmak vas
fım haiz bulunmaları ve okuyup yazma bilme
leri şarttır.
Yukarı ki fıkralarda yazdı kur'aların ayrı
ayrı olarak hepsinin bir mahalde ve belli va
kitte çekilmesi lâzımdır. Kur'anın çekileceği
gün ve saat en az üç gün evvel belediye başkanı
tarafından gazete ile, gazete olmıyan yerlerde
bu ilân âdet oları vasıtalarla yapılır.
Kur'a, tâyin olunan gün ve saatte, belediye
dairesinde ve noter, noter olmıyan yerlerde bu
vazifeyi göreli memur marifetiyle ve açık ola
rak yapılır. Belediye başkanı, kur'ada hazır
bulunmak üzere mahallin en büyük mülkiye
memurunu, belediye daimî komisyonu üyelerini
ve siyahi partilerden birer temsilci davet eder.
Kur'a gelenlerin huzuru ile yapılır ve keyfiyet
bir tutanağa geçirilir.
Seçim kurullarına dâhil (dan her teşekkül
için. aynı esaslar dairesinde birer de yedek üye
seçilir. Bunlar seçim kurullarında inhilâl oldu
ğu takdirde onların yerine vazife görürler.
Yedek üyeler de kalmadığı ve kurulun üye
sayısı beşten aşağı düşmediği takd^-d" knrul
"•ö revir e devam eder-. Bundan aşağı ob;rs;ı yuka.rdaki fıkralarda belirtilen usul d?'"-esinde
tamamlanır. Bu tamamlamada, yodi adMd.i esa.s
alınır. Gerek başlangıçta yapılacak ayırmada
ve gerek sonraki tamamlamada, birinci fıkrada
sayılan yerlerden üye temini mümküıı bulun
mazsa bunun yerine belediye meclisi üyeleri ara
sından kur'a ile ayrılacak diğer bir üye alınır.
Şehir sınırları içinde ilce teşkilâtı olan yer
lerde bu ilçelerin secim kurulları; belediye ve
il genel kurulu üyelerinden her ilce için birer
ve istanbul'da Şehir Meclisinden ikişer üye ile
birinci fıkrada yazılı teşekküllerin yönetim ku
rulu üyeleri arasından ve siyasi partilerden yukardaki fik.i-ala.rda yazılan esaslar dairesinde
seçilecek her ilce için birer üyeden teşekkül
eder.
Belediye başkanlığının valinin uhdesinde
olduğu veya merkezden mansup bulunduğu yer
lerde bunların yerlerine o yer belediye kurulu
başkanvekili kurula katılır.
Belediye meclisinin fesih ve iptali halinde
veya meclisi teşkil edecek sayıda üye ve yedek
üye kalmadığı takdirde belediye başkan veya
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vekili, ilçenin yeni kurulmuş olması dolayısiy- | on kilometreden fazla uzaklıkta olmaması nıecle henüz belediye seçimi yapılmamış olan yer I buridir.
lerde idare âmiri, mahalle muhtarlarına; seçim
Seçim bürolarında; başkan ve üyeleri se
kurulu belediye üyeleri kur'asma gireceklerin
çim kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim
ayrılmasını tebliğ eder.
I komisyonları bulunur.
Bu komisyonlara seçilecek üyelerin üçüncü
İhtiyar kurulları; mahalle adedi beşe kadar i
seçim büroları sahasında oturanlardan olması
olan yerlerde üçer, beşten fazla olan yerlerde
ve hepsinin seçmen olmak vasfını haiz olup oku
ikişer üyeyi aralarından ayırarak belediye bina
yup yazma bilen kimselerden olması ve seçim
sında toplanırlar. Bunlar ya kendi araların
kurullarında görevli bulunmaması şarttır.
dan veya dışardan belediye üyesi olmak şartla
Seçim komisyonunda görevlendirilenlere se
rını haiz kimseleri belediye meclisi üyesi adeçim gününden en az beş gün evvel tebligat ya
dince seçerler. Ve belediye meclisi üyesi kur'ası
pılmak lâzımdır. Seçim komisyonları başkan
bu isimler arasından yapılır.
ve
üyelerinden çekilen veya komisyona gelmiSeçim kurulu üyeleri çoğunlukla toplanır
yen
bulunursa yerlerine seçim kurullarınca di
lar. Üst üste üç toplantıya gelmiyenler çekil
ğerleri
seçilir. Seçim komisyonuna seçilen kim
miş sayılır. Hazır bulunanların oy çokluğu birselerin her ne suretle olursa olsun seçim büro
leşmedikçe, seçim kurulu kararları muteber ol
sunda hazır bulunmadıkları ve seçim kuruluna
maz. Olağanüstü toplantılarda yazılı davet ya
müracaatla
hazır bulunmıyan üyelerin yerine
pılır. Mûtat toplantıların günleri ve saatleri bir
başkalarının
tâyini mümkün olmadığı ve üyeevvelki kararda belirtilir.
j lerin üçten eksik olması dolayısiyle karar ittiSeçim kurullarında; sahifeleri numaralı ve o
h;ızı da mümkün bulunmadığı hallerde kalanlar
mahal idare kurulunca onamlı bir tutanak def
komisyon üyelerini üçe iblağ için eksik olan
teri bulunur, işlemler ve kararların tutanakları
üyeleri seçim sahasındaki münasip kimselerden
bu deftere yazılır. Ve başkanla üyeler tarafın
seçebilirler ve keyfiyeti tutanağa geçirerek so
dan imzalanır.
nunda kurula bilgi verirler. Toplanma ve ka
rar verme yeter sayısiyle kararların defterlere
MADDE 15. —- Her seçim kurulu ilgili res
yazılması ve imzalanması hakkında seçim kurul
mî makamlardan lüzumlu malûmatı alarak, seç
larına ait 14 ncü maddedeki hükümler bu ko
menlerin oylarını bir gün içinde kullanabilme
misyonlar hakkında da uygulanır. Ancak ko
lerini sağlamak amaeiyle sayısı 1 000 seçmeni
misyonların
defter sahif eleri bağlı oldukları segeçmemek üzere seçim bürosu adı verilen seçim
çim kurulları tarafından onanır.
sahaları teşkilini kararlaştırırlar. Bu kararlar
Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar
da büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife ala
ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen ve
mazlar.
ya tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve
seçim gününden en az on beş gün önce gazete
Parti ve bağımsız adayların temsilcileri se
ile, gazete olmıyan belediye ve köylerde âdet
çim komisyonlarında seçim muamelelerini takip
olan vasıtalarla ilân olunur.
edebilecek şekilde masanın yanında oturarak
Şu kadar ki; üç yüz seçmeni olan köylere
bütün muamelelerde hazır bulunabilirler. An
behemehal bir sandık konulması ve bir sandı
cak müdahale edemezler. İtirazları olursa tuğa bağlanan köylerin o sandık merkezinden I tanağa geçirirlir.
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T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 752, 6/1134

21 . IV . 1948

Büyülk Millet Meclisi

Başkanlığına

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . II .
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başbakan
Recep Teker

Genel kısmı
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun geçişi birinci maddesi gereğince hazırlanmış olan ilişik
kanun tasarısı; yeni kurulmuş olan Ankara Üniversitesi ve onu oluşturan Hukuk, Dil ve Tarih - Coğ
rafya, Fen ve Tıp Fakültelerinin kendilerine verilen öğretim ve araştırma görevlerini başarabil
meleri için gerekli olan teşkilâtı göstermektedir. Tasarıda önce Merkez örgütünün ve ondan sonra da
her fakültenin ihtiyaçları gözönünde tutulmuştur.
Ankara Üniversitesinin dört fakültesi için istenilen Profesör, Doçent ve Asistan kadrolarının
özeti aşağıda gösterilmiştir.
Profesör
Dil
Fen
Hukuk
Tıp

51
36
36
75

Doçent
85
50
40
74

Asistan
93
66
50
150

198
249
359
Ankara Üniversitesinin Fen ve Tıp Fakülteleri son yıllarda kurulmuşlardır. Tıp Fakültesi 1946 1947 öğretim yılında da mevcut dört sömestre ilâve olarak I., II., VII, ve VIII. sömesterlerini
açmış bulunmaktadır. 1943 yılı kış sömesteri başında açılmış olan Fen Fakültesi ise 1946 - 1947
öğretim yılında yeniden iki sömestr açmış bulunmakta- ve Biyoloji" şubelerini (Botanik,» Zooloji,
Jeoloji ve Mineroloji) kurmaktadır. Diğer fakültelerin şimdiki kadroları da Üniversiteler Kanunu
nun -kendilerine yüklediği görevler bakımından kuvvetlendirilmiye muhtaç haldedir, öte yandan
her yıl sayıları kabarmakta olan lise mezunu gençlere Üniversitelerin kapılarını en geniş ölçüde aç
maları zarureti vardır. Bu işi hakkiyle yapabilmek için de bugünkü teşkilâtın genişletilmesi ge
rekmektedir.
îşte bir yandan bu ihtiyaçlar, öte yandan yurdun malî kaynaklarının en idareli bir şekilde kul
lanılması zarureti gözönünde bulundurularak ancak yakın geleceğin en kesin icapları hesaba ka
tılarak kadrolar teklif olunmuştur. Fazla olarak, lüzumlu elemanları yüzde yüz nisbetinde derhal

bulmak müşkül olduğu için teklif edilen kadrolar yalnız gelecek yıllar içinde tedricen tatbik
edilebilecektir. Her yıl kullanılmıyaçak kısım o yılın bütçesine bağlanacak (L) işaretli cetvel
ile tesbit olunacaktır.
Öğretim üyeleri kadrolarında, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun Profesör ve Doçent olmak
için aradığı şartlar gözönünde tutularak, Profesör aylıklarının 80, Doçent aylıklarının 50 ve Asis
tan aylıklarının 35 liradan başktttırılması uygun görülmüştür.
Yönetim kadrolarında da aynı genel düşünceler hâkim olmuştur. Şimdiye kadar Millî .Eğitim
Bakanlığı büroları tarafından görülmekte olan birçok işler bundan böyle özerklik dolayısiyle Üni
versiteye intikal etmiş bulunmaktadır. Buna rağmen tasarruf endişesiyle ele geçen yılların yöne
tim kadrolarına pek az ilâve yapılmasına dikkat olunmuştur.
1. Üniversite merkez örgütü kadroları:
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa ilişkin bir sayılı cetvelde yazılı Rektörlük kadrosuna aşa
ğıdaki sebeplerden dolayı bir Müze müdürü ile iki Müze uzmanı, bir Zat işleri müdür yardımcısı,
bir Ayniyat ve levazım şefi, dört büro şefi ve dört memur eklenmiştir.
a) Müze işleri:
Müzeler tabiat ve insan faaliyetinin eski ve yeni belgelerini toplıyaıı, karşılaştıran, incelemeye
yarıyan birer arşiv olarak da mütalâa edileceklerine göre Üniversitemizin çeşitli dallarındaki
araştırma mahsullerini koleksiyonlar halinde düzenlemek, (Tabiat tarihi, Paleontoloji, Antropo
loji, Etnoloji, Folklor, Arkeoloji, Güzel sanatlar. Teknoloji, Tıp v. s.) bu suretle araştırıcılara
zengin belgeler serileri hazırlamak maksadiyle Rektörlüğe bağlı olmak üzere bir Üniversite mü
zesi kurulması teklif edilmiştir. Bu düşünce ile kadroya bir müdür, iki uzman konulmuştur.
b) Sağlık ve Sosyal îşleri Araştırma Merkezi :
Bir üniversitenin temelini gençlik teşkil ettiğine göre bilhassa üniversite öğrencilerinin sağlık ve
sosyal durumlariyle yakından ilgilenmek, bu hususta geniş anketler yapmak ve genel olarak aka
demik hayatla ilgili sosyal meseleleri incelemek ve sosyal araştırmalar enstitüsünün çekirdeğini
teşkil etmek üzere rektörlüğe bağlı «Sağlık ve Sos.v al. tşler Araştırma Merkezi» kurulacaktır.
c) Ayniyat ve Levazım Şefliği :
Üniversitenin genel ayniyat ve levazım işlerini çevirmek üzere ayniyat ve levazım şefliği ihdas
edilmiştir.
d) Zatişleri :
Üniversite teşkilâtında görev alanların zatişlerinin gerektirdiği çeşitli işlerin önemi ve çokluğu,
bu büroya seferberlik işlerinin de ilâvesiyle bir kat daha artmış olduğundan bir müdür yardımcısı
ve iki şefle kadrosu takviye edilmiştir.
e) Yazı işleri :
Merkez örgütü yazı işlerinin gerektirdiği çeşitli işlerin vaktinde ve selâmetle ifası için bu bü
roya bir mümeyyiz ilâve edilmiştir.
f) Kitaplık, Yayım ve Basım Bürosu :
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden Üniversite kitaplığına devrolunacak kitaplarla, gelecek
yıllar içinde satınalmması gereken bir bu kadar kitabın en kısa bir süre içinde demirbaşa geçirme,
düzenleme, sıralama, fişleme, istifadeye arzetme işlerinin yapılabilmesi ve kitaplığın sağlam esas
larla kurulması için kitaplık bürosunun da takviyesine zaruret bulunmaktadır.
Yine üniversitemizin gerek yurt içi, ve gerek yurt dışı çalışmalarının akademik çevrelere tanı
tılması, bilimsel araştırmaların sonuçları üzerinde memleket gençlerinin ve büyük halk yığınlarının
aydınlatılması için verilecek serbest derslerle konferansların yayımlanabilmesi, üniversite dergi,
yıllık ve benzeri yayımlarının düzenle basıljp dağıtılması, fakülteler yayım işlerine yardımda bu
lunabilmesinin de rektörlük emrinde kitaplık müdürlüğüne bağlı bir yayım ve basım bürosu ta
rafından düzenlenip yönetilmesi gerekmektedir.
2. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi :
A) Profesörler kadrosu :
a) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde kuruluşundan bu güne kadar geçen on yıl
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içinde 17 bilim ve araştırma enstitüsü teşekkül etmiştir. Bütün bu enstitülerin bilim ve yönetim
işlerini çeviren profesörler bugünkü kadromuzda 37 dir.
Fakültenin, başta yaşıyan diller olmak üzere, öğrenci sayıları yıldan yıla artan enstitülerinde
mevcut öğretim elemanlariyle öğrenci ve seminer çalışmalarının idaresi mümkün olamamakta ve
bu yüzden profesör sayısının artırılmasına da kesin ihtiyaç duyulmaktadır.

»

b) Araştırma enstitülerinin çoğunda yıllarda nberi doçentlik yapan ve halen terfii yaklaşmış
öğretim üyeleri vardır. Bunların öğretim yaptıkları kürsülerde yükselmelerini sağlamak için de profe
sörlük sayısının artırılmasına lüzum hâsıl olmuştur.
e) Fakültede açılması düşünülen üç yeni enstitü ile", biri Doğu Anadolu'da diğeri Batı Ana
dolu'da kurulacak iki araştırma istasyonu için muhtaç olduğumuz profesör veya öğretim görevlisi
gözönünde tutularak üyelerin sayısı artırılmıştır.
Yukarda sayılan sebeplerle profesörlerin bugünkü kadrosu 37 den 51 re çıkarılmıştır.
I>) Doçentler kadrosu :
Fakültenin doçentler kadrosu 85 kişiliktir. Ancak 1947 yılında bunların 37 si fiilen hizmet göre
cektir. Fakültenin 17 enstitüsü ile yeniden kurulacak 5 enstitünün toplamı gözönünde tutulursa
aşağı yukarı her enstitüye 2 doçent düşmektedir. Doçentlerin araştırmalarda ve öğretimde-yaptık
ları büyük hizmetler nazarı dikkate alınarak, sayıları 1947 yılı için eski kadro üzerinden mevcudu
muhafaza edilmiş, fakat gelecek için sayısı artırılmıştır.
C) öğretim yardımcılariyle (Uzman, okutman, tercümeci, asistan) Kadroları :
a) Fakültenin enstitülerinden 14 ünün Dil Enstitüsü olduğu düşünülürse, okutman ve ter
cümelilere olan ihtiyaç kolaylıkla kabul edilebilir. Zaten bu iki bölüm için kabul edilen rakamlar
ancak ihtiyaca yetecektir.
b) Asistanlara gelince, Üniversiteler Kanunu asistanlığı öğretim meslekinin tabiî kaynağı kabul
ettiği gözönünde tutularak memleketimize türlü kültür alanlarında bilim uzmanları yetiştirilmek maksadiyle asistan sayısı 93 e çıkarılmıştır.
D) Yönetim kadrosu :
a) Fakülte özrek olduğu için, eskiden Millî Eğitim Bakanlığı memurları tarafından yapılan iş
lerin şimdi Fakülte memurları tarafından yapılması gerektiğinden, memurların adedi sayıca artmış
tır.
. b) Doğu ve Batı Anadolu'da kurulacak istasyonların yönetim işleri de görüleceğinden memur
ların vazife taksiminde bu cihet dikkate alınmıştır.
c) Fakülte bürolarım çeviren memurların bir kısmı eskiden ücretli idi. Öğrenci işleriyle öğre
tim işlerinde ücretli memurların bulunması mahzurlu görülmüş ve buradaki işlerin çokluğu gözönünde tutularak maaşlı şeflerle birer memur konmuştur.
d) Fakültenin ek görev cetvelinde görülen değişikliğin sebebi şudur. Eskiden iki 50 liralık, bir
100 liralık Enstitü Müdürlüğü vardır. Bu gün mevcut 17 Enstitünün yönetim ve kitaplık işleri doğ
rudan doğruya Enstitü müdürlerinin nezareti ve mesuliyeti altında yapılmakta olduğundan evvelcede kabul edilmiş olan Enstitü Müdürlüğü prensipine uyularak enstitü müdürlüklerinin maddi im
kânlar gözöüne alınmak suretiyle şimdilik sekize çıkarılması ve. bu görevlere yüzer liralık ek görev taz
minatı verilmesi yerinde görülmüştür.
3. — Fen Fakültesi :
A) Fen Fakültesinin teşkilât kadrosu Matamatik, Fizik ve Astronomi ve Kimya lisanlarına
ait olan iki söınesterle Yüksek Kimyagerlik kolunun dördüncü yılının ilk defa olarak başlaması,
diğer taraftan Yüksek Kimyagerlik koluna 1948 yılında daha iki sömestrin eklenmesi gerekmesi
sebebiyle ve şimdiye kadar açılmamış bulunan Botanik, Zooloji, Jeoloji, Mineroloji kollarında da
lisans öğretimine başlanması takarrür etmiş olması dolayısiyle genişletilmiştir. 1946 yılı kad
rosunda mevcut 13 profesör yerine yeni teşkilât kadrosunda 36 profesör; 12 doçent yerine 50 do
çent istenmesi bunun tabiî bir neticesidir. Yalnız 4936 numaralı Kanundaki hükümlere göre pro
fesör ve doçent bulmak müşkül olduğu için normal olarak düşünülen bu kadrolarda ancak 8 pro( S. Sayısı : 186 )
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fesör ve 12 doçent 1947 yılı için istenmekte, geri kalanının gelecek yıllar içinde tedricen doldu
rulması düşünülmektedir. Asistan sayısı ise 16 dan 66 ya çıkarılmıştır. Tıp Fakültesinin birinci
yılını teşkil eden F. K. B. nin öğretim bakımından Fen Fakültesine bağlı olması ve gün geçtikçe
öğrenci sayısının artması asistan sayısını artırmayı icebettiren yukrdakilerden farklı ve yeni bir
sebeptir.
B) Yönetim memurları kısmındaki değişiklik özerklikten dolayı yeni servislerin açılması ikti
za ettiği, diğer taraftan kitaplığın iyi organize edilmesi gerekliği düşüncesinden ileri gelmek
tedir.
4. Hukuk Fakültesi :
A) Profesörler kadrosu :
Ankara Hukuk Fakültesinin öğrenci sayısı iki hinden fazladır. Sırf dar anlamda Öğretim faa
liyetleri gözönünde bulundurulduğu takdire dahi, lisans ve doktora derslerini ve seminerlerini
yürütmek, imtihanları yapmak çin geniş bir kadroya ihtiyaç olduğu anlaşılır. Halbuki Üniversite
ler Kanunu araştırma ve yayın işlerine hız verilmesini gerektirdiğine göre, seminer ve enstitü
çalışmalarını genişletmek lâzımgelmektedir. îşte bu ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak kadro
lara bazı ilâveler yapılması ve eski kadroya göre 29 olan profesör
sayısının bu suretle 36 ya
çıkarılması teklif edilmektedir.
B) Doçentler kdrosu :
Fakültenin öğretim kurulunu kuvvetlendirmek, enstitü ve semin er çalışmalarından mümkün olduğu
kadar geniş bir öğrenci kütlesini faydalandırmak, gerekirse yurdumuzda yeniden açılabileck üniversite
ve yüksek öğretim kurumlarının profesör ihtiyaçlarını karşılamakta kendilerine yardım etmek için
doçent kadroları genişletilmiştir. Esasen mevcut 12 doçentlik Fakültenin ihtiyaçlramı karşılıyamamakta olduğu gibi İstanbul Hukuk Fakültesindeki kadrolara nazaran da zayıf bulunmaktaydı.
Bunun için bu kere 40 doçentlik teklif edilmektedir. Doçent kadrosunun yükseltilmesi için bir se
bep de, getirilmesi düşünülen yabancı profesörlerdim mümkün olduğu kadar çok sayıda gene bi
lim adanıînm faydalanmasını sağlamaktır.
C) Öğretim yardımcıları kadrosu:
Öğretim kadroları için bir kaynak vazifesi görmek üzere asistan kadroları kuvvetlendirilmiş ve
50 ye çıkarılmıştır. Bu suretle bir yandan daha çok sayıda gence, yHişııu' imkânları sağlanması
düşünülmüş, öteyandan enstitü ve seminer çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için tedbir
alınmıştır.
D) Yönetim kadrosu :
Fakültenin yönetim kadrosunda geçen yıllara, nispetle büyük bir değişiklik yapılmamış yalnız
bu kadro, üniversitenin diğer fakültelerindeki memuriyetlerle unvanlar bakımından ahenkli bir
hale konulmuştur. Eski kadroya nazaran yapılan başlıca değişiklikler aşağıda kısaca işaret edil
miştir.
a) Bilindiği gibi kitaplık, Hukuk Fakültesinde diğer fakültelerdeki lâboratu varların yerini
tutan başlıca araştırma ve inceleme 'vasıtasıdır. Üniversiteler Kanununun fakülteye yüklediği gö
revlerin yerine getirilmesi için kitaplığın daha kuvvetli bir kadro ile yönetilmesine lüzum görül
müş, geçen yılki kadroda bulunan bir memura ilâve olarak 60 liva aylıklı bir kitaplık memuru isten
miştir;.
b) Hukuk Fakültesinde öğrenci sayısının çokluğu dolayısiylc öğrenci sicil ve dosya işleri
özel bir önem taşımaktadır. Bu itibarla bu işle meşgul olan büronun kuvvetlendirilmesi gerekli
görülmüştür.
c) Bir yandan öğrenciler arasındaki spor faaliyetlerini düzenlemek ve daha verimli bir hale
koymak,, diğer taraftan fakülte tarafından gençlerin istifadesine arzolunan beden terbiyesi araçla
rının iyi bir şekilde muhafazasına bakmak üzere 40 lira aylıklı bir spor uzmanının vücuduna lü
zum görülmüştür.
5. Tıp Fakültesi :
Ankara Tıp Fakültesi 4761 sayılı Kanunun hükümlerine dayanarak her yıl iki sınıfını açmak
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ve üç yılda kuruluşunu tamamlamak üzere 19 Ekim 1945 tarihinde açılmıştır.
Gülhane Ask. Dr. Ttb. Okul ve kliniği, Ankara Numune Hastanesi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu binalarından kanun gereğince fayadalanarak ilk ders yılı açılmış ve öğretimine başlan
mıştır.
1945 - 1946 malî yıllarında Fakültenin yalnız F. K B. ve staj sınıflarının açılacağı gözönünde
tutularak kadrolar buna göre tertiplenmiş idi.
1946 - 1947 yılında Tıp Fakültesinde iki sınıf daha açılmış, bu suretle açılan sınıf sayısı dördü
bulmuştur. 1947 Ekim ayı sonunda geriye kalan iki sınıf da açılarak Tıp Fakültesinin kuruluşu altı
smıf üzerinden tamamlanacaktır.
Fakülte 1947 yılı sonlarına doğru tam kadro ile faaliyette bulunmak görevinde olduğundan her
şeyden evvel öğretim elemanlarını ve personeli tamamlamak zorundadır.
Bu bakımdan Fakülte 1947 yılı kadro tekliflerini kendisine verilen ödevi kusursuz başarabi
lecek bir şekilde tertiplemiştir. Bu tertipte her şeyden önce 1946 Ekim ayında açılan II, VII ve VIIT
inci sömestrlere ait öğretim ve eğitim elemanlarınm sağlanması ve 1947 Ekim sonunda açılacak olan
III, IV, V ve VI ncı sömestrlere ait profesör ve doçentlerin ve sair personelin tamamlanması göz
önünde tutulmuştur.
Kadrolar, yapılmasına başlanan ve iki, üç yıl içinde tamamlanacağı düşünülen yeni Fakülte bi
nasının bilhassa dersane ve lâboratuvarca ferahlıyaeağı ve yılda 300 - 400 öğrenci alınması mümkün
olacağı hesaplanarak tertiplenmiştir.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/170
Karar No. 16

3 . V.1948

Yüksek Başkanlığa
Ankara Üniversitesinin kuruluş kadroları
hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
3 . II . 1947 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaşarak Başbakanlığın 2 1 . I V . 1947 tarih ve
6/H34 sayılı yazısiyle Büyük Millet Meclisine
sunulan ve Komisyonumuza havale olunan ili
şik kanun tasarısı incelendi.
Komisyonumuz, Millî Eğitim Bakanı ile An
kara Üniversitesi Rektör Vekili, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı ve diğer Fakülte De
kanları hazır bulundukları halde, Ankara
Üniversitesi kuruluş kadroları kanunu tasarısını
incelemeye başlarken bu tasarının Komisyonu
muzda uzun müddet kalmasına sebep teşkil eden
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde halk ede
biyatı - folklor ve sosyoloji derslerini okutan
üç öğretim üyesinin durumu üzerinde büyük bir
dikkatle durdu. Komisyonumuz, bu öğretim
üyelerinin Üniversiteler Kanununun 3 ncü mad
desi gereğince görevlerini yerlerine getirmemiş

olduklarına, aksine öğrencilere gerek dersleri,
gerek yazıları ile zararlı telkinlerde bulunduk
larına kanaat getirdiği bu öğretim üyelerinin
derslerine, ilgili fakültelerce bir müddetdenberi
ara verilmesine zaruret duyulmuş olduğunu da
öğrenmiştir. Buna göre yurt içinden veya dışın
dan bu dersleri okutacak ehliyette yeni öğre
tim üyeleri sağlanmasına imkân vermek üzere
halen bu derslere tahsis edilmiş ol'in kadroların
ve bu kadrolarla yapılmakta olan hizmetlerin
kaldırılması lüzumlu görülmüş, bu maksatla da
tasarıya geçici ikinci madde eklenmiştir. Oy
birliği ile alman bu karardan sonra tasarının in
celenmesine başlanmış ve aşağıdaki sonuçlara
varılmıştır.
1. Memur kadroları kabarık görüldüğün
den, birer bilim kurumu olan üniversite fakülte
lerinde ağırlık noktası bilim elemanları olduğu
için, memur kadrolarında tasarrufa gidilmiş ve
mümkün olan tasarrufla öğretim kadrolarının
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bir ehram şekline getirilmesi ve yakın bir gele
cekteki ihtiyarlara göre ayarlanması sağlanmış
tır. Asistanlar bu ehramın kaidesini teşkil etti
ği içindir ki, asistan kadroları geniş tutulmuş
tur.
2. Komisyonumuz, aynı zamanda bir kuru
luşun kadrosu için karar alırken sadece o ku
ruluşun 3656 ve 4644 sayılı Kanunların şümulü
ne giren kadro cetvellerini incelemeyi yeter gör
memiş, işi tümiyle mütalâa etmeyi ve kadroları
yıllık bütçelerle tesbit edilen müteferrik nıüstahdemterin ve geçici görevlerin de müessesenin
ihtiyaçları ve esas kadroları ile irtibatları bakı
mından durumlarını gözden geçirmeyi lüzumlu
bularak (D) cetvelindeki bir kısım görevlilerin
de tasarrufu mümkün olduğu sonucuna varmış
ve Ankara Üniversitesi 1948 Bütçesine bağlı il
gili cetvelin de bu tasarıda yer alaeak bir geçici
madde ile tadilinin sağlanması cihetine gitmiştir.
3. Komisyonumuz, Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesinde okutulan dil disiplinleri üzerinde
de hususi bir dikkatle durmuştur. Esasında bi
lim kurumlarımızda bulunan ve büyük masraf
ları gerektiren yabancı profesörlerin bir müd
detle mukayyet olarak çalışmaları ve bu müd
det içinde memleketin muhtaç olduğu öğretim
üyelerini yetiştirmeleri icabeder. Ancak birin
ci derecede ehemmiyetli bilim kollarında ya
bancı uzmanların çalışma sürelerini uzatmak
suretiyle bir fedakârlık ihtiyarı kabul edilebilir
se de, tâli mahiyette olan, pek az veya hiç
talebesi bulunmıyan Sinoloji, Hindoloji, Sümero
loji, Hungaroloji, Hititoloji gibi dersler için te
sislerinden itibaren on üç yıl geçtiği halde hâlâ
yabancı uzman kullanılmasına devam edilmesi
israf mahiyetinde görülmüştür.
Bu derslerin bir ikisinin ancak bazı Avrupa
edebiyat fakültelerinde yer aldığı ve bunların
Türk dili ve tarihinin kaynaklarını zenginleş
tirmek maksadiyle evvelce tesis edildiği, bu
alanlarda ise artık Türk elemanları yetişmiş
bulunduğu ve zaten bu derslerden ihtisaslarını
yapmış olanların öğretim hayatında görevlendi
rilmeleri de büyük bir güçlük gösterdiği dikkate
alınarak, yıllardanberi bu dersleri okutmakta
olan yabancı profesörlerin kullanılmalarına, An
kara Üniversitesi Rektör Vekili ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanının verdiği bilgi üze
rine, bu derslerin müstakil enstitüler halinde de
vam ettirilmesine lüzum kalmadığı anlaşılmakla

ödeneklerinin tasarruf edilerek bugün için tak
viyesi gereken genç elamanlar kadrosunun geniş
letilmesine tahsisi yerinde görülmüştür.
4. Kadro tasarısına bağlı cetvellerde görü
len bazı gayri tabiilikler, evvelce öğretim işle
rine yardımcı eleman olarak kabul edilmiş me
murluk-mahiyetindeki kadrolar kaldırılarak yer
lerine Üniversiteler Kanununun
hükümlerine
uygun, öğretim yardımcıları verilmek suretiyle
labiî şekline konulmuştur. Yine aynı düşünce ile
Tıp Fakültesindeki gayri tabiî kadro tatbikatının
ıslahı cihetine de gidilmiş, bir kısım öğretini üye
leri kadrolarının yardımcı mahiyette uzmanlarla
değiştirilmesi zaruri görülmüştür.
5. Komisyonumuz her Fakültenin ve ensti
tülerinin birer kitaplığı olduğunu, Ankara'da
Millî Kütüpanenin kurulmak üzere bulunduğunu
ayrıca Tarih Kurumu Kütüpanesi ile Ankara
Millî Eğitim Kütüpanasinden faydalanmasının
kolaylığını dikkate alarak, Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı müstakil bir kütüpanenin
lüzumuna kani olmamış ve kadro tasarısından
ilgili kadroyu çıkararak Dil ve Tarih - Coğrafya
fakültesine eklemiştir. Aynı mucip sebeplerle
Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi derslerine
ait çalışma vasıtalarının mevcudiyetini ve teşkil
lerini maksada kâfi görerek tasarruf endişesi ile
Rektörlüğe bağlı bir müzenin kurulmasını da
lüzumsuz görmüştür. Bu maksatla Rektörlük kad
ro cetvelinde bu konu ilgili vazifeleri de çıkar
mıştır.
fi. Komisyonumuz, Ankara Üniversitesi Fa
kültelerinde mevcut olan bazı Enstitülerin Mü
dürlüklerine verilmesi kadro tasarısı ile istenilen
ek görev tazminatının İstanbul Üniversitesinin
Kuruluş Kanunu tasarısında olduğu gibi, lüzum
suzluğuna kanaat getirerek iki numaralı cetvel
deki ek görev kadrolarından bu işlere ayrılan
ödenekleri kaldırmış ve elde edilen tasarrufu
yine öğretim elemanları kadrosunun takviyesine
tahsis etmiştir.
7. Komisyonumuz, 1948 Bütçesi ile kabul
edilmiş olan ödenekler dışına çıkmamayı esas
tutmuş ve ancak yukarda arzedildiği şekilde muh
telif hizmetlerden yapılan kadro tasarruflarının
tutarı olan 108 822 lirayı birinci derecede Öğre
tim üyeleri kadrosunun takviyesini gerekli gör
düğü Tıp Fakültesine aktarmış, bu maksatla ta
sarıya geçici 3 ncü maddeyi eklemiştir.
Bu kanun tasarısı görüşülürken 4936 sayılı
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Üniversiteler Kanunundaki bazı hükümlerin tat
bikatta beklenilen müspet sonuçları sağlamadığı,
bir kısım Üniversite mensupları arasında yanlış
anlayışlara yol açtığı sonucuna varan Komisyo
numuz bu kanunun Hükümetçe en kısa bir müd
det içinde gözden geçirilerek değişmesi gereken
hükümler hakkındaki tasarının Yüksek Meclise
sunulması lüzumuna kanaat getirmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı
Sözcü
Adına Urfa
Uri'a
>S\ K. Yetkiyi
S. K. Yetkin

Kâtip
Kars
Ankara!
T. Taşkıran
A. fi. Bekman
İmzada bulunamadı.
İmzada bulunamadı.
Bingöl
Çanakkale
Çorum
T. Bang.uog.lu
N. Ünen
II. İlgaz
Diyarbakır
İstanbul
İzmir
O. Ocak '
b\ Köprülü
E. (Jtnar
İmzada bulunamadı.
Maraş
Maraş
Tekirdağ
Dr. K. Mü
E. Soysal
E. Maç
Trabzon
Trabzon
Z. Molaoğlu
M. K. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/170
Karar No. 95

28 . VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında Başbakanlığın 21 . IV . 1947 tarihli ve
6/1134 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle sa
bık Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer
ve lâhik Bakan Tahsin Banguoğlu ile Üniversite
rektör ve dekanları ve Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
geçici birinci maddesine göre Ekim 1946 tari
hine kadar Meclise gönderilmesi gereken Üni
versiteler Kuruluş Kanunlarından Ankara Üni
versitesi kadrolarına ait bulunmaktadır.
Yapılan incelemelere ve alman izahlara gö
re Hükümet bu kuruluş tasarısını hazırlarken:
a) üniversitenin fazla talebe okutmasını;
b) İlmî araştırmaların yapılabilmesini;
c) Malî kaynakların idareli şekilde kulla
nılmasını ;
d) Üniversitenin on yıllık inkişafım;
gözönünde tutarak hazırlamış ve tesbit ettiği
kadrolardan yukardaki sebeplere binaen bugü
nün ihtiyaçları dışında kalanlarını (L) cetveline

almak suretiyle bir muvazene vücuda getirmiş
tir.
Millî Eğitim Komisyonu tasarıda esaslı deği
şiklikler vücuda getirmiştir ve bu değişiklikleri;
a) Üniversitede gaye tedris olduğundan
tedris kadrosunu esas olarak almak ve idari
kadrolar da yaptığı tasarruflarla bu kadmıyu
takviye etmek;
b) Mevcut kadro cetvellerini yemi vaziyete
ve hakiki ihtiyaca intibak ettirirken (D) ve (E)
cetvelleriyle alman kadroları da gözönünde bu
lundurmak,
e) Üniversitenin 10 yıllık inkişaf seyrine
uygun olarak kadrolarda piramidal bir sistem
takip etmek yani bir profesör, iki doçent, üç
asistan nispetini muhafaza etmek,
d) (L) cetvelini hemen öğretim üyelerine has
redip idari kadroları iş hacmına göre tanzim
etmek,
gibi birtakım esaslara ve prensiplere irca et
mek suretiyle vücuda getirmiştir.
Bunlardan başkaca Dil - Tarih ve Coğraf
ya Fakültesinde de iki derse ait üç kadroyu ilga
etmiş ve Sinoloji, Hindeloji, Sümeroloji, Hiti
toloji, Hongroloji Enstitülerinin, sahaları dar
olup şimdiye kadar kâfi derecede eleman yetişti-
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rildiğinden ve bu elemanların istihdamlarındaki zorluklara binaen ödeneklerinde tasarruf
yapmış bulunmaktadır.
Her Fakültenin bir kitaplığı ve tedris alet
leriyle vasıtalarını ihtiva eden bir müzesi bulun
duğu ve bu kitaplıklarda ve müzelerde kâfi ve
ihtiyaca tekabül eden kitap ve vasıta bulunduğu
ve Ankara'da bir de Millî Kitaplık tesis edildiği
gözönüne alınarak şimdiki varlığı ile tedris ga
yelerine esasen tevafuk etmiyen Üniversite Kitap
lığı ile tesisi istenilen müzenin kurulmasına lü
zum olmadığı neticesine varmış ve bunlara ait
kadroları da tasarruf etmiştir,
Enstitü m ü d ü r l e r i için üniversite tazminatın
d a n ayrı olarak teklif edilen ek görev tazminatı
n ı da yerinde g ö m ü y e r e k kaldırmış ve b ü t ü n
bu açıklamalara göre sağladığı t a s a r r u f l a r ı Tıp
Fakültesi öğretim üyelerinin takviyesine tahsis
etmiştir.
Komisyonumuz, Millî E ğ i t i m
Komisyonunca
y a p ı l a n bu değişiklikleri esas itibariyle yerinde
bulmakla beraber b u n l a r üzerinde aşağıda arzedilen bazı deşiğiklikleri y a p m ı ş b u l u n m a k t a d ı r .
Millî E ğ i t i m Komisyonunca ilga edilen halk
edebiyatı folklor, sosyoloji derslerine ait kad
roların ilgası suretiyle değil bunların (L) cet
veline alınması suretiyle şimdilik mevkuf tutul
m a l a r ı n ı n k a n u n t e k n i ğ i n e d a h a u y g u n oldu
ğ u n u gözönünde t u t a r a k
bu ciheti
tasarının
ikinci geçici maddesini k a l d ı r m a k ve o neü ge
çici maddesine bir fıkra eklemek suretiyle te
min etmiştir.
Ödeneklerinde t a s a r r u f edilen enstitülerin,
millî tarihimiz a r a ş t ı r m a l a r ı n a
lüzumlu birer
müessese olmaları itibariyle, yetişmiş talebeler
üzerinde çalışmak suretiyle ve d a h a t a s a r r u f l u
bir şekilde idareleriyle devamlarının teminini
Komisyonumuz temenniye değer g ö r m ü ş t ü r .
Bu esaslara göre Millî Eğitim Komisyonu
metninin 1, 2, 3 n c ü maddeleriyle geçici birinci
maddesi ayniyle k a b u l ve geçici ikinci maddesi

k a l d ı r ı l a r a k geçici 3 ve 4 ncü maddeleri geçici
2 ve 3 ncü madde olarak kabul edilmiş ve geçici
3 ncü maddeye bağlı a k t a r m a cetvelimle bir de
ğişiklik yapılmıştır. Y ü r ü r l ü k maddeleri de ay
niyle kabul edilmiştir.
B u n l a r d a n başka bağlı cetvellerden bir sayı
1 ısının Saymanlık kısmında
birinci mümeyyi
zin aylığı f)0 ye ç ı k a r ı l a r a k unvanı şefe çevril
miş ikinci mümeyyiz yalnız mümeyyiz ola rai;
bırakılmıştır.
H u k u k f a k ü l t e s i kısmında da, 80 liralık do
çent miktarı üçe çıkarılmış ve 70 liralık doçent
7 ye indirilmiştir. Onuncu derece a s i s t a n l a r d a n
ikisinin seminer ve kitaplıkçı olarak çalışmaları
uygun görülerek gereken kayıt eklenmiştir.
D cetvelinden tercümeciler ile bir !f>0 liralık
lekııisiyen çıkarılmış ve tercüme işlerinin asis
tanlara yaptırılması uygun g ö r ü l m ü ş t ü r .
Bu esaslar dairesinde hazırlanan tasarı ve
cetvelleri ivedilikle müzakeresi dileği ile Ka
mutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Ankara
Ankara
M. Eriş
E. Öymen
A'. Erten
Amasya
Ankara
Amasya
.1. K. Yiğit oğlu N. V.
Akkerman
.1. Ey mir
Ankara
Aydın
Balıkesir
V. Gölet
(rl. R. Alpman
E. A (tan
Bursa
Bursa
Diyarbakır
F. Mıh
Dr. M. Talât Stmer V. Dicleli
Eskişehir
Bskişehir
İstanbul
Muhalifim
Muhalifim
Dr A. A dır ar
/ / . Pulattan
A. Potuoğlu
tzmir
Kastamonu
Kırşehir
-S*. Dikmen
Ş. Torgut
M. Akahn
Kocaeli
Niğde
Konya
Dr. F. Ş. Hürge
S. (j'umrah
İi. (fürsoy
Tokad
IJrfa
ii. A. Sevengil
E. Tekeli
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— 10MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRÎŞÎ

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları
tasarısı

Kanunu

Ankara Üniversitesi Kuruluş
tasarıst

kadroları

kanunu

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir.

MADDE 1. — Hükümet
maddesi aynen.

teklifinin

birinci

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin ek gö
rev tazminatı kadroları bağlı (2) sayılı cetvelde
gösterilmiştir.

MADDE 2. — Hükümet
maddesi aynen.

MADDE 3. — Millî Eğitini Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri
hakkındaki 10 . V I . 1933 tarihli ve 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 10. V I .
1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve
(2) sayılı cetvellerdeki Ankara Üniversitesi baş
lığı altındaki kadrolarla 1 3 . V I . 1946 tarihli ve
4936 sayılı Ün iversiteler Kanununa bağlı (1) ve
(2) sayılı cetveller kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Hükümet teklifinin
maddesi aynen.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (3)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1947 yılında kul
lanılamaz.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe
girdiği tadihte Ankara Üniversitesi kadroların
da görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâ
yinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının
verilmesine devam olunur.

teklifinin

ikinci

üçüncü

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun
birinci
maddesiyle kabul edilen 1 sayılı cetveldeki kad
roya dâhil Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinde Halk edebiyatı ve folklor dersleri ile sos
yoloji dersleri öğretim üyelerine ait 6 ncı dere
ceden 70 lira aylıklı bir profesörlük ile 7 nci
dereceden 60 lira aylıklı, 8 nci dereceden 50
lira aylıklı birer Doçentlik görevi, bu kadro
larla ifa edilen öğretim hizmetleri ile birlikte
kaldırılmıştır.
1948 - 1949 ders yılı başında 13 . VI . 1946
tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
6 ncı maddesinin son fıkrası uyarıca bu kanu
na ekli 1 numaralı cetveldeki kadrolarda gerek
lileri, bu derslerle görevlendirilecek öğretim
üyelerine tahsis olunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Üniversitesi
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) ve (L)
işaretli cetveller kaldırılmış ve yerlerine bu ka
nuna ekli 3 ve 4 saydı cetveller konulmuştur.
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
kanun tasarısı
MADDE -1 — Hükümet teklifinin
maddesi aynen.

birinci

MADDE 2 — Hükümet teklifinin ikincimaddesi aynen.
MADDE 3 — Hükümet teklifinin üçüncü
maddesi aynen.

Geçici madde 1 — Millî Eğitim Komisyo
nunun geçici birinci maddesi aynen.

Geçici madde 2 —- Ankara Üniversitesi 1948
yılı Bütçe kanununa bağlı (D) ve (L) işaretli
cetveller kaldırılmış ve yerlerine bu kanuna ek
li 3 ve 4 sayılı cetveller konulmuştur.
( L ) işaretli cetvele alman kadrolardan bi
ri Dil, ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki altıncı
derecede 70 lira aylıklı Halk Edebiyatı Folk
lor profesörlüğüne, diğer ikisi aynı Fakülte
deki 7 nci dereceden 60 lira ve 8 nci dereceden
50 lira aylıklı Sosyoloji doçentliklerine aittir.

Geçici madde 3 — Ankara Üniversitesi 1948
yılı bütçesinin bu kanuna bağlı 5 sayılı cetvelde
gösterilen bölüm ve maddeleri arasında 105 460
lira aktarılmıştır
(S. Sayısı: 186)
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M. E. K.
GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Üniversitesi
1948 yılı bütçesinin bu kanuna bağlı 5 sayıü
cetvelde gösterilen bölüm ve maddeleri arasın
da 108 822 lira aktarılmıştır.

MADDE 4. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

tarihinde

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakam Devlet Bakam
-B. Peker
Bagb. Yardımcısı M. A. Renda
M. ökmen
Ad. B.
M. S. B.
İç. B.
G. C. Toydemir Ş. Sökmensüer
Ş. Devrin
Mal. B.
Dıg. B.
M. E. B.
H. N. Keşmir R. Ş. Birer
/ / . Saka
Sa. ve S. Y. B.
Eko. B.
Ba. B
Dr. B. Uz
T. B. Balta
C. K. tncedayı
Ula. B.
Ta. B.
G. ve T. B.
§, Koçak
F. Kurdoğlu
T. Coşkan
Çal.
B.
Ti. B.
Dr , S. Irmak
A. înan

MADDE 4. — Hükümet
cü maddesi aynen.
MADDE 5.
maddesi aynen.

( S. Sayısı: 1$6 )

teklifinin dördün

Hükümet teklifinin

besinci

-iâti. K.

MADDE 4 — Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desi aynen.
MADDE 5 — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi aynen.

( S. Sayısı: 186)

-ttHükümetin teklifine hağh cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

D.

Sayı

Aylık

D.

Görevin çeşidi
öğretim

Ankara Üniversitesi Merkez TeşkMâh
4
6
6
6
6
5
7
7
7
8
8
9
10
11
12

Genel Sekreter
Zatişleri Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Kitaplık Müdürü
Üniversite Müzesi Müdürü
Uzman Doktor
Kitaplık Uzmanı
Müze Uzmanı
istatistik ve Biyometri Uzmanı
Zatişleri Müdür yardımcısı
Ayniyat ve Levazım Şefi
Büro Şefi
Birinci Mümeyyiz
İkinci Mümeyyiz
Memur

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
4
4
i

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

29

î)il

Saymanlık Müdürü
» Müdür yardımcısı
Birinci Mümeyyiz
ikinci
»
Memur
Veznedar
Mutemet

ve

Tarih - Coğrafya Fakültesi
Üyeleri

Profesör

»
Doçent

yardımcıları

7 Asistan
»
8
»
9
10
•»
6 Tereümeci
7
»
8 Okutman
9
3>
»
10
11
»
8 Uzman
9
»
»
10

30
30
28
5
1
1
6
3
2
8
3
3
3

60
50
40
35
70
60
50
40
35
30
50
40
35

1
1
1
1

50
40
40
40

1
1
1
1
1
1
1
4
5
1

70
60
40
40
40
40
35
35
30
40

1
3
8
12
12
15
23
12

150
125
100
90
80
70
60

Türk Devrim Tarihi En-stit İİ-SÜ
8 Müdür yardımcısı
9 Kitaplık memuru
9 Arşiv memuru
9 Müze memuru

Saymanlık Müdürlüğü
4
6
.10
11
12
10
11

Sayı Aylık

Memurlar
1
1
2
2
1
1
1

90
70
35
30
25
35
30

6
7
9
9
9
9
10
10
11
9

Sekreter
Kitaplık uzmanı
Hesap işleri şefi
öğrenci işleri şefi
içişleri şefi
öğretim ve Sicil işleri şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
ikinci • »
Spor uzmanı

öğretim
Fen Fakültesi öğretim
1
5
8
16
21
35
35
15

150
125
100
90
80
70
60
50

1 Profesör
»
2
»
3
»
4
»
5
6 Doçent
»
7
»
8

( S. Sayıaı: 186 )

üyeleri

50

-.10b.

Görevin çeşidi

öğretim

Sayı Aylık

yardımcıları

7 Asistan
8
9
10
6 Okutman

9
17
20
20
3

60
50
40
35
70

Sekreter
Kitaplık uzmanı
Hesap işleri şefi
öğrenci işleri şefi
içişleri şefi
öğretim ve Sicil işleri şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
ikinci
»
Spor uzmanı
Hukuk

Fakültesi

öğretim

Profesör

70
60
40
40
40
40
35
35
30
40
üyeleri

3
6
7
9
11
10
15
15

Doçent

öğretim

150
125
100
90
80
70
60
50

yardımcısı

7 Asistan
8
9
10

6
9
14
21

60
50
40
35

Memurlar
6
7
9
9
9
9
10

Sekreter
Kitaplık uzmanı
Hesap işleri şefi
öğrenci işleri şefi
iç işleri şefi
öğretim ve sicil işleri şefi
Ayniyat ve levazım memuru

70
60
40
40
40
40
35

35
30
40

10 Birinci mümeyyiz
11 ikinci
ı>
9 Spor uzmanı
Tıp Fakültesi Öğretim

üyeleri

Profesör
»
»
»
»
Doçent

Memurlar
6
7
9
9
9
9
10
10
11
9

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D.

»

öğretim
7

Asistan

9

y>

3
11
22
21
18
32
25
17

150
125
100
90
80
70
60
50

41
47
27
35
1
1
1
1
2
2
2
3

60
50
40
35
90
90
60
60
70
60
50
40

1
1
1
1
1
1
1
4
8
1
1
2
2
15
44
2
4

70
60
40
40
40
40
35
35
30
40
90
70
60
30
25
40
35

Yardımcıları

10
»
4 Bakteriyolog
4 Radyolog
7 Kimyager
7 Pnosektör
6 Okutman
7
»
8
»
9
»
Memurlar
6
7
9
9
9
9
10
10
11
9
4
6
7
11
12
9

10

Sekreter
Kitaplık uzmanı
Hesap işleri şefi
öğrenci işleri şefi
içişleri şefi
öğretim ve sicil işleri şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Spor uzmanı
Başeczacı
Eczacı
»
Başhemşire
Hemşire
Ebe

»

(& svsmA m)

[2] SAYILI CETVEL
Görevin adı

1

Rektör
Dü ve Tarik - Coğrafya

400

Enstitü müdürü
Hukuk

Fakültesi

Dekan
Enstitü müdürü
Devrim tarihi Ens. müdürü

1
8
1

210
100
140

Fakültesi

Dekan

1

210

8

100

1
5

210
100

1
7

210
100

Fakültesi

Dekan
Enstitü müdürü
Tıp

Fen

Sayı Ücret

Görevin adı

Sayı Ücret

Fakültesi

Dekan
Enstitü müdürü

[3] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

D.

Ankara Üniversitesi merkez

Sayı Aylık
teşkilâtı

7 Müze uzmanı
8 Zatişleri müdür yardımcısı
9 Büro şefi

1
1
1

60
50
40

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyeleri

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

1
4
7
13
12
31
17
öğretim
<

150
125
100
90
80
70
60

Yardımcıları

7 Asistan
8
»
9
»
8 Okutman
8 Uzman
9
»
0
»

30
25
12
4
2
2
2

60
50
40
50
50
40
35

Fen Fakültesi öğretim üyeleri
Fen
1 Profesör
»
2

150
125

Görevin çeşidi

D.
3
4
5
6
7
8

»
»
»
Doçent
»
»
Öğretim

7
8
9

Sayı Aylık
8
11
6
15
21
2

100
90
80
70
60
50

9
15
11

60
50
40

Yardımcıları

Asistan
»
»

Hukaık Fakültesi öğretim Üyeleri,
1
o

1 Profesör
2
»
3.
»
4
»
5
»
6 Doçent
7
8
öğretim
7
8
9
10

Asistan
»
»
»

<& Sayısı: 186)

5
8
5
8
13
12

150
125
100
90
80
70
60
50

6
8
9
11

60
50
40
35

Yardımcıları

— 17 —
Görevin çeşidi

D.
1
2
3
4
5
6

Profesör
»
»
»
»
Doçent

7

Asistan

öğretim

Görevin çeşidi

Sayı Aylık | D.
2
11
20
9
2
20
21
7

150
125
100
90
80
70
60
50

39

60

Yardımcıları

8
9

Asistan
»

Sayı Aylık
44
12

50
40

1
1
10
30
1
3

70
60
30
25
40
35

2 •
15
18
25

80
70
60
50

10
30
30
20
10
2
2

60
50
40
35
40
60
40

Memurlar
6 Eczacı
7
»
11 Başhemşire
12 Hemşire
9 Ebe
10
»

Mülî Eğitim Komisyonu değiştîrisıne bağh cet
veller
[1] SAYILI CETVEL
5
6
7

Ankara Üniversitesi merkez teşkilâtı
a)
4
6
6
9
10
11
12

Genel Sekreter
Zat işleri müdürü
Yazı işleri müdürü
Ayniyat şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur
b)

5
10
11
12
10

Rektörlük
90
70
70
40
35
30
25

Saymanl

Saymanlık müdürü
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur
Veznedar
Dil ve Tarih - Coğrafya
a)

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
»
5
6
•»

80
50
30
25
35
Fakültesi

öğretim üyeleri
2
2
6
10
14
1

150
125
100
90
80
70

Doçent
»
»

b)
7
9
10
9'
7
9

öğretim yardımcıları

Asistan

»
(Seminer kütüphanecisi)
Okutman
»
c)

6
6
9
9
10
10
11

Fakülte sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
Büro şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
d)

8

Memurlar

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü

Kitaplık ve müze arşiv memuru

( S. Sayısı: 186 )

70
70
40
40
35
35
30

1

50

— 18 —
D.

Görevin çeşidi
Fen
a)

1
2
3

Profesör
»
»

4

ı»

5
5
6

!»

»
-»
b)

7
8
9
10
7

2
3
6
6
8
2
8
12
18

Tıp

70
60
30
40
35
35

Öğretim üyeleri
o
4
5
6
7
2
8
12

»
»

Doçent
»

150
125
100
90
80
80
70
60

Öğretim üyeleri

b)
7

7 Asistan
8
9
10
7 Okutman

10
10
20
20
3

Asistan

9
10
4 Uzman
5
6
7
8
6 Okutman
7
8
9

150
125
100
90
80
70
80
70
60
50

20
40
50
50

60
50
40
35
90
80
70
60
50
70
60
50
40

o

4
4
4
5
2
2
2
3
Memurlar

6 Fakülte sekreteri
60
7 Kitaplık müdürü
50
10 Kütüpaneci
40
9 Büro şefi
35
10 Ayniyat ve levazım nıemuru
60 | 10 Birinci mümeyyiz
( S. Sayısı : 186 )

3
8
12
15
11
1
20
20
20
20
Öğretim yardımcıları

c)
öğretim yardımcıları

70
60
40
40
35
35
30

Fakültesi

Doçent

Fakültesi

1 Profesör
2
3
»

Memurlar

Profesör

60
50
40
35
60

Memurlar

Fakülte Sekreteri
Kitaplık Müdürü
Kütüphaneci
Büro şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz

b)

Sayı Aylak

Fakülte sekreteri
7 Kitaplık müdürü
9 Kütüphaneci
9 Büro şefi
10 Ayniyat ve levazım memuru
10 Birinci mümeyyiz
»
11 İkinci

a)

10
15
30
15
3

Asistan
»
*
»
Okutman

a)

5
6

150
125
100
90
80
80
70
60
50

öğretim yardımcıları

Hukuk

4
5

c)

öğretim üyeleri

c)
6
7
11
9
10
10

Görevin çeşidi

D.

Fakültesi

»
Doçent

7
8

Sayı Aylık

70
60
35
40
35
35

D.

Görevin çeşidi

11 İkinci mümeyyiz
4 Başeczacı
6 Eczacı
7

Sayı Aylık
2
1
1
1

30
90
70
60

D.

Görevin çeşidi

10 Başhemşire
12 Hemşire
9 Ebe
»
10

Sayı Aylık
10
44
2
4

35
25
40
35

[2] SAYILI CETVEL
Ankara Üniversitesi
Görevin adı
Rektör

Sayı Ücret
1

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dekan
1
Türk Devrim Tarihi Ens. Müdürü
1

Görevin adı

Sayı Ücret

400
Hukuk Fakültesi
210
140

Dekan

1

210

1

210

Tıp Fakültesi

Fen Fakültesi
Dekan

210

Dekan

[*] »AYILI OETVEL
Görevin çeşidi

D,

Sayı Aylık

öretim üyeleri

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5
»
6 Doçent
1
»
8
»

7 Asistan
8
»

» (Seminer kattiplıansclj*)

Sayı Aylık
2

40

1
3
5
5
3
2
7
8
10

150
125
100
90
80
80
70
60
50

9
13

60
50

l^eii Fakültesi
2
1
5
8
6
10
2
10

150
125
100
90
80
70
60
50

8
22
lâ
8
2

60
50
40
35
40

fc) öğretim yardınualan

10
9

GÖrevin çeşidi

9 Okutman

iltesi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
a)

D.

a)

öğretim üyeleri

1 Profesör
2
!>
3
»
4
1»
5
»
5 Doçent
6
>
7
ı»
»
8
b)
7 Asistan
»
8

(3. SayıB : 186)

Öğretim yardımcıları

D.
9
10

— zu —
Sayı Aylık D.

Görevin çeşidi
Asistan
»

20
5

35

1

60

40

'
c)
7

Memurlar

Kitaplık müdürü
Hukuk
a)

2
3
4
5
6
7

7

12
16

70
60

8

»

17

50

10
25
30
25
1
1
1
1
1

60
50
40
35
90
80
70
60
50

1
1
1
1
5
30
1
3

60
90
70
60
35
25
40
35

öğretim yardımcıları

Asistan
»
9
10
4 Uzman
5
»
6
»
7

Öğretim yardımcıları

9
6
12
12

Asistan

a)

125
100
80
80

>

b)

1 125
3 100
4
90
3 • 80
5
70
10
60
15
50

Tıp

5
9
6
12

7

Öğretim üyeleri

9
10

1

2 Profesör
3
»
5
»
5 Doçent
6
»

Fakültesi

Profesör
»
»
»
Doçent
»

b)

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

60
50
40
35

Fakültesi

Öğretim üyeleri

Profesör

150

c)

Memurlar

7 Kitaplık müdürü
4 Başeczacı
6 Eczacı
7 Eczacı
10 Başhemşire
12 Hemşire
9 Ebe
10 Ebe

[4] SAYILI CETVEL
Görevin adı
Ankara Üniversitesi

Sayı Ücret
Rektörlüğü

Tercüme ci
Daktilo. (Yabancı dil bilmesi şart
tır).
Doktor
Kardeks memuru
Daktilo
»
Sağlık memuru
Fiş memuru

1

370
230
150
230
175
150
115
115

Görevin adı

Sayı Ücret

Başodacı
Dağıtıcı
Odacı
Dil ve Tarih - Coğrafya
Desinatör
Fotoğrafçı
Fiş memuru
Kaloriferci
Onarıcı

( S. Sayısı : 186 )

1
1
7'

130
100
90

1
1
2
1
1

230
230
150
175
150

Fakültesi

-21
Görevin adı

Sayı Ücret

Bahçivan
Not çoğaltma memuru
Elektrikçi
Kaplayıcı
»
yardımcısı
idare memuru
Daktilo

1
1
i
1
1
1
4
2
25

Odacı

Türk Devrim Tarihi

150
130
130
150
100
150
150
100
90

Enstitüsü

Dosya memuru
Odacı

150
90
Fen

Fakültesi

Desinatör
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart
tır)
Daktilo
Not çoğaltma memuru
Teknisiyen
»
Cam âletleri yapıcısi
Hazırlayıcı
»
Şoför
Fotoğrafçı
Dağıtıcı
Başodacı
Odacı
Hukuk

1

200

1
2
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
12

230
150
130
230
150
200
150
130
200
150
100
100
90

2

175

1
3
1
1
1

230
150
200
200
115

Fakültesi

Not çoğaltma memuru
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart
tır)
Daktilo
Elektrikçi ve telefoncu
Kaloriferci
» yardımcısı

Görevin adı
Onarıcı
Bahçivan
Dağıtıcı
Başodacı
Odacı

Sayı
1
1
1
1
25

Tıp Fakültesi
Teknisiyen
Hazırlayıcı
Arşivci
Daktilo
»
» (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Otoklav memuru
Mulaj cı
Bandajcı
Masajcı
Röntgen banyocusu
Hastabakıcı
Lâboratuvar hademesi
Tercüman ingilizce - Fransızca ve
Almanca lisanlarından ikisini bilme
si şarttır.
Desinatör
Fotoğrafçı
Telefon santral memuru
Onarıcı
Şoför
» yardımcısı
Bahçıvan
Dağıtıcı
Başodacı
Aşçı
Hazırlayıcı (F. K. B. lâboratuvarlar için)
Aşçı yamağı
Terzi
Çamaşırcı
Ütüeü
Odacı

( S. Sayısı: 186 )

4
32
15
7
4
1
2
1
1
2
1
66
55

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
12

—

» - .

[5] SAYILI CETVEL

B.

38

M.

ödeneğin çeşidi

İndirilen

Memurlar aylığı
Tıp Fakültesi
Hizmetliler ücreti
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Tıp Fakülte
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Türk Devrim Tarilıi Ens
titüsü
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yabancı Profesör ve uzmanlar ücreti
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Toplam

iştvrişint

Eklenen

108 822
16 680
30 960
17 160

12 540
6 444
5 244
5 244
14 550
108 822

108 822

batflt

cetvsüer
[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

Dü vt Tarih - Coğrafya

Ankara Üniversitesi Merkez teşkilât*
a)
4
6
6
9
10
11
12

b)
5
8
11
12
10

a)

Rektörlük

Genel sekreter
Zatişleri müdürü
Yazıişleri müdürü
Ayniyat şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur

90
70
70
40
35
30
25

1
2
3
4
5
6
5
6

Sayı Aylık

Görevin çegidi

Fakültesi

öğretim üyeleri

Profesör
»
>
»
»
>
Doçent
»

Saymanlık Müdürlüğü

Saymanlık müdürü
Şef
Mümeyyiz
Memur
Veznedar

80
50
30
25
35

b)
7
8

Asistan
»

( » . Sayın: 18#)

2
2
6
10
13
2
2
15
18
25

150
125
100
90
80
70
80
70
60
50

10
30

60
50

öğretim yardımcıları

— 23 —
Görevin çeşidi

D.

9 Asistan
10
»
(îkisi Türk devrim ta
rihi enstitüsünde
kitaplikçı
ve arşivci)
»
(Seminer kütüphane
cisi)
Okutman

c)

Sayı Aylık
30

10
o

Kitaplık, arşiv ve müze memuru
Fen

50

öğret im üyeleri
2
3
6
6
8
2
8
12
18

1
2

c)

öğretim üyeleri
3
4
5
6
7
3
7
14
16

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Doçent

b)

öğretim yardımcıları

7 Asistan
8
»
9
»
10
» (ikisi Seminerci ve kitaplıkcı)
Okutman
c)
6
7
9
9
10
10
11

10
10
20
20
3

Memuurlar

Fakülte sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
Büro şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinei
»
Tıp FaMMesî

10
15
30
15
3

60
50
40
35
60

1
1
1
1

70
60
30
40

a)
Profesör

Memurlar

Fakülte sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
Büro şefi

1
1

Fakültesi

Profesör
»

öğretim yardımcıları

7 Asistan
»
8
»
9
»
10
7 Okutman

6
7
11
9

1

Fakültesi

1 Profesör
2>
2
»
3
4 Profesör
»
5
5 Doçent
6
»
»
7
»
8
b)

a)

70
70
40
40
35
35
30

Türk Devrim tarihi enıtitüsü

a)

10 Ayniyat ve levazım memuru
10 Birinci mümeyyiz
Hukuk

40
60
40

'Sayı

Memurlar

Fkülte sekreteri
6 Kitaplık müdürü
9 Kütüphaneci
9 Büro şefi
10 Ayniyat ve levazım memuru
10 Birinci mümeyyiz
11 tkinci
»

8

Görevin çeşidi

20

•6

d)

40

D.

Doçent

( 8. Sspm : 186 )

öğretim üyeleri
3
8
12
15
11
1
20
20
20

— 24 —
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

Görevin çeşidi
c)

b)

öğretim yardımcıları

7 Asistan
8
»
9
»
10
I»
4 Uzman
5
>
6
»
7
»
8
»
6 Okutman
s>
7
»
8
»
9

20
40
50
50
3
4
4
4
5

60
50
40
35
90
80
70
60
50

2
2
2
3

70
60
50
40

6
7
10
9
10
10
11
4
6
7
10
12
9
10

Sayı x\ylık

Memurlar

Fakülte sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
Büro şefi
Ayniyat levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinci
'»
Başeczacı
Eczacı
Eczacı
Başhemşire
Hemşire
Ebe
Ebe

1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
10
44
2
2

70
60
35
40
35
35
30
90
70
60
35
25
40
35

[2] SAYILI CETVEL
Görevin adı

Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Fen
Ankara
Rektör

1
Dil ve Tarih - Coğrafya

400

1
1

Hukuk

210
140

1

210

1

210

1

210

Fakültesi

Dekan

Fakültesi

Dekan
Türk Devrim Tarihi Enstitü Müdürü

Fakültesi

Dekan

Üniversitesi

Sayı Ücret

Tıp akültesi
Dekan

[3] SAYILI CETVEL
D.

Dil ve Tarih - Coğrafya
a)
1
2

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

Profesör
»

Fakültesi

öğretim üyeleri
2
1

150
125

Görevin çeşidi

D.
3
4
5
6
6
7
8

»
»
»
»
Doçent
»
»

( S. Sayısı: 186 )

Sayı Aylık
5
8
4
1
10
9
10

100
90
80
70
70
60
50

-

b.

Görevin çeşidi

-

»

!Sayı Aybk

7 Asistan
-8
»

8
22

60
50

9
İO
9
9

18
8
2
2

40
35
40
40

»
»
»
(Seminer kütüpanecisi)
Okutman

D.

Görevin çeşidi

8

Öğretim yardımcıları

b)

-

»
b)

7 Asistan
8
»
9
»
»
10
Tıp

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5
»
5 Doçent
6
7
»
8
»

1
3
5
5
o
ö

2
7
8
10

b)
7
8
9
10

Asistan
»
»
»

Hukuk

2 Profesör
3
»
4
»
»
5
6 Doçent
>
7

a,)

9
15
20
5

60
50
40
35

1

60

Memurlar

Kitaplık müdürü

.

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Öğretim yardımcıları

c)
7

a)

Öğretim üyeleri

1
o
.0

4
3
5
10

125
100
90
80
70
60

7
4
6
7
10
12
9
10

Kitaplık müdürü
Başeczaeı
Eczacı
»
Başhemşire
Hemşire
Ebe
»

( S. Sayım : 186 )

60
50
40
35

2
5
9
6
12
12
16
17

150
125
100
80
80
70
60
50

10
25
30
25
1
1
1
1

J

60
50
40
35
90
80
70
60
50

1
1
1
1
5
30
1
1

60
90
70
60
35
25
40
35

öğretim 'Yardımcıları

c)

Öğretim Üyeleri

9
6
12
12

Öğretim Üyeleri

7 Asistan
8
»
9
»
10
»
4 Uzman
»
5
6
2>
7
»
8
»

Fakültesi

50

Fakültesi

1 Profesör
2
»
3
»
5
»
5 Doçent
6
»
7
»
8
»
b)

14
Öğretim Yardımcıları

Fent Fakültesi
a)

üSayı Aylık

Memurlar

- â a [4] SAYILI CETVEL

Ankara Üniversitesi

Rektörlüğü
1
1
1
1
3
1
1
1
J
7

230
150
230
175
150115
1J5
130
100
90

1
J
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
25

230
230
150
175 .
150
150
130
130
150
100
150
150
100
90

1
1

150
90

1
1
2
1
1
1
5
5
1
1
1

200
230
150
130
230
200
150
130
200
150
100

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Doktor
Kardeks memuru
Daktilo
Daktilo
Sağlık memuru
Fiş memuru
Başodacı
Dağıtıcı
Odacı
Dil ve Tarih - Coğrafya

Fakültesi

Desinatör
Fotoğrafçı
Fiş memuru
Kaloriferci
Onarıcı
Bahçıvan
Not çoğaltma memuru
Elektrikçi
Çiltçi
Ciltçi yardımcısı
İdare memuru
Daktilo
Odacı
»
Türk Devrim Tarihi

Göreviıı adı

Saiyi Ücret

Görevin çeşidi

Enstitüsü

Dosya memuru
Odacı
Fen Fakültesi
Desinatör
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
»
Not çoğaltma memuru
Teknisiyen
Cam aletleri yapıcısı
Hazırlayıcı
:»
Şoför
Fotoğrafçı
Dağıtıcı

Bayı Ücret

Başodacı
< )dacı
Hukuk Fakültesi
Not çoğaltma memuru
Daktilo (yabancı dil bilmesi şarttı ')
Elektrikçi ve telefoncu
Kaloriferci
»
yardımcısı
Onarıcı
Bahçıvan
Dağıtıcı
Başodacı
Odacı
Tıp Fakültesi
Teknisiyen
Hazırlayıcı
Arşivci
Daktilo
»
» (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Otoklav memuru
Mülâjcı
Bandaj cı
Masajcı
Röntgen banyocusu
Hastabakıcı
Lâboratuvar hademesi
Desinatör
Fotoğrafçı
Telefon santral memuru
Onarıcı
Şöfer
» yardımcısı
Bahçıvan
Dağıtıcı
Başodacı
Ahçı
Hazırlayıcı (F. K. B. lâboratuvar1ar için)
Ahçı yamağı
Terzi
Çamaşırcı
Ütücü
Odacı
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1
12

100
90

2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
25

175
230
150
200
200
115
150
175
100
100
90

4
32
15
7
4
1
2
1
1
2
1
66
55
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

370
150
150
150
130
230
150
200
150
150
130
90
90
230
200
200
150
200
100
175
100
100
150

4
2
2
2
2
12

115
115
115
100
90
90

[5] SAYILI CETVEL
B.

M.

1
2
3
5

İndirilen

ödeneğin çeşidi
Memurlar aylığı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi
Fen Fakültesi
Tıp
»

5
21
32
46
Bölüm toplam!

Hizmetliler ücreti
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
5 Tıp Fakültesi

16 680
28 200
18 600
Bölüm toplamı

2
3
4
5

4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Türk Devrim Tarihi Ens
titüsü
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Bölüm toplamı

38

Eklenen

Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

105 460
. :—,

63 480

13
6
5
5

330
920
740
740

31 780

10 250
GENEL TOPLAM

mm

10Ö
500
700
160

n

{ S. Sayısı: 186 )

105 460

105 460

e
<

S. Sayısı: 187
inebolu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve
Büçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 5 9 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı : 71 -1027,6/2026

15 .VI.

1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. V I . 1948 tarifinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan, İnebolu ve Amasra limanları yapımı için gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
İnebolu ve Amasra limanlarının inşalarına muktazi kanuni yetkiler alınmadan evvel bu liman
ların ne kadar zamanda ve ne miktar bir para ile vücuda getirilebilecekleri hakkında mahallerin
de yaptırılan iptidai keşiflere dayanılarak avan projeleri hazırlanmış ve bu tahmini etüdlerle hâsıl
olan kanaate göre inşa giderleri tesbit olunarak mezkûr limanların inşa giderleri hakkındaki
4870 sayılı Kanun bu tahmini kanaatlere göre tanzim olunmuştu. Bu kanunun yayımından sonra
adı geçen limanlarda işe başlanarak bugüne kadar vücuda getirilen inşaatın ve liman mahalle
rinde deniz ve hava şartları hakkında tutulan istatistik ve grafiklerin verdiği kanaatlerle geri ka
lan inşaatın ne miktar bir para ile bitirilebileceğinin hakikate çok daha yakın rakamlarla ifa
delerine artık imkân hâsıl olmuştur.
İkinci dünya harbi ve sonrası iktisadi olaylarının tesiriyle gerek yurt içinde ve gerekse yurt
o'ışında bütün malzeme ve işçilik fiyat ve rayiçlerinde devamlı bir yükselme olmuş ve bu yüzden
adı geçen limanlar inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından satmalmması gereken yüksek kabi
liyetli bir çok ağır şantiye makina ve tesisleri ile diğer işletme tesislerinin ve yurt içinden sağla
nan her cins malzeme ve eşya fiyatları ile Gümrük Vergi ve resimlerinin ve ücretlerinin artmış
olmasından da bu limanlar inşaatının evvelce tahmin olunup kanunen tesbit edilen inşaat bedelle
riyle vücuda getirilmelerine de imkân kalmamıştır.
Adı geçen limanlarımızın inşa fiyatlarında tkinci Dünya Harbinin sebep olduğu büyük tereffüler ve çeşitli diğer birçok iktisadi olayların ve liman yerlerindeki deniz ve hava şartlarının tutu
lan istatistik ve grafikleri ve bugüne kadar yapılan inşaatın tesbit olunan maliyetleri esas alına
rak realitelere uyar bir şekilde yeniden hesaplanan inşaat bedellerinin çoğaltılması gerekmiş ve
bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

—•
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Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No. 1/359
Karar No. 12

18 . VI . I!) IH

Yüksek Başkanlığa
(İnebolu ve Amasra Limanlan yapımı için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 4870 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi) hakkında 'Bayındırlık
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onanan kanun tasarısı Yüksek Başkanlıktan
Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonu
muzda Bayındırlık Bakanı ve Bakanlık yetki
li elemanları huzuriyle tasarıyı incelemiştir.
Hükümet gerekçesinden ve komisyona ya
pılan açıklamalardan bu limanların inşası için
ozaman mahallinde yapılan iptidai etüdlere da
yanılarak inşa giderlerini tesbit eden 4870 sa
yılı Kanunun hazırlanmış ve buna göre işe baş
lanmış ise de inşaatın devamı esnasında liman
mahallerinde deniz hava ve şartları hakkında
tutulan istatistik ve garfiklerin verdiği kana
atlerle bu limanlar inşaatının ne miktar bir pa
ra ile tamamlanabileceği hakkında hakikate
daha yakın bir etüd yapılmasına imkân hâsıl
olmuştur.
Bu etüdlerin verdiği kanaatlere munzam
olarak İkinci Dünya Harbi ve harb sonrası ikti
sadi şartlarının tesiriyle gerek yurt içinde1 w
gerek yurt dışında bütün malzeme ve işçilik fi
yatlarında devamlı bir yükselme hâsıl olmuş
ve bu yüzden adı geçen limanlar inşaatında kul
lanılmak üzere hariçten satmalmması gereken
birçok ağır şantiye makine ve tesisleriyle diğer
işletme tesislerinin ve yurt içinden temin edi
lecek her cins malzeme ve eşya fiyatları ile güm
rük resimlerinin ve işçilik ücretlerinin artmış
bulunduğu keyfiyeti de bir vakıadır.
Gerek katî etüdlerin verdiği kanaatler ve ge
rek yukarda zikredilen sebepler dolayısiyle her
türlü inşa malzeme ve işçilikleriyle ve şantiye

makine ve tesislerinin işletmeye mütaallik diğer
vesait ve tesislerle fiyatlarındaki esaslı yüksel
meler sebebiyle adı geçen limanlar inşaat ve
tesisatın 4870 sayılı Kanunla tesbit edilen be
delle inşasına imkân kalmamıştır.
Karadeniz sahilinde birer korunma limanı
olarak yapılacak olan bu limanların biran evvel
in şasin daki lüzum ve ehemmiyet gözönünde
tutularak yakardaki esaslar dâhilinde bugünün
şartlarına göre inşaat bedelinin artırılmasına
katî lüzum hâsıl olduğu neticesine varılmıştır.
Bu itibarla 4870 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Hükümet ta
sarısının aynen kabulüne komisyonumuzca oy
birliğiyle karar verilmiştir.
Havalesi gereğinre Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Komisyonu Baş.
Sözcü
Trabzon
Ankara
8. Day
R. Börehfi
Kâtip
Konya
Antalya
Burdur
R. Erel
N. Ak$u
A. Ali Çınar
Bursa
Eskişehir
İsparta
S. T. Arsal
K. Zcytinoğlu
K Aydar
tmzada bulunamadı
Kars
Kars
Kocaeli
M. Bahadır
A. S. îlter , A. F. Ahasıyamh
Tmzada bulunamadı
Konya
Kütahya
Maraş
T)r. »Sf. Trmak.
TT. Benli
H. R. Tangut
Tmzada bulunamadı
Niğde
Niğde
Samsun
7. E. Stoyer
TT. Menci
T. Kalgay
Tunceli
TJrfa
M. Tan
R. Soyer
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/349
Karar No. 97

29 .VI

. 1948

Yüksek Başkanlığa
İnebolu ve Amasra limanları yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesine dair Bayındırlık Bakanlığınca
hazırlanıp Başbakanlığın 15. VI. 1948 tarihli
ve 6/2026 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Bayındırlık Komisyonu
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmiş ol
makla Bayındırlık Bakanlığının yetkili temsilci
si ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Bayındırlık Komisyonunca da aynilc kabul
edilen tasarının adı geçen limanların inşasına4870 sayılı kanun ile verilmiş olan yetkiye da
yanılarak temin edilen ödenekle inşaata baş
landıktan sonra meydana çıkan bazı teknik se
bepler ve fiat artışları dolayısile ödeneğinin ar
tırılması maksadiyle tanzim edildiği anlaşıl
mıştır.
Alman izahlara göre; İnebolu gibi Kara De
niz'in en sert fırtınalarına maruz olan bir ma
halde inşa edilecek bir limanın pilân ve projele
rinde yapılacak tahminlerin katiyeti ifade etme
si mümkün olamıyacağı tabiî bulunduğundan,
bidayette 4870 sayılı kanunla her iki liman için yıllık tediye miktarı 900 000 lirayı geçme
mek üzere üç buçuk milyon liraya kadar gele
cek vı 1lara, geçici taahüde girişme yetkisi veriliniş ve buna dayanılarak her iki limanın inşası
bir mütaahhide ihale edilmiştir.
Bu paranın şimdiye kadar bir milyon lira
sı her iki limanda yapılan tesislere ve evvelce
yapılmış olan bir kısım dalgakıranların takviye
ve tamirine sarf edilmiştir.
Ancak, işlerin bu suretle cereyanı sırasın
da bir taraftan malzeme ve infilâk maddeleri
fiyatının yükselmesi; İnebolu Limanının yeni
tamir görmüş dalgakıranının ancak mahdut is
tikametlere karşı nispî bir muhafaza siperi va
zifesini görmesi şantiyenin sâbih tesisleri için

kâfi gelemediğinden muvakkat bir servis dalga
kıranı yapmaya zaruret hâsıl olması, yine bu
tesisat münasebetiyle halkın kullandığı bir kı
sım kumsallığın işgali sebebiyle halkın deniz va
sıtalarını çekmek üzere başka bir sahanın tah
sisi ve bu mahal ile muvasalanın tesisi için uzun
ca bir köprü ile servis yolunun yapılmasına ve
liman inşaatına elverişli taşın temini için açı
lan ocağın Kastomonu yolu üzerinde olmasın
dan dolayı bu kısımda bir varyant yapılması
ve büyük hacımda taşın bu mıntıkada açılan ocaklardan istihsali mümkün olmadığından çi
mento bloklar yapmak zaruretleri hâsıl olmuş
ve bu vaziyet ihale bedelinin ''% 20 sini çok geç
mekte olduğundan mukavelenin feshi ile yeni
den ihaleyi icap ettirmiştir. Bunlardan başka
eski mütaahidin liman inşaatında kullanılmak
üzere satmalıp memleketimize getirilmiş olan
ve emsali memlekette bulunmadığı gibi bu gün
de tedariki hemen çok güç olduğu ifade edilen
makinalarm 500 000 bin liraya satmalınması
ve bu suretle ihalenin daha iyi şartlarla temi
ni imkânının hâsıl olduğu ve bütün bu zaruretler
neticesinde her iki limanın inşa ödeneğinin üç
buçuk milyon lira artırılmasını icap ettirdiği
an 1 aşılmış bulunmaktadır.
Komisyonumuz tasarıyı bu izahlardan son
ra ayniyle kabul etmiştir. Yalnız bu tasarıda
yıllık tediye miktarı, benzeri kanunlarda ol
duğu gibi zikredilmemiş olup her yıl, bütçe
i;nkânlarına göre konması mümkün ödenek Ba kanlar Kurulunca ayarlanacağı cihetle bu li
manın ehemmiyeti ve kısa bir zamanda bitiril
mesinin, Kara Deniz de seyrüseferin emniyeti
nin sağlanması noktasından, lüzum ve zarureti
gözönünde tutularak tahmin edildiği veçhile
dört yılda bitirilmesini temin, edecek şekilde ödenek tahsisini Komisyonumuz tavsiyeye değer
görmüştür.
Tasarı ivedilikle müzakere dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş-
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anlığa sunulmuştur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Ankara
Mardin
Ankara
M. Eriş
R. Erten
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
A. Eymir
Aydın
Ankara
Balıkesir
Gl. R. Alpman
C. Gölet
E. Altan
Bursa
Diyarbakır
Bursa
E. Bük
Dr. M. T. Simer
Ş. Uluğ

Eskişehir
Muhalifim
//. Polatkan

Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

istanbul
Dr. A. Adıvar

Kastamonu
M. Akalm

Kırşehir
Ş. Torgut

Kocaeli
Dr. E. §. Bürge

Konya
S. Çumrali

Niğde
R. Gürsoy

Samsun
M. A. Yörüker

Konya
M. A, Bindi

HÜKÜMETİN TEKLİFÎ
İnebolu ve Amasra Limanları yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE l. -•— İnebolu ve Amasra Liman
ları yapımı iyin gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 113. I I . 1946 ta
rihli ve 4870 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: İnebolu ve Amasra limanlarındaki dalgakıranların onarılma
ve uzatılmaları ve bu limanlarda yanaşma yer
leri, tarama ve limanla ilgili diğer işlerin ya
pılması için yıllık ödeme miktarı Hükümetçe
tesbit olunmak üzere 7 milyon liraya kadar
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte bu
miktara kadar bono çıkarmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanı yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
H. Çakır
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. II. Göle
N. Sadak
Ş. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim,
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakam
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
(lümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Emin Erişirgil
Cacid O rai
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı (jalışma Baksın
Gülek
C. S. Barlas
T.B. Balta

\>9<i
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S.Sayısı: |88
Zonguldak Milletvekilleri Naim Kromer ve Orhan Seyfi Orhon'un,
Eti Bank Kanununun 12 ııci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Ekonomi Komisyonu raporu ( 2 / 1 1 6 )

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Eti Bank İdare Meclisine dair olan 2805 sayılı Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifimizle gerekçesini Yüksek Katınıza sunuyoruz. Bu teklifimizin kanun haline gelmesi
için ait olduğu Komisyona havalesini derin saygılarımızla rica ederiz.
25 . VI . 1948
Zonguldak Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
N. Kromer
Orhan Seyfi Orhon

.""•'.''

Gerekçe

Millî servetlerimizin en önemlileri arasında yer alan madenlerimizin millî menfaatlere uygun ve
rasyonel bir şekilde işletilmesini temin gayesiyle kurulmuş olan Eti Bank Teşekkülü; yalnız ticaret
maksadiyle çalıştırılmasında mahzur bulunmıyan veya küçük hacımda olan madenleri, hususi teşeb
büslere bırakarak .... Devletin iş kapasitesi dâhiline giren veya icabında memleket iktisadiyatı ve menafii için kârsız dahi çalıştırılmasına lüzum görülen madenleri işletme vazifesini üzerine almış bulun
maktadır.
Eti Bank; kendisine tevdi olunan madenleri, kurduğu muhtelif müesseseler vasıtasiyle işletmekte
dir. Bunlardan birincisi olan Ereğli Kömürleri İşletmesi; bugün memleketin en hayatî bir madde
sini en geniş bir iş faaliyetiyle sağlamaktadır.
^^İ^^
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Bugün dünya iktisadi hareketlerinin başında kömür problemi gelmektedir. Cumhuriyet İdaresi;
madenlerin sade ticari bir mevzu olmadığını, bunların millî menfaatlerin tahassul ve tekevvününde
nâzım bir tesir icra ettiğini gözönünde tutarak Zonguldak Kömür Havzasının millileştirilmesi ve dev
letleştirilmesi lüzumunu hissetmiş ve onu tam zamanında, yabancı şirketlerin elinden kurtararak ni
hayet bugünkü durumuna eriştirmiştir. Kayda şayandır ki, İngiltere gibi madencilikte ileri bulunan
bir Devletten daha önce bu zaruret memleketimiz tarafından takdir edilmiştir.
Dünyanın üstüne çöken İkinci Cihan Harbi felâketinin binbir mahrumiyeti içinde; dağınık,
yıpranmış, demode tesislerin kifayetsiz ve takatsiz haliyle, evvelki istihsal temposunun idamesi dahi
büyük bir mesele iken
Ereğli Kömürleri İşletmesi; kuruluş tarihinden itibaren ve bil
hassa, 1942 yılından sonra sarf ettiği büyük gayetlerle istihsalâtı 4 milyon tona çıkarmış ve mem
leketin büyük bir buhranla karşılaşmasına yer vememiştir.
Zonguldak Kömür Havzamız; bugün yurdumuzun günden güne inkişaf eden demiryollarını,
fabrikalarını, sınai vapurlarını beslemekte harek kudretini ve yakıt ihtiyaçlarını temin etmektedir.
Şimdiki cihan piyasasına nazaran daha ucuza tedarik ettiğimiz maden kömürlerimizi, kabil
olsaydı da harice sevk edebilseydik memleketimi e yüzlerce milyon liralık döviz tedariki mümkün
olabilirdi.
Eti Bankın 150 milyon liralık itibari sermayesiain 52 milyon lirasına sahip bulunan Ereğli Kö
mürleri İşletmesinin varlıkları kıymeti, hakikatta bu miktarın çok üstündedir.
Memleketin günden güne süratle artan bu hayati ihtiyaçlarını, Ereğli Kömürleri Müessesesi
nin karşılıyabilmesi imkânını, hattâ, memlekete mümkün olduğu kadar fazla döviz temini gayesini

istihdaf eden Zonguldak Havzası amenajman plânının tahakkuku, artık kati bir -zaruret haline
gelmiştir.
Devletçe onanan bu amenajman plânı tatbikatı ile; Havzanın hâlen tehlikeli bir durumda olan
istihsal emniyeti sağlanacak ve yakın bir gelecekte istihsal miktarı 10 milyon tona çıkarılabilecek
ve bunun için de 400 milyon lira kadar bir paranın sarfı lâzım gelecektir.
Bugünkü yıpranmış ve gittikçe işe yaramaz bir hale düşen tesisleriyle şimdiki halde bile yurdun
en geniş ve ağır bir faaliyet sahnesini teşkil eden Zonguldak Kömür Havzasının alım satım hare
ketleri, senede 150 milyon liralık bir hacım tutmaktadır.
Bu muazzam işin ve bilhassa amenajman işlerinin yakından ve salâhiyetle takibine imkân ver
mek üzere, Ereğli Kömürleri İşletmesine icabeden salâhiyetlerin hahşolunması iktiza etmektedir.
Ve esasen böyle çok önemli bir işin arkasında Havza Müdürüne büyük mesuliyetler terettüp et
mektedir. Diğer taraf tan; günden güne artan memleket ihtiyacı ve sanayiimizin inkişafı imkânını
sağlamak ve yurdun ileride kömürsüz kalması tehlikesini önlemek için bu gibi ciddî tedbirlere
tevessül etmek zarureti vardır. Bu itibarla :
Amenajman programının tanzim ve tahakkuku mesuliyetine gereği gibi iştirak ettirmek ve bu
işlerin süratle intacını ve Banka ile işletmenin tanı bir iş birliğini temin etmek gayesiyle Eti
Bank Genel Müdürü gibi bundan böyle Ereğli Kömürleri Müessesesi Müdürünün de Eti Bank İdare
Meclisine tabiî bir âza olarak dâhil olması lüzumlu görülmektedir.
Bu suretle altı kişiye baliğ olacak bulunan Eti Bank idare Meclisinin, reylerin müsavatı halinde.
ekseriyet; reisin bulunduğu tarafta telâkki edilecektir.
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müdürü; Eti Bank İdare M'eelisi azası sıfatiyle diğer azaların haiz ol
duğu haklara sahip olacaktır.
İşbu zikredilen mülâhazalarla 2805 sayılı Kanı nun 12 nci maddesine bir takrir ile ilâve olun
muştur.

Ekonomi Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ekonomi Komisyonu
Esas No. 2/116
Karar No. 14

29 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
2805 saydı Eti Bank Kanunun 12 nci madde
sine biı- fıkra eklenmesine dair Zonguldak Mil
letvekillerinden Orhan Seyfi Orhon ve Naim
Kromer tarafından Başkan]iğ sunulup Ko
misyonumuza tevdi olunan kamın teklifi Eko
nomi Bakanının huzur iyi e incelendi.
2805 sayılı Eti Bank Kanunundan başka 3460
sayılı Kanunda dahi Devlet İktisadi Teşekkül
lerinde yalnız bu teşekküller Umum Müdür
lerinin İdare Meclislerinde tabiî âza olabileceği
tasrih edilmiştir. Böylece iki Milletvekili tara
fından yapılan teklif her iki kanunu ilgilen
dirmektedir.
Komisyonumuzda yapılan inceleme sırasında
Zonguldak kömür havzasının Eti Bank bünye
sinde aldığı büyük yer ve bilhassa müessese

nin önümüzdeki yıllarda kavuşacağı geniş ge
lişme tedbirleri üzerinde etraflıca durulmuş
bu sebeple Havza Müdürünün İdare Meclisinde
bulunmasında ciddî faydalar mülâhaza edil
miştir. Kömür işlerinin İdare Meclisi bünyesin
de süratle görülmesi ve havza meselelerinin İda
re Meclisine kolaylıkla getirilebilmesi yeni
ekonomi hamlelerinde en büyük vazife kendi
sine verilen havza için bir zaruret halindedir.
Komisyonumuz Eti Bank bünyesinde kömür
havzsmı diğer İktisadi Teşekküllerdeki mües
seselerden çok farklı bir durumda görmekte
dir. Kaldı ki Kömür İşletmeleri başında bulu
nacak ihtisas sahibi müdür, Eti Bank İdare
Meclisinde bulunduğu müddetçe Bankanın
Linyit ve diğer maden işletmeleri üzerinde de
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faydalı bir unsur olacaktır.
Kömür istihsalini artırmanın Türkiye eko
nomisinin yakm geleceği için taşıdığı önemi
gözönünde tutan Komisyoumuzun bu artışı
hızlandırma bakımından iki Milletvekilinin
teklifini kabul etmiş bulunduğundan ivedilikle
görüşülmesi ricasiyle ve saygılarımızla Yüksek
Başkanlığa arzeyleriz.
Bu Komisyon Başkanı
Sözcü
Kâtip
Gümüşane
Balıkesir
Zonguldak
T. Tüzün
A. Ağabeyoğlu
N. Kromer

Çorum
Denizli
Dr. Necdet Yücer Cemil Çalgüner
Gazianteb
C. AlevU
İzmir
L. B. Çeyrekbaşt

Gümüşane
§. Sökmensüer

Elâzığ
M. Arpacı
İsparta
K. Turan

Kayseri
Kastamonu
O. Taşçıoğlu
H. Çelen
İmzada buluİmzada bulu
namadı
namadı

Hatay
R. Yurdman

ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ NAÎM
KROMER VE ORHAN SEYFİ ORHON'UN
TEKLİFİ
FAi Bank Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair Kanun teklifi
MADDE 1. — 2805 sayüı Eti Bank Kanu
nunun 12 nei maddesine aşağıda yazılı fıkra ek
lenmiştir :
Ereğli kömürleri müessesesi Müdürü EtiBank İdare Meclisinin tabiî âzasıdır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.
MADDE 3.
lu yürütür.
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tarihinde

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

S. Sayısı: 189
Aydın Milletvekilleri Dr. Mazhar Germen ve Mitat Aydın'ın, Gö
türü olarak alınan nebati yağ muamele vergileri cezalarından tah
sil edilemiyen kısmının alınmaması hakkında kanun teklifi ve Tica
ret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 2 / 6 9 )
k

Yüksek Başkanlığa

r
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Götürü olarak alman nebatî yağ muamele vergileri cezalarının bu zamana kadar alınamıyanların affı hakkında hazırladığımız kanun tasarısını yüksek huzurlarına arzediyoruz.
Ait komisyonlara gönderilmesini derin saygılarımızla dileriz.
Aydın Milletvekili
Aydın Milletvekili
Dr. Mazhar Germen
Yüksek 3Iühendis Mitat Aydın

Mucip sebepler
Nebatî yağlardan alınmakta olan muamele vergisi 5124 sayılı ve 3 . IX . 1947 tarihli Kanunla
kaldırılmış bulunmaktadır.
Her nekadar bu verginin kaldırılmasından önce tahakkuk ettirilmiş olan vergilerin tahakkuk
ve tahsiline devam edileoeği hakkında ayni kanuna geçici bir müküm konmuş ise de istihsal hacmi
az olmasından dolayı 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 27 nci maddesi gereğince götürü
usule tâbi tutulan küçük müesseseler ve bu arada köylerde pek mahdut ve iptidai vasıtalarla istih
sal yapan işletmeler tekellüflerini vaktinde ve tamamiyle eda edememiş ve bundan dolayı da ceza
lara çarpılmış bulunmaktadırlar.
Köylü zimmetinde olan ve pek dağınık ve cüzi bulunan bu vergi cezalarının tahsili güç ve mas
raflı bulunduğunu köylü için çok ıştıra])!i bir ha! aldığı gibi bunların tahsiline devamda Hazine
için de mühim bir menfaat mutasavver değildir. Verginin esasını kaldırarak 12 milyon fedakârlı
ğı göze alan Hazinenin bu müteferrik alacaklardan vazgeçmesini, hem Hazineyi külfetten kurtar
mak, hem de borçlarını ödemiyen mükellefler için bir kolaylık temin etmek gibi faydalar sağlıyacağı için 5124 sayılı Kanundan önceki zamana ait olarak gerek ayni. gerek nakdî şekilde tahakkuk
ettirilip de henüz tahsil edilmemiş olan vergi cezalarının yalnız götürü tarzda alman kısmına
münhasır olmak ve beyanname esasına göre tarhedilenlere şâmil olmamak üzere terkini isabetli
olacağı düşünülmüş ve bağlı kanun teklifi bu maksatla hazırlanarak sunulmuştur.
Aydın Milletvekili
Aydın Milletvekili
Yüksek Mühendis
Dr. Mazhar Germen
Mitat Aydın
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Ticaret Komisyonu Raporu
T.B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 2/69
Karar No. 5

8. XII. 1947

Yüksek Başkanlığa
Aydın Milletvekilleri Ma/har Germen ve
Milat Aydın tarafından hazırlanıp Yüksek Baş
kanlığa sunulan (Götürü olarak alman nebatî
yağ Muamele Vergileri cezalarından tahsil edilmiyen kısmının alınmaması hakkında) tasarı
teklifi Komisyonumuza havale olunmakla gerek
teklif sahiplerinden Mitat Aydın ve gerekse
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu.
Esas itibariyle nebatî yağlardan alınmakta
olan Muamele Vergisi 5124 sayılı Kanunla kal
dırılmış bulunmakta olup aslı kaldırılmış olan
bu vergi dolayısiylc küçük tâsirhane sahiple
riyle ekseriyeti köylü olan mükelleflere tarhedilen cezaların suiniyete makrun olmayıp ta yağ
tâsirine başladıklarından Maliyeyi vakti zama
nında haberdar edememiş olmalarından ileri
geldiği anlaşılmıştır.
Miktarı 500 bin lira civarında olduğu Mali
ye temsilcilerinin ifadesinden anlaşılan ve vergi
ile hiç alâkası olmayıp münhasıran cezaya ta
allûk eden işbu meblâğın tahsili cihetine gidil

diği takdirde karşılaşılacak müşkülâtı da gözönünde tutarak teklif gerekçesinde açıklanmış
olduğu üzere beyannameli mükelleflere hiçbir
veçhile şâmil olmamak üzere yalnız götürü ola
rak vergiye tâbi mükelleflerin cezalarının aranılmaması Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun
görülmekle Maliye Komisyonuna gönderilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar
verildi.
Ticaret Komisyonu Başkanı
Ankara
A. (Jubukcu

Sözcü
Gazianteb
O. Alevli
İmzada bulunamadı.

Kâtip
Niğde
A f yon
Tl. TJlusoy
8. Lâçin
Manisa
Bilecik
R. Bozüyük
V. M. Alakant
Sivas
Trabzon
K. Kitapçı
M. Yaıımbıyık
imzada bulunamadı,

Ankara
Athoğlu
Muş
B. Dedeoğlv
H.

Van
M. Koçak

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 2/69
Karar No. 38

21 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Götürü olarak alınan Nebatî Yağ Muamele
vergileri cezalarından henüz tahsil edilmemiş
olanların alınmaması hakkında Aydın Milletve
killerinden Dr. Maszhar Germen ve Mitat x\ydm
tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunulan kanun
teklifi Ticaret Komisyonunun raporiyle birlikte
Komisyonumuza havale olunmakla teklif sahip
lerinden Mitat Aydın ve Maliye Bakanlığı Tem
silcilerinin huzuriyle okunup incelendi.

Nebatî yağlardan alınmakta olan Muamele
Vergisi 5124 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğu
halde daha önceki zamanlarda istihsal ve teslim
olunan yağlara ait vergi zam ve olağanüstü zam
cezalarının kaldırılan hükümlere göre tahakkuk
ve tahsil olunmasına devam olunması gerekmek
tedir.
Bunlardan vergi borçlariyle beyannameli mü
kelleflere ait zam ve olağanüstü zam cezalarının
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— 3 -tahakkuk ve tahsiline devam- olunması vergi dü
zeni ve adaleti bakımından 1 'yerinde olmakla be- *
raber bunlacın1 dışında kalan, vergi .kaçakçılı
ğından ziyade kanunun tâyin ettiği bazı usulle
ri yerine getirmemekten ileri gelem'Ve umumi
yetle kendi mahsullerini evlerindeki iptidai va
sıtalarla tesir eden küçük müstahsıllardan iba
ret bulunduğu ve miktarı da 429 bin liradan iba
ret olduğu anlaşılan götürü mükellefere ait zam
ve olağanüstü zam cezalarının alınmaması komis
yonumuzca da uygun görülmüş Gelirler Genel
Müdürü de cezaların affını muvafık bulmakla tek

lif aynen feabtiiolunnıuştüT.
Havöksi'-gereğittce Bütçe Konıisyonuna^tevdi
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunur.
Maliyi *Kk>;-Başkanı • Sö2ei
KâMp^ î
(
Gümüşöhe
SamsunMaîatjjrci? *-'-'
H. F. Ataç
R.'fyfaif-"
M. 8. Eti*
Çankırı
Kastamonu
Ordu
B. Dolunay
H. Çelen
II. Şarlmı
İmzada! bulunamadı.
Samsun
Sinob
Tokad
ö. Kabataş
L. Aksoy *
V. Kovalı
îmzadâ bulunamadı'.

Bütçe Komisyonu raporu'
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/69
• Karar No. 96
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29 VI .1948

Yüksek Başkanlığa
Götürü olarak alman nebati yağ muamele
vergileri cezalarından şimdiye kadar alınama
yanların affı hakkında Aydın Milletvekilleri
Dr. Mazhar Germen ile Mitat Aydın tarafından
yapılan kanun teklifi Ticâret ve Maliye Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza
verilmekle teklif sahiplerinden Mitat Aydın ve
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri . hazır
olduğu halde incelenip görüşüldü.
Zeytin ve saire gibi yerli mahsûlleri ve piri
nayı tâsir ve tasfiye eden sanayi-müessesele
rinden alınmakta olan Muamele Vergisi 5124
sayılı Kanunla kaldırılmış ve işçi sayısı ve mu
harrik kuvveti az olmasından dolayı götürü
vergiye tâbi tutulan ve vergileri toptan bir se
nelik olarak tesbit edildiği için yukarda be-**
yan edilen muafiyetin başladığı tarihe isabet
eden vergilerin alınmaması hakkında aynı ka
nuna bir geçici madde konmuştur. Şu hale gö
re bu tarihte yani 1 Eylül 1947 tarihinden evvel
tahakkuk eden ve tahsili icabeden vergi mükel
lefleri arasında iptidai vasıtalarla çalışan köylü
lerin de bulunduğu ve bunların 1 Eylül 1947
tarihinden evveline ait ne vergileri ve ne de
cezalarını veremedikleri cihetle banların ceza
larının affı cihetine gidilmesinin bu kanun tek
lifiyle istenilmekte olduğu açıklanmıştır.
( S. Saylsı

Vergi îouafi^tini^'mükellefİÖP ^üzeriftâe 4yi ; bir tesir yapmıyâcağı bedihi olmakla ber&belr^
köylülerin usule riayetsizlikten dolayı mâruz
kaldıkları Cezalar in terkini bu mahiyette telâk
ki edilemiyeceğinden ve affı istenen miktarın
da 429 300 liradan ibaret bulunduğu cihetle be
yanname usuliyle Muamele - Vergisine tâbi olan
ların gerek vergi ve gerekse ceza borçları^feâki
kalmak ve götürü usulde Muamele Vergisine tâ
bi tüflilâftlaMn? esas vergi borçlarının tahsilini
devam edilmek üzere yalnız cezalaröim terkiiiî^
nin uygun olacağına Hükümetçe de muvafakat
edildiğinden Komisyonumuzca teklif esas itiba
riyle kabul edilmiştir.
Tasarının birinci maddesi ayniyle kabul edil
miş ve ikinci maddede bir tasrih yapılmıştır.
Tasarı ivedilikle müzakeresi dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunuur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Amasya
A. Ey mir
Ankara
C. Gölet
189 )

Sözcü
Ankara
M. Eriş

Kâtip
Ankara
F. öymen

Ankara
Amasya
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
Aydın
Baıkesir
Gl, R, Alpman
E. Altan

Bursa
F. Bük
Eskişehir
Muhalifini
II. P.olatkan

Bursa
Dr. M. T. Simer
Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

Diyarbakır
Ş. Vluğ
istanbul
Dr. A. Adtvar

Kastamonu
Kırşehir
M. Akalın
§ Torgut
Konya
S. Çumralı
Samsun
M. A. Yörüker

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge
Niğde
R. Gürsoy
Konya
M. A. Binal

AYDİN 'MİLLETVEKİLLERİ Dr. MAZHAR
GERMEN VE MİTAT AYDIN'İN KANUN
TEKLİFİ

İÎÜT0E K()MİSY( JNUNTN DEĞLSTİRİSt

Götürü olarak alınan nebatî yağ Muamele Ver
gileri cezalarından tahsil edilmiyen
kısmının
alınmaması hakkında Kanun teklifi

Götürü olarak alınan nebatî yağ Muamele Ver
gileri cezalarından tahsil edilemiyen
kısmının
alınmaması hakkında Kanun teklifi

MADDE 1. — 4307 sayılı Kanunla 4939 sa
yılı Kanunun geçici 3 neü maddesi gereğince
nebatî yağ istihsal müesseselerinden aynen ve
ya nakden götürü olarak alınmakta olan Mu
amele Vergisi cezalarının 5124 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk ettiril-'
miş ve henüz tahsil edilmemiş olan kısımları
alınmaz.

MADDE l. - - Teklifin birinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 2.
kaldırılmıştır.

hükümler

MADDE 2. — 5124 sayılı Kanunun geçici
birinci maddesinin bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır.

tarihinde

MADDE 3. — Teklifin 3 neü
niyle kabul edilmiştir.

maddesi

ay

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü. Maliye
Bakanı yürütür.

MADDE 4. — Teklifin 4 neü
niyle kabul edilmiştir.

maddesi

ay

Bu kanuna avkırı

MADDE 3. — Bu kanun,
yürürlüğe girer.

neşri
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. Sayısı:
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları ( 1 / 3 2 5 )

T. G.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 891, 6 - 944

19. III. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olup Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka '

Gerekçe
Olağanüstü büyük bir müzik istidadı gösteren ve yeryüzünde örneğine pek az tesadüf edile'n İdil
Biret'in yurdumuzda yetiştirilemiyeceği, yerli ve yabancı bütün uzmanların verdikleri raporlardan
anlaşılmaktadır. .İdil Biret, henüz beş yaşındadır. Uzmanlar bü beş yaşındaki çocuğu ancak ana ve
babasiyle birlikte gönderilebileceğinde sözbirliği etmişlerdir. Yeryüzünde böyle olağanüstü yaradı
lıştaki çocukları yetiştiren pek az kurum ve insan olduğu da yapilan geniş araştırmalar sonunda
öğrenilmiştir. Gelecekte yurdumuzun öğünebileceği bir varlık olmak istidadını gösteren ve birçok
yabancı memleketlerin ilgisini çeken idil Biret'in tahsile gönçlerimi esine 1416 sayılı Kanun hüküm
leri müsait değildir. 1416 sayılı Kanun, olağan durumdaki öğrencilerin yabancı memleketlere gönde
rilmesini mümkün kılmaktadır.
Bu bakımdan gerek îdil Biret'in gerek idil Biret gibi olağanüstü güzel sanat istidadını göste
ren çocukların yabancı memleketlerde ve özel şartlar altında yetiştirilmelerini sağlıyabilmek amaciyle ilişik tasarı hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Komisyonu rapora
T. B.M.M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/325
Karar No. 19

24 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 12 . IV . 1948

tarihinde komisyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi
hazır olduğu halde incelendi.
Güzel sanatların herhangi bir kolunda olağanüstü bir istidada sahip olduğu ilgili uzman-

larca tesbit olunan çocukları özel şartlar içinde
yetiştiren kurumların yeryüzünde pek sayılı
olduğu, bu gibi çorakların yabancı memleketlere
tahsile gönderilmesine 1416 sayılı Kanun hüküm
lerinin müsait bulunmadığı gerekli açıklamalar
neticesinde anlaşılmakla tasarı komisyonumuz
ca esas itibariyle kabul edildi. Ancak 1 nci mad
dedeki olağanüstü müzik ve güzel sanat istida
dına sahip oldukları anlaşılan tâbiri, güzel sanat
lar müziği de içine aldığından ve diğer güzel
sanat kollarından ehemmiyet itibaı'yle farklı ol
madığından açıklık temin etmek maksadiyle,
güzel sanat dallarından birinde olağanüstü isti
dat gösteren şeklinde değiştirilmiş ve bu ola
ğanüstü istidatların tesbiti için özel bir kurulun
kararma lüzum olduğu fıkrası maddeye eklen-,
mistir.
Güzel sanatlardan birinde olağanüstü istidat
gösteren çocukların tesbiti, bu çocuklar için uy
gulanacak meslekî ve genel öğretim plânının ha
zırlanması, bu plâna göre gelişmelerinin sağlan
ması, görevlerinin de bu kurula verilmesi zaruri
görüldüğünden komisyonumuz bu özel kurulun
görev ve yetkilerini, kimlerden teşekkül edece
ğini belirtmeyi lüzumlu görmüş ve bu maksatla da
tasarıya 2 nci madde olarak yeni bir madde ek
lenmiştir. Tasarının 3 ncü maddesinde, olağan
üstü sanat istidadına sahip olan çocuklara uygu
lanacak öğrenim plânlarını hazırlayacak olan
kurul 2 nci maddede mütalâa edildiğinden bu
hususla ilgili fıkra 3 ncü maddeden çıkarılmış
yabancı memleketlere gönderilecek olan çocuğun
ana ve babalarından birinin onunla birlikte gide
memesi ihtimali gözönünde tutularak bu müm
kün olmıyan hallerde Millî Eğitim Bakanlığının
uygun göreceği başka birinin gönderilebilmesi
imkânı da sağlanmış, çocuğun öğrenimi ile ilgili
kayıt, imtihan, kitap, nota gibi giderlere ve

ödenecek pansiyon ücretlerine temas eden fık
ralar 5 nci maddeye aktarılmıştır.
Yabancı memleketlere gönderilen olağanüstü
sanat istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında
umulan sonucu vermeden geri alındıkları takdir
de bu çocukların özelliği dikkate alınarak hiç
bir tazminat kovuşturmasına bağlı olmamaları,
hiçbir hizmet ödeviyle de yükümlü tutulmamaları uygun görülmüş, bu maksatla da tasarıya
yeni bir 4 ncü madde eklenmiştir.
5 nci maddeye, tasarıdaki 3 ncü maddenin
bazı hükümleri eklenmiş, ayrıca bu çocukların
seçimi ve gelişimi hakkında Büyük Millet Mec
lisinin devamlı murakabesini sağlamak üzere
de, " B u öğrencilerin her türlü tedris vasıta ve
malzemesi giderleri Millî Eğitim Bakanlığı
Bütçesinde açılacak özel bölüme her yıl konu
lacak ödenekten sağlanır" hükmü konulmuş
tur.
Olağanüstü sanat istidadı olan çocukların
1948 yılı içinde yabancı memleketlere gönderil
mesini sağlamak maksadiyle, tasarıya geçici
bir madde konulmuş, Hükümet tasarısının 4
ncü maddesi, 6 nci, 5 nci maddesi de 7 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü .
Kâtip
Kars
Erzurum
Urfa
ti. K. Yetkin
T. Taşkının
C. Durmnoğlu
Balıkesir
Çorum
Çanakkale
Emin üt in (J eli köz
H. Ilyaz
İV. / nen
Denizli
Diyarbakır
İstanbul
R. Aydınlı
0. Ocak
F. ıV. Çamhbct
İzmir
Maraş
Maraş
E. Çınar
Dr. K. idil
E. tioysal
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/325
Karar No. 98

29. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci
ler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak Mil

lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 19 . I I I . 1948 tarihli ve 6/944 sayılı tezke-
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resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı; son zamanlarda, musiki alanında ola
ğanüstü bir kabiliyet gösteren ve biri 6, diğeri
10 yaşında olan iki çocuğun yetiştirilebilmesini
sağlamak arzusunun ilhamiyle vücuda getirilmiş
bulunmaktadır.
Hükümet bu tasarıyı hazırlarken iki hedef
gözetmiştir.
1. Şimdi elde bulunan ve birer hârika ol
dukları yerli ve yabancı musiki üstatları tarafın
dan ittifakla kabul edilen, îdil Biret ve Suna
Kan adındaki iki çocuğun bu istidatlarını kör
leştirmeden, bu kabîl kabiliyetleri .yetiştirmekte
olan yabancı müesseselerde yetişmelerini sağla
mak,
2. Bundan böyle güzel sanatlar sahasında
olağanüstü kabiliyet göstereceklerin de yetişme
lerini mümkün kılmak.
Halen mevzuatımız arasında yabancı memle
ketlere gönderilecek öğrenciler hakkında 1416
sayılı bir Kanun bulunmakta ise de bu muayyen
bir yaştan sonra ve normal tahsil şartlarına uy
gun olarak tanzim edilmiş bulunduğundan, Hü
kümet bu kanuna ek olarak yukarıki şartlara gö
re yeni bir tasarı hazırlamayı uygun ve zaruri
görmüştür.
Millî Eğitim Komisyonu tasarısının esa
sını kabul
etmekle beraber,
bu
kanun
hükmüne
girebilecekleri geçecek
kurulun
gerek
teşekkülünde
ve
gerek
görevli
lerinde
bazı değişiklikler yapmış ve başarı
gösteremiyenlerin tazminata ve muvaffakiyet ha
linde mecburi hizmete tâbi ttıtulmamaları gibi
esasları da tasarıya eklemiştir.
Komisyonumuz tasarının sevk sebeplerini
yerinde görmekle beraber böyle istidatların pek
ender olarak yetiştiklerini de gözönünde bulun
durarak ve bu konuda uzun görüşmeler yaparak
tasarının, prensip olarak, şimdilik meydana çık
mış ve kabiliyetleri teslim edilmiş olan bu iki ço
cuğa hasredil meşini uygun görmüş ve ileride yi
ne bu şekilde himaye ve yetiştirilmelerinde

memleket için bir menfaat görülecek istidatlar
zuhur ederse onlar için de yine yüksek Meclisten
müsaade istenilmesinin mümkün olduğu netice
sine varmış ve bu prensipe göre yeni bir tasarı
hazırlamış bulunmaktadır.
Komisyonun hazırladığı yeni tasarı tamamiyle müstakil bir hüviyet taşımakta olup tasarının
birinci maddesi; İdil Biret ve Suna Kan'm mu
siki tahsil etmek üzere yabancı memleketlere gön
derilmesine Millî Eğitim Bakanını yetkili kıl
maktadır.
İkinci madde, bu iki çocuğun öğrenim haya
tını takip edecek heyetin kimlerden toplanacağı
nı ve görevlerini tesbit etmektedir.
Üçüncü madde, çocuklara kimlerin refakat
edecekleri, bunlara ne zamana kadar ne miktar
ödenek verileceğini beyan etmektedir.
Dördüncü madde ile, başarı gösteremedikleri
takdirde bunlardan hiçbir tazminat istenmiyeceği ve başarı gösterdikleri takdirde de hiç bir mec
buri hizmete tâbi tutulmayacakları, ancak kendi
liğimden tahsilini yarıda bırakanlarla,1 tahsilini bi
tirdikten sonra memlekete geri dönmiyenler hak
kında yapılacak muameleyi göstermektedir.
Beşinci madde, gerek çocukların ve gerekse
refaket edenlere hangi ödeneklerin ödeneceğini
göstermektedir.
Geçici madde, bu kanuna göre 1948 yılı için
de yapılacak harcamaların nereden yapılacağını
bildirmektedir.
Bu suretle hazırlanan tasarı ivedilikle görü
şülmek dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Diyarbakır
Mardin
Ankara
R. Erten
M. Eriş
/. H. Tigrel
Kâtip
Ankara
Amasya
Amasya
F. Öymen
A. Ey mir
A. K. Yiğitoğlu
Aydın
Ankara
Ankara
. G. Akkerman
C. Gölet
Gl. R: Alpman
Diyarbakır
Bursa1
İstanbul
r. M. T. Simer
Dr. A. Adtvar
§. Uluğ
Kastamonu
Kırşehir
Niğde
M. Akalın
§. Torgut
R. Gürsoy
Samsun
Tokad
M. A. Yörüker
R. A. Sevengü
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HKÜMETİN

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEÖİŞTlRİŞl

TEKLİFİ

Yabanct memleketlere
gönderilecek
öğrenciler
hakkındaki 1416 sayılı Kanuna^ ek kanun tasarısı

Yabana Memleketlere gönderilecek Öğrenciler
hakkındaki 1416 sayılı kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. —• Olağanüstü müzik ve güzel
sanat istidadına sahip oldukları anlaşılan ve
durumları 1416 sayılı Kanun hükümlerine
uymıyan çocuklar, yetiştirilmek üzere Millî
Eğitim Bakanlığınca yabancı
memleketlere
gönderilir.

MADDE 1. — Güzel Sanat dallarından birin
de olağanüstü istidat gösteren çocukları, bu kanu
nun esasları ve 8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sa
yılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan genel
hükümleri uyarınca yetiştirilmek üzere ve ikin
ci maddede görevli ve kuruluş şekli göste
rilen kurulun kararma dayanmak şartiyle ya
bancı memleketlere göndermeye Millî Eğitim
Bakanı yetkilidir.

MADDE 2. — Bu durumdaki çocukların,
yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere göııderilebilmeleri için, olağanüstü müzik ve güzel
sanat istidadına sahip olduklarının, Millî Eği
tim Bakanlığınca kurulacak ilgili uzmanlardan
müteşekkil bir kurul tarafından kesin olarak
saptanması şarttır.

MADDE 2. —~Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek çocukların güzel sa
natlarda olağanüstü istidat sahibi olduklarını
tesbit etmek, bu çocuklar- için uygulanacak, mes
lekî ve genel öğrenim plânını yaparak bu plâna
göre öğrenimlerinin gelişmesini devam ettikleri
kurumlanıl Müdür veya. uzmanlarından her yılalıııaeak raporlarla takip etmek ve çocuğun öğ
renimde ilerleyişini tatmin edici bulmadığı za
man memlekete geri çağırmak görev ve yetki
sini haiz olmak üzere aşağıdaki kimselerden bir"Özel Danışma K u r u l u " teşkil olunur.
1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Dairesi Başkanı.
2. Yüksek Öğretim ve Güzel Sanatlar Ge
nel Müdürleri.
3. Güzel sanatlar Akademisi veya Devlet
Konservatuvarı Müdürü.
4. Devlet Opera ve Tiyatrosu Müdürü.
5. Güzel Sanatlar Akademisi yahut Devlet
Konservatuvarı Öğretmenler Kurulunca, gön
derilecek çocuğun ilgili olduğu sanat dalı men
suplarından seçilecek üç profesör veya öğret
men ;
6. Millî Eğitim Bakanının uygun göreceği
bir uzman;
(Üçüncü ve beşinci fıkralarda yazılı müdür,
profesör veya öğretmenler yalnız ilgili olduk
ları çocuklar hakkında kurul toplantılarına ka
tılırlar.)
Bu kurul gereken hallerde Millî Eğitim Ba
kanının daveti üzerine toplanır. Kararlarından
öğrenci yollamaya ait olanlarının uygulanması
Millî Eğitim Bakanının onanıma bağlıdır.
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BÜTÇE

KOMİSYONUNUN

DEĞÎŞTÎRÎŞl

|

İdil Bir et ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere
müzik tahsiline gönderilmesine
dair
kanun
tasarısı
MADDE 1. — Musiki sahasında olağanüstü is
tidat gösteren Münir Biret kızı 1941 doğumlu
idil Biret'i ve Nuri Kan kızı 1936 doğumlu Suna
Kan'ı, bu kanunun esasları ve 8 Nisan 1929 ta
rihli ve 1416 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı
olmıyan genel hükümleri uyarınca musiki tahsil
etmek üzere yabancı memleketlere göndermeye
Millî Eğitim Bakanı yetkilidir.
MADDE 2.— Millî Eğitim Bakanlığı, idil Bi
ret ve Suna Kan'ın öğrenim hayatını Millî Eği
tim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı,
Yüksek öğretim Genel Müdürü, Güzel Sanatlar
Genel Müdürü, Devlet Konservatuvarı Müdürü,
Devlet Konservatuvarı öğretmenler Kurulunca
seçilecek üç müzik öğretmeni ve Millî Eğitim Ba
kanının uygun göreceği bir uzmandan müteşek
kil bir Komisyon marifetiyle takibettirir. Bu
kurul, gereken hallerde Millî Eğitim Bakanının
daveti üzerine toplanır; görevleri şunlardır:
a) îdil Biret ve Suna Kan hakkında uygu
lanacak meslekî ve genel öğrenim plânını ve öğ
renim müddetini yabancı memleketlerdeki uz
manların da düşünce ve tekliflerini almak sure
tiyle hazırlamak ve gereken hallerde aynı suretle
uzmanların fikir ve tekliflerini aldıktan sonra
değiştirmek,
b) Bu plâna göre öğrenimlerinin gelişmesini
çocukların devam ettikleri kurumların müdür ve
ya uzmanlarından her yıl alınacak ve gereken
hallerde uzmanlardan istenilecek raporlarla takibetmek,
c) Bu öğrencilerin öğrenimde ilerleyişlerini
tatmin edici bulmadığı zaman kendilerini mem
lekete çağırmak hususunda karar vermek.
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M. E. K.

MADDE .3. — Bu kanun uyarınca yabancı
MADDE 3. — İkinci Madde uyarınca du
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana
rumları belirtilen olağanüstü müzik ve güzel
ve babalarından birini, bu mümkün olmıyan hal
sanat istidadına sahip çocuklar hakkında uy
lerde uygun göreceği başka birini gidiş ve geliş
gulanacak öğrenim pılânı Millî Eğitim Bakan
yollukları (bir defaya mahsus olmak üzere) ve
lığınca hazırlanıl'. Çocuğa, gönderileceği yerin
gönderileceği yerin öğrenci ödeneğini geçmeöğrenci ödeneğini geçmemek üzere verilecek
aylık ödenekle birlikte gidecek olan aile efra j m ek üzere verilecek aylık bir ödenekle çocuğun
beraberinde göndermeye Millî Eğitim Bakanı
dından yalnız birisine çocuk 15 yaşını bitirin
yetkilidir. Bu suretle gönderilenlere ancak çoceye kadar geçecek süre zarfında öğrenci öde
neğini geçmemek üzere verilecek ödenek, ço I eıık 15 yaşını dolduruncaya kadar ödenek veri
lir.
cuk ve birlikte gidecek olanın bir defaya mah
sus olmak üzere gidiş ve geliş yol giderleri ve
çocuğun öğrenim iyi e ilgili kayıt, imtihan, ki
tap, nota gibi gerekli giderleri Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesinin yabancı
memleketlere
gönderilecek öğrencilerin öğrenim ve yol para
ları bölümündeki ödenekten karşılanır.
Olağanüstü müzik ve güzel sanat istidadına
sahip okluğu anlaşılan çocuk, okul ve müesse
selerde yemekli ve yatılı pansiyoner kaldığı
takdirde kendisine öğrenci ödeneği veriliniverek pansiyon ücreti ve bu ücret dışında kitap,
nota, özel ders imtihan gibi hususlar için ayrı
ca para alındığı takdirde bu paralar Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinin aynı bölümündeki
ödenekten fatura karşılığı okul ve müesseseye
ödenir.
MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilen olağanüstü sanat isti
datlı çocuklar, öğrenim hayatlarında umulan
sonucu vermeden memlekete geri alındıkları
takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına bağlı
olmıyacakları gibi hizmet ödeviyle de yükümlü
tutulmazlar.

MADDE 5. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olağanüstü istidatlı
çocukların ve üçüncü madde uyarınca beraber( Ş. Sayısı: 190 )
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MADDE 3 . ' — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana
veya babası veya vasisi, bu mümkün olmadığı
takdirde bunların münasip görecekleri kimse,
öğrenci ile birlikte gönderilir. Bu zatın çocuğa
bakabilecek yaşta ve durumda olması gerektir.
Bu suretle öğrenci ile birlikte gönderilecek
kimseye bir defaya mahsus olmak üzere gidiş
ve geliş yollukları ve çocuk 16 yaşını doldu
runcaya kadar talebenin gönderileceği yerin
öğrenci ödeneği miktarınca aylık ödenek ve
rilir.

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat
istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında umu
lan sonucu vermeden memlekete geri çağırıldık
ları takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına
bağlı olmazlar. Tahsillerini başarı ile bitirip
döndükleri zaman mecburi hizmet ödevi ile yü
kümlü tutulmazlar. Kanuna uygun mazereti
olmadan kendiliğinden tahsilini yarı bırakır veya
tahsilini bitirdikten sonra memlekete geri dön
mezse gerek kendileri gerek beraberlerinde
gönderilmiş olan kimseler için ihtiyar olunmuş
bütün masraflar tutarı öğrenciden veyahut veli
veya vasisinden tahsil olunur, öğrencinin ya
bancı memlekete gönderilebibnesi için veli veya
vasisinin bu yolda kefilli bir taahhüt senedi ver
mesi gerekir.
MADDE 5. — Bu kanun uyarınca ya
bancı memleketlere gönderilecek olağanüstü is
tidatlı çocukların ve beraberlerinde yollanacak
( S. Sayısı: 190 )
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1 erinde yollanacak kimselerin aylık ödenekle
riyle yollukları, öğrenciler yetiştirildikleri okul
veya müesseselere yemekli ve yatılı pansiyoner
olarak yazdırıldıkları takdirde aylık ödenekleri
yerine ilgili kurumlara ödenecek pansiyon üc
retleri ve genel olarak bu öğrencilerin her türlü
tedris vasıta ve malzemesi giderleri Millî Eğitini
rtakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme her
yıl konulacak ödenekten sağlanır,
GBÇlGt MADDE — Bu kanunun uygulan
masının 1948 yılı içinde gerektirdiği giderle:'
1948 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 587
nci «yabancı memleketlere gönderilecek öğren
cilerin her çeşit giderleri» bölümünün lo ııcü
çeşitli giderler maddesinden ödenir.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Hükümet
maddesi aynen;

teklifinin

4

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 7. — Hükümet
maddesi aynen;

teklifinin

5 ıu?i

Başbakan
H. Saka
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
F. A. Barutçu
Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı
M. Birsel
Dışişleri Bakanı

içişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakam
H. N. Keşmir
Bayındırlık
Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
K. Gülek
E. §. Sirer
S ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Uz
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkan
Ş. Adalan
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. İV. Gündüzalp
Ş. Koçak
Dışişleri B. V. ve
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

CS. Sayısı: 190 )
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kimselerin aylık ödenekleriyle yollukları, öğ
renciler yerleştirildikleri okul veya müeseselere yemekli ve yatılı pansiyoner olarak yazdırıldıkları takdirde aylık ödenekleri yerine ilgili
kurumlara ödenecek pansiyon ücretleri ve ge
nel olarak o öğrencilerin her türlü tedris vası
ta ve malzemesi giderleri de ödenir,

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun gereğince
1948 yılı içinde yapılacak harcamalar, 1948 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 587 nci ya
bancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin
her çeşit giderleri bölümünün (13) ncü (çeşitli
giderler) maddesinden ödenir.
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye
Eğitim Bakanları yürütür,

ve Millî

( S. Sayısı: 190 )

S. Sayısı: 191
Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz ve üç arkadaşının, İlkokul
öğretmenleri aylıklarının öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine
göre ayarlanması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe
Komisyonları raporları ( 2 / 4 3 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlanması
hakkında hazırladığımız kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımızla arzederiz.
10 . V . 1947
Balıkesir Milletvekili
Eminittin Çeliköz

Trabzon Milletvekili
R. Tarakçıoğlu

Tekirdağ Milletvekili
E. Ataç

Ankara Milletvekili
H. O. Bekata

Gerekçe
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 14. I V . 1947 tarih ve 4 sayılı Haftalık karar
cetvelinde 256 ve 257 numarayı alan ve maaş durumlarının düzeltilmesine dair bir kısım ilkokul
ve ortaokul öğretmenleri hakkındaki kararları tatmin edici ve adalet ruhuna uygun bulmadım.
Filhakika adları geçen öğretmenlerin terfileri şimdiye kadar yürürlükte olan kanunların hü
kümleri dairesinde yapılmıştır. Bugün almakta oldukları aylıklarının denk olmaması zaman za
man yayınlanan maaş ve barem kanunlarının uygulanmasından doğan zaruri bir sonuçtur. Mağ
dur olduklarını gerek Dilekçe Komisyonuna çağrılan Millî Eğitim Bakanının açıklamasından ve
gerek Bakanlık makamının, Dilekçe Komisyonuna yazdığı cevabi yazıdan anladığımız bu zümrenin
mağduriyetlerini, bugün halen ilkokulda çalışanlarla, çeşitli öğrenim safhaları geçirdikten sonra
urta öğretim okullarında görev alanların durumlarını ayrı ayrı incelediğimiz zaman daha açık
anlamak mümkün olacaktır.
I. ilkokul öğretmenleri:
İlkokul öğretmenlerinin maaşlarında birlik, ilk defa 789 sayılı Kanunla 1926 yılında sağlan
mıştır. Devlet memurları maaşlarında ise birlik ve teadülü sağlamak amacı ile biri 1929, diğeri
1939 yıllarında olmak üzere iki kanun çıkarılmıştır.
Kısaca (Barem Kanunu) adı ile söylenegelen bu kanunlarla, aynı zamanda Devletin çeşitli
teşkilâtına maledilen kmu hizmetleri, belirli ve dereceli kadrolara bağlandı.
Gerek 1929 yılında çıkan 1452 ve gerek 1939yüında yürürlüğe giren 3656 sayılı Barem Kanun
ları ile hemen her daire ve, müesseseye mensup memurların aylıkları bu kanunların taşıdıkları
ruh ve maksada göre ayarlandığı halde ilkokul öğretmenlerinin aylıklarında birlik ve teadül sağ
lamak mümkün olmmış ve aşağıda izah olunacağı gibi, İlkokul öğretmenleri bu kanunlar muva
cehesinde ve muvazenesinde mağdur bir duruma düşmüşlerdir.
İlkokul öğretmenleerinin maaş durumlarını gerek 1452 ve gerekse 3656 sayılı Kanun hü
kümleri içinde incelemezden önce bunların, bu kanunlardan evvel tâbi bulundukları hükümleri
kısaca gözden geçirmek faydalı olcaktır.
3 Nisan 1926 tarihinde yürürlüğe giren 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 9. mad
desi ile ilkokul öğretmenleri için maaş başlangıcı (1 500) kuruş olrak kabul edilmiştir. Aynı
madde bu öğretmenlerin maaşlarına her üç yılda bir % 15 nispetinde zam yayılacağı hakkında
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bir hüküm ihtiva ediyor ve öğretmenlerin terfilerinde bu hüküm uygulanıyordu.
1 . I X . 1929 trihinde 1452 sayılı Kanun yürürlüce gireli, Bu kanunla Devlet memurlarının
aylıkları 19 dereceye ayrılmıştı. Bu derecelereden. «1.G00» kui'iışa tekabül eden derece ilkokul öğ
retmenlerine maaş başlangıcı olarak kaimi edildi. Ancak, bu tarihte 789 saydı Kanıma göre, ma
aş almakta olan öğretmenlerin, bu maaşlarını 1452 sayılı Kanunda yazılı derecelere intibak
ettirmek lâzım geliyordu. 1452 sayılı Kanunun 17. maddesinde, hususi idarelerden maaş alanların inti
bakı için bir sene müddet kabul edilmiştir. Şu hale göre, bu kanun hükümleri ilkokul öğretmenleri
hakkında bir yıl sonra nygunlanmış ve bu suretle de öğretmenler kıdemlerinden bir yıl kaybet
mişlerdir.
Bilindiği gibi, ilkokul öğretmenlerinin aylıkları özel bütçelerden (»denmektedir. Hemen her de
virde bu öğretmenlerin maaş ve terfi durumları özel bütçelerin malî lakatları ile sıkı sıkıya ilgili bir
konu olmuştur.
Oerek 1452 sayılı Kanundan önceki hükümlere tâbi maaşlar ve gerekse bu kanuna göre yapılan
intibak ve intibaktan sonraki terfi işleri özel idarelerin malî takallarına dayandığından ve özel ida
relerin hemen her zaman kendini gösteren takatsizliği yüzünden öğretmenlerin hakları zamanında
verilemedi, meselâ: 1927 yılında 1500 kuruş maaşla işe başlrvan bir öğretmenin. 1452 sayılı Kanuna
</6rc intibakı, ancak 1932 yılında mümkün olabilmiştir. 1452 saydı Kanunun tatbikatında, iller
arasında birlik sağlanamadığından ilkokul Öğretmenlerinin aylıklarında istenilen teadül temin edi
lemedi.
8 Temmuz 1939 da 3656 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanım ile ilkokul öğretmenlerinin
başlangıç maaşları (2000) kuruş olarak kabul edildi. Bu kanuna göre 1939 - 1940 Öğretim yılı başın
da işe başlıyan bir öğretmen o yıl 2000 kuruş maaşa kavuşmuştur. Bu öğretmenin maaşı dört, yıl
sonra 25 lira olmuştur. Fakat bu kanundan önceki hükümlere v;övo maaş almakta bulunan ve mes
lekte 8, 10, 12 yıl kıdemi geçmiş bir öğretmen de aynî (iğretim yılı başında 20, 22, 25 lira maaş al
makta idi.
Görülüyor kî 3656 sayılı Kanunim neşrinden sonra işe başlıyan bir öğretmen ile bu kanundan
önceki hükümlere tâbi olarak bu mesleğe hizmet etmiş ve başarısı senede en aşağı iki teftiş reporu
ile saptanmış bir öğretmen arasında, eskisinin aleyhine olmak üzere enaz .9 yıllık bir kıdem farkı
hâsıl olmuştur.
işte 3656 sayılı Kanundan önce emeği geçmiş olan öğretmenleri mağdur bırakan en önemli
nokta budur; halbuki 3656 sayılı kanımla 20 Ih'a. maa.ş, ilkokul öğretmenleri için maaş başlangıcı
olarak kabul edilince, gerek bu maaş derecesini ve gerekse bundan daha aşağı derecelerde üecen
hizmetleri düşünmek ve bu hizmetleri belirli ölçülere bağlıyan hükümler almak lâzımgelirdi. Bu
yapılmamıştır.
Fski metinlerde, maaş başlangıcına ^övo daha aşağı derecelerde gecen hizmetleri değerlendiren
özel hükümler alındığım görüyoruz; meselâ : 789 sayılı Kanunla ilkokul Öğretmenleri için başlan
gıç, maaşı 1 500 kuruş olarak kabul edilince, bu kanıma, maaş başlangıcına göre daha aşağı maaş
larda geçen hizmetler için hükümler konmuştur. Keza 1340 yılında 439 sayılı Orta Tedrisat Kanunu
çıktığı zaman, bu kanunla tâyin edilen maaş başlangıcına göre daha aşağı derecelerde geçen hiz
metlerden dolayı ilgililerin kazanmış oldukları laklar bu kanunun 26 ncı maddesi ile emniyet al
tına alınmıştır.
Yine 789 saydı Kanunun, orta tedrisat öğretmenleri için koyduğu 25 lira maaş bnşlnnyıemdan
daha, aşağı derecelerde geçen hizmetler için bilâhara 832 saydı Kanım çıkarılmıştır.
Binaenaleyh, 3656 sayılı Kanunun muvacehe inde ve muvazenesinde ilkokul öğretmenlerini
mağdur bir duruma düşüren sebebi, 20 liralık naaş başlangıcına pövo bu derecede veya bn derece
den daha aşağı derecelerde gecen hizmetleri teminat altına alan bîr hüküm düşünülmemiş olmasın
da aramak lâzımdır.
Her ne kadar 3656 sayılı Kanunun muvakkat bir maddesinde 1 7 . 5 . 2 0 , 22, liralık derecelerde
geçen hizmetlerin bîr üst derecede geçmiş sayılma-:ı yazılı ise de bu durum ancak 1940 da Sayıştay
ve Malîye Bakanlığının tefsirleri ile ele alınmış, fricat özel idarelerin malî imkânsızlıkları ve kadro
( S. Sayısı ; 191 )

durumları dolayısiyle kanunun bu maddesi iki yıl sonra olmak üzere ancak bir iki vilâyette tatbik
yeri bulmuştur; bunların da maaş farkları ancak 1943 yılında çıkan 4357 sayılı Kanuna göre ve
Genel Bütçeden yapılan yardımlarla karşılanabilmiştir.
1926 - 1927 - 1928 yıllarında mesleğe giren ilkokul öğretmenlerinin bugün en çok 30 - 35 lira
maaş almakta bulunmaları, gerek İ452 ve gerekse 3656 sayılı Kanunlarla bu öğretmenlerin maaşla
rında teadül sağlanmamış olduğunu gösteren en canlı bir misaldir.
Bundan başka .1926 da mesleğe giren bir ilkokul öğretmeninin bugün almakta olduğu maaş 30 - 35
lira arasında olmasına rağmen bunların 5 sene sonra 1931 de mezun ettikleri gençler 194G da Üni
versiteden mezun olmuş ve 30 lira ile Devlet hizmetine girmiş tir. 1942 de 35, 1944 de 40, 1947 de 50
lira almıya başlamıştır. Hizmet müddeti yedi senedir.
Bu öğretmenin normal kıdemini de şöyle göstermek mümkündür : 1926 da, 789 sayılı Kanuna
göre (15) lira ile tâyin edilmiştir. 1929 da (16), 1933 de (17,5), 1937 de (20), 1941 de (25), 1944
de (30), 1947 de (35) lira almıya başlamıştır. Hizmet müddeti 21 senedir.
1926 da ilk öğretmen okulunu bitiren bir genç meselâ: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesini bitir
diğine göre bugünkü maaş durumu şöyledir.
1926 da 15, 1929 da 16, 1933 de 17,5, 1936 da meslekten ayrılmış ve Fakülteye girmiştir. 3 0 . X .
1940 da orta öğretim kadrosuna 30 lira ile yeniden Devlet hizmetine girmiştir. 1943 de 35, 1946 da
40 almıştır. Hizmet müddeti bu sene 17 senedir.
Yukarda arzedildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine 2 000 den fazla öğretmen arzedilen
durumlarından şikâyette bulundu. Bu şikâyetler Dilekçe Komisyonunda incelendi. Bu konu ile
ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından Yüksek Başkanlığınıza sunulan 20.1.1947 tarih ve 1713
sayılı yazıda ilkokul öğretmenlerini mağdur bırakan kanuni sebepler kısaca açıklandıktan sonra
(
bu itibarla dilekçe sahiplerinin istedikleri haklı ve yerindedir). Denilerek öğretmenlerin
hakları kabul ve teslim olunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı aynı yazısında bu durumun kanun yolu
ile düzenlenmesinin gerektiğini de ilâve etmiştir. Dilekçe Komisyonunda Sayın Millî Eğitim Baka
nı, dinlendikten sonra ittihaz buyurulan kararda şikâyetlerin kanun konusu olduğu sonucuna va
rılmıştır.
II - Sonradan ortaöğretim kadrolarına geçen ilköğretmen okulu mezunları:
Bunlar ya imtihanla veya Gazi Eğitim Enstitüsünün (B) seksiyonunda bir sene kurs mahiyetinde
bir öğrenime tâbi tutulmakla veya bir yüksek okulu ikmal etmek suretiyle ortaöğretim emrinde gö
rev almış olanlardır.
Bu durumda olan öğretmenlerin görevlerinde normal bir tahsil sırası takibederek ortaöğre
timde görev alanlardan çok daha iyi muvaffak olduklarını gerek Millî Eğitim Şûrasında, gerek 1947
yılı Bütçe görüşmeleri sırasında ve Eğitim enstitülerinin açılması münasebetiyle lAzzat Millî Eği
tim Bakanının ve Millî Eğitim ileri gelenlerinin ifadelerinden anlamış bulunuyoruz. Bunların ba
şarıları şüphesiz mesleklerindeki tecrübelerinden vo görevlerini lâyıkı veçhile benimsemelerinden
ileri gelmektedir. Binaenaleyh öğretmenlik de diğer mesleklerin bir çoğunda olduğu gibi ilki, ortası
ve yüksekliği ayırdedilmiyen bir tecrübe ve tatbikat mesleğidir.
Bir müddet ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra şahsi gayretleriyle ve türlü imkânsızlıklar ara
sında karşılaştıkları türlü müşküllerle savaşarak kendi kendilerini yetiştiren bu zümrenin ortaöğre
time geçerken maaş başlangıcı olan (30) lira ile atanmaları, hizmet süreleriyle kıyaslanamıyacak
derecede az maaş almalarına sebep olmuştur. Bu arkadaşlar meslekdaşları arasında fazla çalışmalariyle temayüz etmelerinin bir semeresini görmemişlerdir. Zira ilköğretimde kalmış olsalardı, çoğu
yine bugün almakta oldukları maaşı alacaklardı.
Henüz hayata atılan ve Devlete hiç hizmeti geçmemiş olanlarla ötedenberi öğretmenlikte bir
kıdem kazanmış ve uzun seneler büyük bir feragat ve dürüstlükle yurdun her köşesinde canla başla
hizmet etmiş ve ilerde daha geniş bir mesuliyet deruhde edebilmek amaciyle fazla bir enerji sarfederek yüksek tahsilini yapanlar arasında şüphesiz bir fark gözetilmesi lâzımdır, zira:
1. 3656 sayılı Kanunla birlikte kabul edilen 3659 sayılı Kanun, hizmet müddetlerine nazaran
yüksek ye nispetsiz ücret verilmiş olanların intibakında yalnız tahsil değüaynı zamanda Devlete hiz( S. Sayısı: 191)
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met müddetini de mikyas tutmuş ve ücretlerin takdirinde geniş bir müsamaha ile, ifası zaman-/
larmda bir memuriyet sayılması tasavvur dahi edilmiyen bir takım hizmetleri bile memuriyette
geçmiş sayarak ona göre maaş ve ücret tahsis etmiştir.
2. 1455 sayılı Kanun, askerî muamele sınıfına geçmiş olan ilkokul Öğretmenlerinin öğretmenlik
te, aşağı maaş derecesinde geçmiş hizmetlerini hesaba katarak bir iki rütbe yüksek maaşla tâyin im
kânlarını vermiştir.
Hatay öğretmenlerinin, subay ve polis memurlarının da intibakı yine bu esaslara göre yapıl
mıştır.
4. Ve nihayet son zamanlarda kabul buyurduğunuz bir kanunla ordu baremindeki haksızlıklar, ay
nı düşünce ile giderilmiş bulunuyor.
Şu prensiplere göre Devlet hizmetinde geçen hizmet, istihkak teshili hususunda tahsil ile birlik
te iki esaslı unsurdan biri olarak tutulmuştur.
Liyakatlerini, muayyen formalitelere tâbi olarak tanıttıktan sonra orta öğretimde görevledirilen ilk öğretmen okulu mezunları; Devlet baremine dâhil müessese ve okullarda çalışmış olmak
la orta öğretime geçerken maaş ve derecelerinin tesbitinde eski, hizmetlerinin göz önünde tutulma
sına tamamen hak kazanmış bulunuyorlar. Maaş kanunlarının bugünkü ruhunda hizmet ve men
şe esasının aksini teemmül etmek mümkün değildir. Nitekim dilekçilerin Dilekçe Komisyonunda
okuduğumuz dilekçelerinde isim zikretmek suretiyle bir kısmı öğretmenlerin hususi okullarda, ge
çen hizmetlerinin Devlet hizmetinde geçmiş sayılarak maaş derecelerinin artırıldığından, ecnebi
tabiiyetinde bulunan mukaveleli birtakım öğretmenlerin maaş tesbitinde başka Devletlerde ge
çen hizmetlerinin göz önünde bulundurulduğundan bahsedilmektedir. Bu takdirde bunların resmî
hizmetlerin göz önünde bulundurulmaması elbette adalete uygun değildir.
Bundan başka bugüne kadar uygulanagelmekte olan maaş kanunlarını biraz incelediğimiz za
man daima öğretmen sınıfının aleyhine sonuçlar verdiğini de görmekteyiz. Meselâ: 1452 sayılı
Kanun yüksek okul mezunlarına (30) liradan tâyin edilme imkânını verirken, J7Ü2 sayılı Kanuna
göre ortaokul öğretmenleri (25) lira ile tâyin edilmişlerdir.
1452 sayılı Kanuna göre yüksek tahsil görenler iki yılda terfi ettikleri halde 1702 sayılı Ka
nuna göre ortaokul öğretmenleri, eğer boş kadro varsa üç senede bir terfi edebilmişlerdir. Bu su
retle yüksek tahsil görmüş olan öğretmenlerimiz memurlardan birkaç derece geri kalmışlardır.
Binaenaleyh yukarda arzolunan şartlar altında yüksek öğrenimlerini tamamlıyarak orta öğ
retim kurumlarında öğretmenlik yapmak hakkını kazanan ilk öğretmen okulu mezunlarının ma
aş durumlarını bu bakımdan incelemek ve bu gibi öğretmenlerin mesai ve başarılarını mükâfat
landırmak lâzımdır.
Bunun için de 3G5G sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri için kabul olunan 20 lira başlangıç ma
aşına nazaran bu gibi öğretmenlerin ilkokulda geçen hizmet müddetleri hesap edilmek suretiyle
müstahak olacaklaırı derecelerinin kendilerine verilmesi yerinde olacaktır. Zaten bu husus yukarda
ilkokul öğretmenleri için ileri sürdüğümüz gerektirici sebeplerin zaruri bir sonucundan başka bir
şey değildir. Teklifin ikinci maddesi bu maksadı sağlamak için hazırlanmıştır. Üçüncü madde Ha
zineye olağanüstü bir külfeti önlemek anıaciyle malî hükümlerin yılbaşından itibaren uygulanma
sını, dördüncü madde de, geçmiş yıllara ait bir hak isteğine mâni olmak düşüncesiyle konmuştur.
Gerçekten, yukardanberi arz ve izah olunan ve öğretmenleri mağdur bırakan kanuni sebeple
rin yeni bir tesisle izalesi lüzumlu bulunduğundan, İni maksatla ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.
ilkokul öğretmeni Türk Milletinin millî tarihine malolan inkilâplarında kendisine düşen vazi
feyi hakkiyle yapmış şerefli bir insandır. Bu insan memleket aşkının, görevseverliğinin ve feragatin
sembolü olmuştur. Bunlar aynı zamanda memleketin ikinci bir ordusudur. Bu faziletli ve şerefli
insanı mağdur durumdan kurtararak Türk Milletine ve Türk yurduna harcadığı emeklerini, tek
lifimizde arzolunan ölçülere göre de gereklendirmek yerinde olacaktır.
Bundan başka, son Millî Eğitim Şûrasında, öğretmen kaynaklarını incelerken, ilkokul öğret
meni yetiştiren müessesenin yüz yıllık şerefli bir tarihine bilhassa işaret edilmişti. Demek ki,
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teklifte ismi bahis konusu olan insan, bu millete, yüzyıldanberi faziletle hizmet etmektedir.
Türk Milleti kendisine hizmet edenleri unutmaz Bu onun millî vicdanında kökleşen ve diğer
milletlerde ender raslanan çok asîl bir duygudur.
Bu itibarla, teklif kanunlaştığı zaman, büyük Türk milletinin bu asîl duygusu, Büyük Millet
Meclisinde bir kere daha tezahür etmiş olacaktır.
Bu teklif bu inanla hazırlanmıştır.
Ankara Milletvekili
Trabzon Mileltvekili
Tekirdağ Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
Hıfzı Oğuz Bekata
M. Reşit Tarakçıoğlu
Emin Ataç
Eminittin Çeliköz

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/43
Karar No. 14

17 . VI . 1947

Yüksek Başkanlığa
İlkokul öğretmenleri aylıklarının öğrenim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkındaki kanun tasarısı Millî Eğitim
ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif
sahipleri hazır bulundukları halde Komisyonu
muzca incelendi. Tasarının esas itibariyle çok
yerinde bulunduğu, 3656 sayılı Kanun yürürlüğe
girmeden önce ilköğretim alanında vazife al
mış olan öğretmenlerin, gerek 20 liralık maaş
başlangıcına göre bu derecede veya bu derece
den daha aşağı derecelerde geçen hizmetlerini
teminat altına alan bir hüküm olmaması, gerek
özel idarelerin malî imkânsızlıkları ve kadro
durumları dolayısiyle intibakların zamanında
yapılamaması yüzünden doğan durumu düzelt
tiği sonucuna varıldı ve maddelere geçildi.
İlkokulda çalışan başka menşelerden gel
miş öğretmenlerin de hakkını korumak için
tasarının ismindeki (öğrenim durumu) kaydı
nın kaldırılması uygun görüldü. Birinci mad
denin (Halen Millî Eğitim alanında çalışan
ve mesleki öğretmenlik olanların) cümlesinde
ki (Mesleki öğretmenlik olanların) kaydı,
öğretmenlik yapmayıp da Eğitim Bakanlığının
diğer görevlerinde çalışanların hariç tutulma
ları ihtimaline karşı çıkarılarak (Halen Millî
Eğitim alanında çalışan ve öğretmenlik yetki
sini taşıyanların) şekline sokuldu. (Mesleki
öğretmenlik olanlar) (öğretmenlik yetkisini
taşıyanlar) şeklinde düzeltildiğinden A bendinde
ki (öğrenim derecelerine) kaydı da tamamen

kaldırıldı. (B) bendi de, benddeki murakabe ke
limesi, tâyini Millî Eğitim Bakanlığına ait olmıyanların da murakabesi bahis konusu olduğuna
göre, iltibasa mahal verilmemek üzere çıkarıla
rak, (Millî Eğitim örgüdünde, tâyinleri Millî Eği
tim Bakanlığına ait özel okul öğretmenliklerin
de geçen hizmet sürelerine ve 3656 sayılı Teadül
Kanununun 3 ncü maddesi dâhilinde ve terfie
liyakati sabtanmış, olmak şartiyle her üç yılda
bir terfi esasına göre hesap ve tesbit olunur.)
Şeklinde düzeltilmiş ve teklifte mevcut olmıyan
(1702 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki ya
zılı hizmetler de bu hükme tâbidir) fıkrası, bu
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 1702 nu
maralı Kanunun vuzuhunu sağlamak maksadiyle eklenmiştir. İkinci madde, maddedeki (öğ
retmen okulu mezunu olup ta) tabiri ile, herhan
gi bir iltibasa mahal verilmemek üzere, (üç yılda
bir) kaydı kaldırılarak (birkaç terfi süresi ilk
öğretim alanında çalıştıktan sonra üstün öğretim
yaparak daha yüksek öğretim müesseselerinde
veya Millî Eğitim örgüdünde görev alan öğret
menlerden ve bu kanunun neşrinden evvel ve
sonra kanunen görevli bulunanların veya görev
alacak olanların hizmet müddetleri 3656 sayılı
Kanunun terfi esaslarına göre hesaplanır ve
maaş dereceleri ona göre saptanır) şeklinde dü
zeltilmiş ve Devletin malî imkânları dikkate
alınarak bu terf iin iki kıdemi geçmemesi için ta
sarının birinci ve ikinci maddelerine (Ancak
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her terfi iki kıdemi geçemez) hükmü ilâve olun
muştur.
Bu kanun kabul edildiği takdirde yapıla
cak intibaklarda muayyen bir maaş derecesine
gelecek öğretmenlerin bu derecede geçirecek
leri kanuni terfi müddetlerinde yeni bir mağdu
riyete meydan verilmemesi için bu intibaktan
evvelki maaş derecelerinde geçen müddet süre
leri, intibak ile alacakları maaş derecesinde
geçmiş sayılmaması muadelete uygun görüldü
ğünden maddenin, (Bu gibilerin aylıkları, yük
selmeden önceki derecede geçirmiş oldukları
hizmet süreleri, bu kanuna göre yükseltildik
leri aylık derecesinde geçmiş sayılarak ilk yük
selme sürelerinden indirilir). Hükmü ile tamam
lanması uygun görülmüştür.
Üçüncü madde aynen, dördüncü madde (Bu
kanundan faydalanan öğretmenler) yerine (Bu
kanundan faydalananlar). Beşinci madde (Kad
ro bulunmadığı takdirde) yerine (Kadro elveriş
li olmadığı takdirde) konularak kabul edilmiş
tir. Tasarıya altıncı madde olarak (Millî Eği
lim görevlerinden ayrılmış ve halen başka Dev
let dairelerinde ve İktisadi Devlet Teşekkülle

rinde çalışan ve bu tasarının şümulü içinde bu
lunan öğretmenler de mesleğe döndükleri tak
dirde bu kanun hükümlerinden faydalanırlar)
hükmü ilâve olunmuş, altıncı madde yedi, ye
dinci madde de sekiz olarak sıralanmış ve ay
nen kabul edilmiştir.
Yukardaki değişiklikler ve eklemelerle tasa
lının tümü oybirliğiyle onaylanarak havalesi ge
reğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu
Başkanı
Bu Ra. Sözcüsü
Kâtip
Manisa
Urfa
Urfa
C. Dursunoğlu
8. K. Yetkin
8. K. Yetkin
Ankara
Balıkesir
A. R. Bekman
Eminütin Çelıköz
Bingöl
Çorum
istanbul
T. Banguoğlu
II. İlgaz
F. Köprülü
tzmir
Kars
Kırşehir
E. Çınar
T. Taşkıran
1. II. Bdltacıoglu
Maraş
Maraş
Tekirdağ
Dr. K. İdil
E. Soysal
E. A tas
Trabzon
Trabzon
Z. Molaoğlu
M. R. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/43
Karar No. 100
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Yüksek Başkanlığa
İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğretim
durumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkında Balıkesir Milletvekili Eminittin
Çeliköz ve üç arkadaşı tarafından hazırlanıp
Yüksek Meclise sunulan kanun teklifi Millî
Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza verilmekle teklif sahipleri ve sabık Millî
Eğitim Bakanı ile Lâhik Bakan Tahsin Bangu
oğlu ve Maliye Vekili Şevket Adalan ve Bakan
lıkların yetkili temsilcileri hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı Ka
nunun ilköğretim öğretmenleri maaşları için ilk
kademe olarak tesbit ettiği 15 lira aylık esasının
bilâhara çıkan 1452 ve 3656 sayılı kanunlarla ge

çirdiği safhalar sırasında bu öğretmenlerin hiz
met sürelerine göre almaları gerektiği aylıkları
alamamaları gibi bir durumun hâsıl olduğu ve
bunun bir takım mağduriyetlere sebep olduğu
teklif sahiplerince ileri sürülerek 3656 sayılı Ka
nundan evvel ilköğretim kadrosunda bulunan
öğretmenlerin bu vaziyetlerini ıslâh ve yeniden
intibaklarının yapılmasını temin maksadiyle bu
tasarının hazırlandığı yapılan incelemelerden
anlaşılmış bulunmaktadır.
Millî Eğitim Komisyonu tasarıda bir takım
değişiklikler yapmıştır. Ezcümle:
a) Bütün Millî Eğitim alanında çalışan ilk
öğretim öğretmenlerine tasarı hükümlerini teş
mil etmiştir.
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b) Bu haktan yalpız tâyinleri Millî Eğitim
Bakanlığına ait olanların faydalanmalarını ve
intibakta üç senede bir terfi esası kabul edil
miştir.
c) 1702 sayılı Kanunun on beşinci madde
sinde yazılı hizmetlerde geçen müddetlerin de
intibakta nazara alınması, yani bu maddeye göre
ilk ve ortaöğretimde görevli olup da Millî Eğitim
mesleğinin herhangi bir şubesinde vazife yapan
öğretmenlerle, Milletvekili ve asker olan öğret
menlerin ve Bakanlığın müsaadesiyle memleket
dışında öğretim işiyle uğraşanların ve özel mek
teplerde öğretmenlik yapanların hizmet sürele
rinin de bu hesaba katılması temin edilmiştir.
d) Tasarıya göre intibak neticesinde alı
nacak dereceye, intibaktan evvelki maaş dere
cele rinde geçirilmiş olan müddetlerin ilâvesini
sağlıyan bir hüküm de tasarıya eklenmiştir.
e) Meslekten ayrılmış bulunanların tekrar
mesleğe döndükleri takdirde bu tasarı hüküm
lerinden faydalanmalarına dair de bir esas ka
bul edilmiştir.
Bu suretle tasarı teklife göre daha geniş
esaslara istinad ettirilmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonun
da varılan netice aşağıdaki şekilde arzolunur.
3656 ve 3659 sayılı Teadül kanunları yürür
lüğe girdiğinde Devlet teşkilâtına dahil resmî
dairelerle Devlet İktisadi Teşekküllerinde bu
lunan memurlar hakkında kanunun çerçevesi
dâhilinde yapılabilen intibaktan gayri bir şey ya
pılamamış olduğu ve bu sebeple bu memurlar için
de de küçümsenmiyecek miktarda memurun yu
karda izah edilen hal ve vaziyette kalmış olduğu
ve ancak Teadül kanunları yürürlüğe girdikten
sonra bazı kayıt ve şartlarla terfilerin yapıla
bildiği malûmdur. Arzedilen şekilde iptidaen
yapılan intibaktan seneler geçtikten sonra ge
riye dönerek herhangi bir sınıf veya zümre hak
kında yeniden intibak yapmaya mevzuat kati
yen müsait olmadığı kadar Devletin asla başaramıyacağı umumi bir intibaka yol açmak tehlike
si de mevcuttur. Bu sebeplerle Komisyonumuz
bu yoldan yürümeyi asla uygun bulmamıştır.
Ancak ilkokul öğretmenliği hizmetinin diğer
hizmetlere nazaran hususi bir ehemmiyeti ve
güçlüğü olduğu aşikârdır. Ana kucağından ay
rılarak doğrudan doğruya himayelerine tevdi

edilen çocukların fikrî, ruhi ve bedenî terbiyesi
gibi çok mühim ve iyi idare edilemediği tak
dirde hayat müddetinee zararlı tesirleri görü
lecek olan vazifeyi üzerlerine alan öğretmenler
bilgi bakımından iyi yetişmiş, çok sabırlı, dik
katli, feragatli velhasıl ekseriyetle sayısı yüz
lere varan çocukların her birini ayrı ayrı bir
ana, baba ve ayrıca da hoca rahim ve şefkati
ve bilgisi ile yetiştirmeye mecburdurlar. Bu ba
kımlardan vaziyetleri hususiyet arzeden bu sı
nıf görevlilere çok dar durumda bulunan büt
çemizi mümkün mertebe az tazyik edecek şekil
de tatmin yolu aranmış ve uzun tetkikler ve
tartışmalar neticesinde tasarıda arzedilen seki
lin tatbikmda mutabık kalınmıştır.
Tasarının mütalâasından anlaşılacağı üzere
ilkokul öğretmenliğinde halen vazifeli olmak
ve enaz 15 sene bu öğretmenlikte hizmet et
miş bulunmak şart tutulmuştur. Aksi takdirde
yani teklifte ve Millî Eğitim -tasarısında olduğu
gibi bu öğretmenlikten ayrılıp orta öğretime ge
çenlere veya Millî Eğitimin herhangi idari kıs
mında vazife almış veya alacak olanlara teşmili
halinde ilkokul öğretmenliğinin yukarda arze
dilen hususiyeti dışına çıkılmış ve bütün Dev
let teşkilâtında mümasili vaziyette bulunanlara
teşmilini zaruri kılacak yeni bir intibak yolu
na sapılmış olacağından bundan katî surette
kaçınılmıştır. İlkokuldan ortaokula gecenler
esasen bir derece terfi de kazanmaktadırlar.
Yukarda arzedilen şartları haiz olanlar hizmet
sürelerine göre ve mümkün olduğu kadar çok
öğretmenin terfihi sağlanmak üzere kısa fasıla
larla kademden mistir. Bunların birer derece
terfi edebilmelerine imkân verilmek suretiyle
birden fazla derece geri kalmış olanların eksiği
tamamen izale edilememişse bile umumi bir
ayarlama sağlanmış sayılabilir. Adedi 15 bine
varan ilkokul öğretmenlerinden beş bin küsuru
esasen normal terfi görmüştür. Diğerlerinden
6 168 i bu tasarı hükmünce faydalanacaktır.
Kalanlar da esasen bir derece yükseltilecekle
rin erişecekleri mertebelerde bulunduklarından
tasavvur edilen usul maksadı temin etmiş ola
caktır.
ilkokul öğretmenlerine böylece ödenmesi icabedecek tahsisatın üç seneye taksimen ve kıdem
leri fazla olanlar terfihde takdim edilmek üzere
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tesbiti teklif edilmiş ise de bunun hayli zaman
dır bir yardım bekliyen öğretmenleri tatmin ede
cek bir şekil olamıyacağı Komisyonumuzca düşü
nülmüş ve bütçenin darlığına rağmen defaten
terfihin çok faydalı olacağını takdir eden Maliye
Bakanımız da şükrana değer bir hüsnüniyet ve
gayretle 1949 senesinde tatbikini kabul etmiştir.
İlkokul öğretmenlerinden mühim bir kısmı
4598 sayılı Kanuna göre iki üst derece terfi al
mış olduklarından ve daha fazlasına mevzuat
müsait bulunmadığından bunların bu tasarı hü
kümlerinden faydalanmalarını sağlamak üzere
kadrolarının bir derece üste çıkarılması zaruri
görülmüş ve bu teşkilât kadrolarının bu yolda
tensiki bir kaç ay çalışmaya mütevakkıf olduğu
anlaşılmış bulunduğundan iş gecikmemek üzere
kadroların nihayet üç ay zarfında ikmali şartı
tasarıya ilâve edilmiştir. Kanun meriyete gir
diği anda öğretmenlerden mühim bir kısmının
bu sebeple geri bırakılması caiz olamıyacağmdan kanunun tatbikinin 1949 senesine bırakıl
ması zaruri olmuştur. Bütçeye bn yüzden ilâ
vesi icabeden tahsisat yekûnu 3 400 000 liraya
varmaktadır. İvedilikle görüşülmesi dileğiyle
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Kâtip
Ankara
F. öymen

Başkanvekili
Diyarbakır
1. JT. Tigrel
Amasya
A. Eymir

Ankara
JV. C. Akkerman
Bursa
F. Bük
Dr.

Ankara
CI. Gölet
Bursa
M. T. Simer

Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
A. K. Yiğit oğlu
Aydın
Ol. R. Alpman
Diyarbakır
S. TJluğ

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ EMlNlTTlN
ÇELlKÖZ VE ÜÇ ARKDAŞININ KANUN
TEKLİFİ
İlkokul öğretmenleri aylıklarının, öğrenim du
rumlarına ve hizmet sürelerine göre ayarlan
ması hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Halen Millî Eğitim alanında
çalışan ve mesleki öğretmenlik olanların aylık
ları :
a) öğrenim derecelerine;

Eskişehir
Eskişehir
istanbul
Esasa iştirak ediyoruz. Fakat Dr. A, Adıvar
bu kanunla yapılan yardım, mâ
ruz kalman haksızlığı tamamen
tashih edecek mahiyette olmadığı
gibi ilk öğrenim müfettişleriyle,
Köy Enstitülerinde bulunan ve
ortaokullarda geçen ilkokul öğ
retmenlerinin de bu kanundan
faydalanmaları gerektir.
H. Polatkan
A. Potuoğlu
Kastamonu
Kırşehir
M. Akalın
Ş. Torgut
Konya
8. Çumralt
Samsun
M. A. Yörüker

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge
Niğde
R. Gürsoy
Konya
M. A. Binal

İlkokul öğretmenlerinin kıdem ve maaş durum
larını ayarlamıya tabi tutan bu kanun hüküm
lerinden ilk öğretim müfettişleri ile ilkokul
öğretmenliğinden orta öğretim ve köy enstitü
leri öğretmenliğine üst derecede maaş almak
sızın kendi maaşlariyle geçmiş bulunanların da
faydalananı alan madelet ve hakkaniyet icabmdandır. Kanun teklifi Komisyonumuz ekseri
yetinin kabul ettiği şekilde kanunlaştığı tak
dirde ilk öğretimden müfettişliğe, orta öğre
time ve köy enstitülerine geçmiş olan öğret
menlerden bir kısmı için ilkokulda vazife gö
ren ve aynı menşe ve kıdeme sahip olan arka
daşlarından bir derece geri kalmak gibi arzu
edilmiyecek fiilî bir durum hâsıl olacağı düşün
cesiyle kanunun bu şekilde çıkmasına mu
halifim.
Balıkesir Milletvekili
Esat Altan

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEÖIŞTlRlŞl
İlkokul öğretmenleri aylıklarının hizmet süre
lerine göre ayarlaması hakkında kanun
MADDE 1. — Millî Eğitim işlerinde halen
çalışan ve öğretmenlik yetkisini taşıyanların ay
lıkları,
Millî Eğitim örgütünde tâyinleri Millî Eği-

( S. Sayısı: 191)

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

İlk okul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık
dereceleri hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Bu Kanunun yayım tarihine
kadar resmî ilkokullarda enaz 15 yıl öğret
men olarak hizmet edipte halen resmî ilkokul
larda fiilen öğretmenlik yapmakta bulunanlar( S. Sayısı: 191)

— 10 —
Teklif

M. E. K.

b) Millî Eğitim örgüdünde ve özel okulların
tâyin ve murakabesi Millî Eğitim Bakanlığına ait
bulunaiü öğretmenliklerinde geçen hizmet süre
lerine ve 3656 sayılı Teadül Kanununun 3 ncü
maddeci dâhilinde ve terfie liyakati saptanmış
olmak şartiyle her üç yılda bir terfi esasına göre
hesap ve tesbit olunur.

tim Bakanlığına ait özel okul öğretmenliklerin
de geçen hizmet sürelerine ve 3656 sayılı Teadül
Kanununun üçüncü maddesi dâhilinde ve terfie
liyakati saptanmış olmak şartiyle her üç yılda
bir terfi esasına göre hesap ve tesbit olunur.
Ancak bu terfi iki kıdemi geçemez. 1702 sayılıKanunun 15 nci maddesindeki yazılı hizmetler
de bu hükme tâbidir.

MADDE 2. — öğretmen okulu mezunu olup
da, birkaç terfi süresi ilk öğretim alanında çalış
tıktan sonra yüksek öğrenim yaparak orta öğre
tim alanında veya Millî Eğitim örgüdünde görev
alan öğretmenlerden bu kanun neşrinden evvel
ve sonra kanunen görevli bulunanların hizmet
müddetleri üç yılda bir terfi esasına göre hesap
lanır ve maaş dereceleri buna göre saptanır.

MADDE 2. — Bir kaç terfi süresi İlköğre
tim alanında çalıştıktan sonra üstün öğretim
yaparak daha yüksek öğretim müesseselerinde,
veya Millî Eğitim örgüdünde görev alan öğret
menlerden bu kanunun neşrinden evvel ve son
ra kanunen görevli bulunanların veya görev alacak olanların müddetleri 3656 sayılı Kanunun
terfi esaslarına göre hesaplanır ve maaş dere
celeri ona göre saptanır. Ancak bu terfi iki kı
demi geçemez.
Bu gibilerin aylıkları, yükselmeden önceki
derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri, bu
kanuna göre yükseltildikleri aylık derecesinde
geçmiş sayılarak ilk yükselme sürelerinden in
dirilir.

( S. Sayısı: 191)

-

II - •

EK.
dan.
A) öğretmenlikteki hizmet süreleri 15 - 17
yıl ( On yedi yıl dahil olupta almakta oldukla
rı aylık dereceleri 30 lira ve daha aşağı olanla
rın,
B) Hizmet süreleri 18 - 20 yıl ( yirmi dahil)
olupta almakta oldukları aylık dereceleri 35 ve
daha aşağı olanların,
C) Hizmet süreleri 21 - 25 yıl ( yirmi beş da
hil) olupta almakta oldukları aylık dereceleri
40 lira ve daha aşağı olanların,
D) Hizmet süreleri 26 - 35 yıl (otuz beş da
hil) olupta almakta oldukları aylık dereceleri
50 lira ve daha aşağı olanların,
E) Hizmet süreleri 35 yıldan fazla olupta al
makta oldukları aylık dereceleri 60 lira ve daha
aşağı olanların,
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte almakta
oldukları aylık dereceleri, 4598 sayılı Kanunun
4 ncü maddesine göre kadro aylıklarının iki
üst derecesini geçmemek üzere birer derece yük
seltilmiştir.
Bunların bu kanunun yürürlüğü tarihindeki
aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri yeni
derecelerinde geçmiş sayılır.
Kadroları üstünde sözü geçen kanunun 4 ncü
maddesine göre esasen iki üst derece aylık al
makta olanlar hakkında da bu madde hüküm
leri uygulanabilmek üzere bunların bulundukla
rı kadroların birer derece yükseltilmesine dair
hazırlanacak kanun tasarısı en geç üç ay içinde
Büyük Millet Meclisine sunulur.

( S. Sayıaı: 101)

n
M. E. K.

Teklif
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere
göre yapılacak intibak dolayısiyle olacak zamlaır,
1 Ocak 1948 tarihinden itibaren verilir.

MADDE

Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanundan faydalanan öğ
retmenlere, geçmiş yıllara adt maaş farkı veril
mez.

MADDE 4. — Bu kanundan faydalananlara,
geçmiş yıllara ait maaş farkı verilmez.

MADDE 5. — Bu kanun gereğince yapılacak
terfi işlerinde; kadro bulunmadığı takdirde 4598
sayılı Kanunun 4 ncü madesi hükmü uygulanır.

MADDE 5. — Bu Kanun gereğince yapılacak
terfi işlerinde, kadro elverişli olmadığı takdir
de 4598 sayılı • Kanunun dördüncü maddesi hük
mü uygulanır..
MADDE 6. — Millî Eğitim görevlerinden
ayrılmış ve halen başka Devlet dairelerinde ve
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan ve bu
tasarının şümulü içinde bulunan öğretmenler de
mesleke döndükleri takdirde bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar.

MADDE 6. — Bu kanunun hükümleri yayın
landığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri yayın
landığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerim içiş
leri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini içiş
leri, Maliye ve Millî Eğitim. Bakanları yürütür,

(S. Sayısı: 191)
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B. K.

MADDE 2. — Bu Kanun 31. Aralık 1948 ta
rihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.

M»

M

(S. Sajaaı: 191)

S. Sayısı: 192
İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve iki arkadaşının, İş kazalariyle
Meslek .hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı
Kanunun 83 ncü maddesinin yorumlanmasına dair önergesiyle aynı
kanunun aynı maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Geçici Komisyon raporu ( 4 / 1 0 0 ve 3 / 2 4 9 )

istanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve iki arkadaşının İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık
Sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin
yorumlanmasına
dair önergesi (4/100)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi, 1 nci fıkrasında bu kanunun Askerî fabrikaların 3575
sayılı Kanundan faydalanan memur, hizmetli ve işçilere iş kazası, meslek hastalığı ve analık halle
rinde yapılacak yardımların bu kanunla çizilen hak ve ödeneklerden daha aşağı olamıyacağmı tasrih
etmiştir.
Maliye Bakanlığı, 3575 sayılı Kanunda analık yardımı hiç derpiş edilmemiş olduğunu ileri süre
rek Askerî fabrikalarda çalışanların mezkûr kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünden
faydalanmalarına imkân olmadığı mütalâasındadır.
4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinde tadat edilen memur, hizmetli ve işçileri kendi hususi
kanunlarında yazılı hak ve yardımlardan fa}^dalandıkları için, kanun vâzıı, daha umumi mahiyetteki
4772 sayılı Kanunu çıkarırken o müesseselerin bünyelerine göre yapılmış olan
hususi kanunlarına
dokunmıyarak o müessese memurlarının eskiden olduğu gibi yine kendi kanunlarından faydalan
malarını ve yeni kanun hükümlerinin onlar hakkında uygulanmasını istemiştir.
Kanun vâzıı maksadı bütün çalışanları mümkün olduğu kadar sosyal sigortalardan . faydalan
dırmak olduğu için, hususi kanunlariyle iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde yapılacak
yardımların umumi kanun olan 4772 sayılı Kanunla çizilen haklardan ve ödeneklerden daha aşağı
olmıyacağını tasrih etmiştir. Kendi kanunlariyle iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde ya
pılacak yardımların 4772 sayılı Kanunda tesbit edilmiş yardımlardan az olmamasını istiyen kanun
vâzımı bu hallerden birisinin hususi kanunlarında hiç derpiş edilmemiş olduğu ahvalde ilgilileri
tamamen yardnnsız bırakmak istediğini düşünmek mâkul olmıyacağı gibi mezkûr maddenin lâfzı da
Askerî fabrikalar mensuplarının doğum yardımlarından faydalanmalarını âmirdir.
Bu itibarla Askerî fabrikalardaki memur, müstahdem ve işçilerin sigortalı olmıyan karılarının
analık hallerinde, kanun vâzıınm maksadına uyularak bunların da 4772 sayılı Kanunun bahşettiği
doğum yardımlarından diğer işçiler gibi faydalanmalarını temin etmek için mezkûr kanunun 83 ncü
maddesinin Yüksek Meclisçe yorumlanmasını saygılarımla rica ederim.
İstanbul Milletvekili
A, R, An

- 2 İş kazalariyîe meslek hastalıkları ve analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 88 ncü maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/249)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Kararlar Müdürlüğü

23 . VI . 1948

Sayt : 72 - 91, 6/2147
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinde: «Askerî fabrikaların 3575, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel İdaresinin, 2454, 2904 ve 4001, Devlet Denizyolları İşletme Genel İdaresinin
3137 sayılı kanunların hükümlerinden faydalanan memur, hizmetli ve işçileriyle Bayındırlık Ba
kanlığının demiryolu yapımı teşkilâtında çalışa rak 3487 sayılı Kanunun 12 nci maddesinden fayda
lanan aylıklı veya ücretli memurlar ve İnhisarlar Genel Müdürlüğünün 2921 sayılı Kanundan fay
dalanan kütüklü daimî memur ve hizmetlileri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
Şukadar ki, yukardaki fıkrada yazılı memur, hizmetli ve işçilere iş kazası, meslek hastalığı ve
analık hallerinde yapılacak yardımlar bu kanunla çizilen haklar ve ödemelerden daha aşağı olamaz.»
denilmektedir.
Bu madde hükmü iki suretle anlaşılmaya, müsait bulunmaktadır.
1. Maddenin birinci fıkrasında sayılan daire ve müesseselerin yine aynı maddede sayılan ka
nunlardan faydalanan mensupları hakkında 4772 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamıyacagı esası
kabul edilmiş olduğundan mezkûr daire ve müesseselere ait tekaüt kanunlarından faydalanan
memur, hizmetli ve işçilerin kendi kanunlarında yazılı haklar, 4772 sayılı Kanunla sağlanan aynı ne
viden haklardan daha noksan ise, bu noksanlığın 4772 sayılı Kanun esasları dairesinde tamamlana
cağı, kendi kanunlarında hiç zikredilmemiş olan analık sigortası ve benzeri hakların
bunlara
hiçbir suretle verilemiyeceği ve aynı maddenin ikinci fıkrası bu gibiler hakkında 4772 sayılı Ka
nun hükümlerinin uygulanması suretiyle aynı hakların verilmesini değil, kendi kanunlarında ya
pılacak değişikliklerle bu hakların kendilerine de sağlanması istihdaf olunduğu düşünülebilir.
2. 4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi, ilk fıkrasında, bu kanundan
faydalanamıyacakları
birer birer saymış olmakla beraber ikinci fıkrasında bu kimselere iş kazası, meslek hastalığı ve
analık haklarında yapılacak yardımların bu kanunla çizilen haklar ve ödemelerden daha aşağı
olamıyacağmı tasrih etmek suretiyle bunlar için, zikrolunan hallerde, yeni bir hak ihdas etmiş
tir.
Kendi kanunlariyle iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde yapılacak yardımların
4772 sayılı Kanunda tesbit edilmiş yardımlardan az olmamasını istiyen kanun vâzıının bu hal
lerden birisinin hususi kanunlarında hiç derpiş edilmemiş olduğu hallerde ilgilileri tamamen yar
dımsız bırakmak istediğini düşünmek doğru olamıyacağı da düşünülebilir.
Bu düşünüş şekillerinden herhangi birinin ihtiyari alâkalılar hakkında ehemmiyetli derecede
farklı işlemler yapılmasını istilzam edecek mahiyette bulunduğundan tereddüdün yorum yoliyle
çözülmesine müsaade buyrulmasını saygılarımla arzederim.
Başbakan
H. Saka

( S. Sayısı: 192 )

Geçici Komisyon rapora
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 3/249, 4/100
Karar No. 2

30 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
îstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve Zonkuldak Milletvekili Sabri Koçer tarafından ve
rilip Başbakanlıktan havale edilen, 4772 sayılı
Kanunun 83 ncü maddesinin tefsirine müteda
ir önerge ve tezkereleri Çalışma Bakanı ve
alâkalılar huzuriyle incelendi.
3008 sayılı iş Kanununun 100 ncü madde
siyle iş kazaları, meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları kurulmasına mütedair âmir hük
münü ihtiva eden maddenin akabinde 101 nci
madde ile îş Kanununa tâbi olan iş yerlerinde
işe giren işçinin otamatik olarak bu sigorta
lara girmiş olacağı ve bu hakkını hiçbir suretle
iskat, ahara devir ve ferağ ve tebdil hakkına
da sahip bulunmadığı görülmüştür.
Bu hükümlere uygun olarak tanzim edilen
kanunlar hususiyetlerine binaen Askerî Fab
rikalar, Devlet Deniz ve Demiryollariyle diğer
müesseselerde kısmen ve hususi kanun mahiye
tinde yapılmış ve fakat asıl ana hükme mütena
zır olarak ve umumi hükümleri ihtiva eden
4772 sayılı Kanun, adı geçen müesseselere ait
kanundan muahhar olarak tanzim edilmiştir.
Askerî Fabrikalar işçi, müstahdem ve me
murları hakkındaki 3575 sayılı Kanun, yardım
sandığı namiyle bir müessese kurarak burada
gelir kaynaklarını göstermiş ve hastalık, iş ka
zası halleriyle tekaüdiye hakkında hükümler
koymuş ise de işçi kadınının doğum haline ve
ya işçi olan erkeğin işçi olmıyan karısına ait ve
doğum hallerine karşılık bir ödenek koymamış
tır. Halbuki İş Kanununun 25 ve 101 nci mad
deleriyle, 4772 sayılı Kanunun birinci maddesi
bu gibi işçi ve müstahdemlere analık ödenekle
rinin verilmesini işçilere iş kazaları ve meslek
hastalıklariyle analık sigortası kanununun tat
bik edileceği umumi bir hüküm halinde tesbit
etmiş ve bu suretle mutlak işçi ve müstahdem
lere bu hakkı tanımış olmakla beraber 83 ncü
maddede son fıkrasında (Şu kadar ki, yukarı-

ki fıkrada yazılı memur, hizmetli ve işçilere iş
kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde
yapılacak yardımlar bu kanunda çizilen hadler
ve ödemelerden daha aşağı olamaz) demek su
retiyle yukarıki hükümleri teyit etmiş ve "ya
pılacak yardımlar" kaydiyle bu yardımların
yapılması mecburiyetinin esasen mevcudiyeti
ni teyit ve ancak muahhar tarihli bir kanun ol
ması dolayısiyle analık hakkı verilmesi tasrih edi
lenlerin miktarının bu kanundaki miktardan aşağı
olamıyacağını ve kanunu mahsuslarında sarahat
olmıyan hallerde esasen yapılması mecburi olan
yardımın bu kanun çerçevesi dairesinde yapıl
ması lâzımgeleceğini göstermiş ve şu hal kar
şısında maddenin ayrıca tefsirine lüzum olma
dığı ve vazıh bulunduğu ve îş Kanununa tâbi
olan ve tâbi tutulan iş yerlerindeki bütün işçi
lere analık haklarının dahi verilmesi icabettiğini göstermiş olduğuna Komisyonumuz oybirli
ğiyle kanaat getirmiştir.
Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur.
İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortaları Kanunu Geçici
Komisyonu Başkanı
Gümüşane
§. Sökmensüer
Sözcü
Kâtip
Denizli
izmir
H. Oral
8. Odyak
Çankırı
Çankırı
Denizli
Dr. A. Arkan
Gl. Z. Soyâemir
C. Çalgüner
Edirne
E. Ağaoğulları
Kocaeli
A. F. Ahasıyamk

istanbul
S. Yürüten
Konya
Dr. A. Perkün

Trabzon
D. Eyiboğlu
imzada bulunamadı

( S. Sayısı: 192 )

Kastamonu
Dr. F. Ecevit
Malatya
O. Taner
Yozgad
t. Olgun

S. Sayısı: 193
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 6 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1117, 6/2100

21 . VI . 1948

Büyük Millet Meclisi

Yüksek Başkanlığına

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun
tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
1940 yılmdanberi muhtelif zamanlarda vukubulan zelzele ve diğer âfetlerden zarar gören böl
gelerde yapılan inşaat veya yardımlara harcanmak üzere bütçelerimize 30 milyon lirayı mütecaviz
ödenek konmuştur. Bu ödenek ile başarılan işler şunlardır:
3 il, 11 ilce, 3 bucakta yeni Hükümet konakları inşası; 2 il, 15 ilce ve 12 bucakta Hükümet
konakları tamiri; 3 il, 3 ilce de yeni ortaokul inşası; 7 ilde orta mektep ve lise tamiri; 4 il, 24
ilçede yeni ilkokul. inşası; 8 il, 22-ilçede ilkokul tamiri; 18 il ve ilçede yeni belediye binaları inşa
atı, 9 il ve ilçede belediye binaları tamiri; 3 il 17 ilçede yeni cezaevi inşaatı; 1 il ve 8 ilçede ce
zaevi tamiri; 3 ilçede yeni 158 memur evi inşası ve bir ilde memur barakaları tamiri; 1 ilde yeni
bir hastane; 3 ilçede yeni dispanser inşaatı; 2 i] hastanesi, 2 ilce dispanseri tamiri; 1 vilâyette
Adalet dairesi binası, muhtelif yerlerde askerlik daireleri, jandarma karakolları; posta ,telgaraf
telefon binaları diğer bazı binalar inşa ve tamiri.
Bundan başka yer sarsıntısından zarar gören fakir halka nakdi yardım, cam, keser, destere,
çivi, kereste yardımları yapılmıştır.
Mütaaddit zelzelelerden sonra âfet mmtakalarında Hükümetçe yapılan ve tamir olunan resmî
binaların yanında halkın yardımdanda faydalanarak yaptırdığı meskenler sayesinde normal ha
yat şartları tekevvün etmiştir. Ancak Erzincan'da mesken inşaatı kâfi derecede mümkün olama
mıştır. Burada halkın ev ihtiyacının banka kredisiyle de tehvin olunamıyaeağı anlaşıldığından
mesken işinin Devletçe halli zarureti hasıl olmuştur.
Bunun için bütçemizde (Zelzele bölgelerine yapılacak yardımlar) için ayrılan ödeneğin bun
dan sonra büyük mikyasta Erzincan'da ev inşasına tahsisi uygun görülmüştür. Bu maksatla ha
zırlanan ilişik kanun tasarısı evlerin en uygun tiplerde Devletçe inşa olunarak bedeli faizsiz 20
senede tahsil edilmek üzere müstahaklarma satılması derpiş olunmuştur.
Tasarının birinci ve ikinci maddeleri bu esastan mülhem olup, bir veya iki partide inşa olu
nacak evler için 6 milyon lira sarfına mezuniyeti tazammun etmektedir.

İnşa bedeli vâde ile ödenecek evler için çıkarılacak bonalara % 5 faiz verilmesi suretiyle inşa
atın müstacel en başarılması mümkün görülmektedir.
inşaat tamamlandıktan sonra Devlet dairelerinin artık bu işle meşgul olmamasını teminen yap
tırılacak evlerin hazinenin iştirak hissesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devri ve
satış ile tahsilatın mezkûr Bankaca yapılması düşünülerek, tasarının üç ve dördüncü maddeleri bu
maksada uygun olarak hazırlanmıştır.
:t'' s
Diğer taraftan, Emlâk Kredi Bankasının bu yüzden herhangi bir zarara mâruz kalmaması için, tahsil masrafları ile tahsili imkânsız hale girecek, mebaliğin her yıl mezkûr Bankaya ödenme
si tasarının beşinci maddesiyle sağlanmıştır.

Bayındırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No. 1/365
Karar No. 13

26 , VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkında
Bakanlar Kurulunca hazırlanıp Yüksek Başkan
lıktan Komisyonumuza gönderilen tasarı; Ba
yındırlık ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri huzuriyle Komisyonumuzda incelendi.
Hükümet gerekçesinde; 1940 yılındanberi
muhtelif zamanlarda vukubulan zelzele ve diğer
âfetlerden zarar gören bölgelerde yapılan in
şaat veya yardımlara harcanmak üzere bütçe
lerimize otuz milyon lirayı mütecaviz ödenek
konmuş olduğu zikredilerek bu ödeneklerle muh
telif il ve ilçelerde başarılan işler sayılmaktadır.
Bu arada Erzincan'da mesken inşaatı için
normal şartlar içinde bir yaşayış temin edebile
cek ve ihtiyaca yetebilecek derecede bir hamle
yapılamadığı ve bu ihtiyacın banka kredileriyle
de tehvin olunamıyacağı anlaşıldığından bu
mesken inşaatı işinin Devletçe halledilmesi lü
zum ve zaruretine bilhassa işaret edilmekte bu
nun için de Bütçede (Zelzele bölgelerine yapı
lacak yardımlar) için ayrılan Ödeneğin bundan
sonra büyük ölçüde Erzincan'da mesken inşaa
tına tahsisinin uygun olacağı mütalâasına va
rılmaktadır.
Gerek Hükümet gerekçesi ve gerekse bu
maksadın temini için hazırlanan tasarı üzerin
de Komisyonumuz incelemelerini ilerletmiş ve
Hükümet temsilcileriyle sayın üyelerin yaptık
ları aydınlatıcı açıklamalardan pim diye kadar
Erzincan Şehri için :

Lira
Umumi Bütçeden
Kızılay yardımından
Kanunu mahsusla Erzincan Beledi
yesine yapılacak ikrazdan

2 477 000
925 000
2 000 000

5 402 000
Olmak üzere ceman 5 402 000 liralık bir yar
dım yapılmış olduğu ve bunlardan Umumi Büt
çeden yapılan yardımların âmme hizmeti gören
daireler inşaati ile on ikişer odalı dokuz paviyon
inşaatına, belediyeye ikraz edilen paranın gaz
hane, elektrik santrali, sıhhiye garajı, mezbaha,
şoför evi gibi belediye hizmetleri gören inşaatla
19 adedi kerpiç, 16 adedi hımış olmak üzere tek
ve çift katlı belediye evleri inşaatına ve
Kızılay
teberrüunun da muhtelif
mevzu
lara sarfedilmiş olduğu ve Kızılay tarafından
yapılan paviyonların muvakkat Erzincan Şehrin
de yapıldığı anlaşılmıştır.
Gerek yetkili mütahassıs Komisyonca yeni
Erzincan Şehri için ayrılan sahada âmme hizme
ti gören Devlet memurları için yapılan mesken
lerle, belediyece yapılan meskenlerin ancak ozamanki âcil ihtiyacı ve şehirde yalnız iptidai
bir yaşama şartının tekevvününü teininden ileri
gelmediği bunların bugünkü normal hayat şart
larına göre her bakımdan geri ve yaşama şart
larını çok güçleştirecek bir durumda bulunduğu
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ve ayrıca da, tesbit edilen rakamlara görfe Er
zincan şehrinde mesken olarak 1636 binaya ih
tiyaç bulunduğu gözönünde tutulursa, bu ipti
dai mahiyetteki meskenlerin hakiki ihtiyacın çok
altında kaldığı kanaatine varılmıştır. 1939 sene
si sonunda görülmemiş bir şiddette vukubulan
deprem felâketinden tamamiyle harap olduk
tan başka büyük mikyasta can kayıplarına uğ
ramış olan Erzincan şehrinde bugünkü normal
. medeni ihtiyaçları kâfil olacak bir hayat şar
tının tekevvününü biran evvel sağlıyabilmok
Cumhuriyet Hükümetlerinin her bakımdan ama
cı olduğuna şüphe edilmemekle beraber, bu
maksada kısa bir zamanda erişebilmek
için
bundan sonra çok esaslı, programlı ve mümkün
olduğu kadar çabuk çalışılması lüzumuna Ko
misyonumuzca bilhassa işaret edilmesi faydalı
görülmüştür.

*

2. Mesken inşaatıııdaki sürati sağlıyabilmek için inşaat aksamı için (Prefabrik) imalâ
tın tatbiki, memleket dışında buna mümasil in
şaat için tatbik edilmekte olan (Demantabl) tip
lerden faydalanılması ve bunlar için hariçten
muhtelif teklifler alınması yoluna gidildiği ve
bu inşaatın teknik ve iktisadi şartlara göre
programlanmasının hedef tutulduğu Bayındır
lık Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları açıkla
malardan anlaşılmış ve Komisyonumuzca memnunlukla karşılanmıştır. Ancak 2, 3, 4, 5, 6, oda
lı olarak tesbit edilen mesken tiplerinden 5 ve
6 odalı olanlarının pahalıya malolmalaıı ve. ta
sarı ile istenilen tahsisat miktarı göz önünde tu
tulursa, çok sayıda mesken inşaatını sağlıyamıyacağı ve bu tiplere istekli olanların sayısının
azlığı göz önünde tutularak inşaatın 2, 3 ve 4
odalı tiplere hasredilmesinin daha doğru bulu
nacağı neticesine varılmıştır.
Şimdiye kadar belediyece namlarına arsa tes
cili yapılanlardan, mesken yaptırmak üzere
müracaat edenlerin sayısının 1052 olduğu ve bu
tasarı ile istenilen 6 000 000 liraya nazaran be
her meskenin maliyetinin 6 - 7 bin lirayı geçme
mesi lâzım geldiği derpiş edilirse 5, 6 odalı tip
lere gidilmemesi lüzumunun tebarüz ettiği gö
rülerek Komisyonumuzca bilhassa bu noktanın
Hükümetçe ehemmiyetle nazarı dikkate alınma
sının faydalı olacağı mütalâa edilmiştir.
Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde ve yu-

kardaki esaslar dâhilinde bir vuzuha varan Ko
misyonumuz tasarı maddeleri üzerinde müzakere
lere geçmiş ve:
Tasarının birinci maddesinde kanun tatbikatını güçleştirecek bazı müphemiyetlerin kaldırıl
ması cihetine gidilerek maddenin bu şekilde de
ğiştirilmesine, Hükümet tasarısının ikinci, üçün
cü, dördüncü, beşinci maddeleri yerinde görüle
rek aynen kabulüne ve altıncı maddesinde (Hü
kümetçe hariçten getirtilecek hazır evlerden) tâIfırine; bu evler için alınacak yedek tamir malze
mesi ve memleket dışı piyasalarda ucuzluğu, ha
fifliği ve diğer teknik evsafı bakımından birçok
malzemenin bugünkü şartlara göre imal edilmiş
aksamının da mevcut olması sebebiyle ve bunlar
dan mutlak faydalanılması cihetine gidilmesi uy
gun görüldüğünden bu maksadı temin için, tasa
rının bu fıkrasının (Hükümetçe hariçten getirti
lecek hazır evlerden ve malzemesinden) şeklinde
değiştirilmesine ve aynı maddenin sanuna da:
(bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahiplerine
tescillerinde tapu harcı ve damga resmi alınmaz)
şeklinde bir fıkra eklenmesi suretiyle mesken sa
hiplerine maddi bir yardım ve kolaylıkla sağlana
cağına Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Sözcü
Trabzon
Ankara
*Sf. D ay
R. Börekçi
kâtip
Konya
Antalya
R. Er el
N. Aksu
İmzada bulunamamıştır
Burdur
Bursa
A. A. Çınar
S. T. Arsal
İmzada bulunamamıştır.
Eskişehir
İsparta
Kars
K. Zeytinoğlu
K. Aydar
M. Bahadır
Kocaeli
Konya
A. F. Abasıyanık • Evlerin maliyeti çok dü
şürülmeli ve ödeme müddeti
20 yıldan enaz 30 yıla çıka
rılmalıdır
Dr. S. Irmak
Kütahya
Maraş
II. Benli
H. R. Tankut
İmzada bulunamadı
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Niğde
/. R. 8oy er

Niğde
H. Mengi
İmzada bulunamadı

Samsun
Y. Kalgay

Ilrfa
R. Soyer
İmzada bulunamadı

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M M.
B il t re Komisyon u
Esas No. 1/365
Karar No. 101

30 . Yİ , 194H

Yüksek Başkanlığa
Erzincan'da yaptırılcaak meskenler hakkında
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
21 . VI . 1948 tarihli ve 6/2100 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Bayındırlık
Komisyanu raporiyle
birlikte
Komisyonumuza verilmekle Bayındırlık Baka
nı Nihat Erim ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, eski Erzincan belediye hudutları
içinde tapuda kayıtlı meskenleri yıkılanlara,
yeni Erzincan şehri için tesbit edilen sahada
ki arsalar üzerinde evler yaptırılmasını ve bun
ların bedeli 20 senede ve yirmi müsavi taksitte
ve faizsiz olarak kendilerine satılmasına ve bu
iş için yıllık ödeme miktarı 1 500 000 lirayı
geçmemek üzere 6 000 000 liraya kadar gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi husu
sunda Bayındırlık Bakanlığına yetki verilme
sini sağlamak maksadiyle hazırlanmış bulun
maktadır.
Erzincan halkı ve şehri için şimdiye kadar
gerek Kızılay'dan ve gerekse bütçeden ve husu
si kanunlarla yapılan yardımlar şu şekilde<
hülâsa edilebilir.
a) Erzincan zelzele felâketi akabinde zel
zele bölgesi halkının sıcak memleketlere nak
liyle bir müddet istirahat! erin i .ve tekrar mem
leketlerine iadelerini temin ve kendilerine ilk
yardımın yapılması maksadiyle Kızıl ayca teber
ru! ardan elde edilen 11 milyon liradan 925 000
lira ayrılmıştır.
b) Şimdiye kadar Erzincan şehri çin ge
nel bütçeden (2 477 000) lira verilmiş ve husu

si kanunla da Erzincan Belediyesine (2 000 000)
lira ikraz edilmiştir.
c) Katma ve özel bütçelere de Erzincan
için
(673 000) lira konmuş bulunmaktadır.
Bütün zelzele mmtakaları için muhtelif yıllar
da tahsis edilen ödeneklerin yekûnu 30 000 000
lirayı aşmış bulunmaktadır. Bu paradan Erzin
can'a ayrılan ve miktarı yukarda arzedilen
ödeneklerle âmme hizmetini gören binalar ve
şehrin lağımları, su işleri, gazhane, elektrik
santralı, belediye, otel ve gazinosu, sıhhiye ga
rajı, mezbaha ve 12 şer odalı 9 paviyon yapıldığı
ve halkın ikameti için yapılacak binalara bir
tahsis yapılmadığı anlaşılmıştır.
Bu tasarı ile Erzincan halkı birer meskene
kavuşturulmak istenildiğinden Komisyonumuzca
da yerinde görülmüştür.
Tasarıda Bayındırlık Komisyonu bazı lüzum
lu değişiklikler yapmış olup bunlar Komisyo
numuzca da ayniyle kabul edilmiştir. Ancak
birinci maddedeki yıllık ödeme miktarı inşaatın
daha kısa bir zamanda yapılmasını sağlamak
maksadiyle 2 000 000 liraya çıkarılmış ve vâris
lerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırıla
cak evin birden fazla olamıyacağma dair de bi
rinci maddeye bir kayıt ilâve edilmiş bulun
maktadır
Diğer maddeleri Bayındırlık Komisyonu değiştirişiııe göre ayniyle kabul edilen tasarı ive
dilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
E. Erten
t. H. Tigrel,
M. Eriş
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Kâtip
Ankara
F. öymen
Ankara
C. Gölet
Bursa
F. Bük

Amasya
A. Ey mir
Aydın
Gl. R. Alpman
Diyarbakır
Ş. Vluğ

Amasya
K. Yiğitoğlu
Balıkesir
S. Altan
Eskişehir
A. Oğuz

Eskişehir
II. Polatkan

Eskişehir
.1. Potuoğlu

İstanbul
Dr. A. Adıvar

Kırşehir
§. Torgut

Kocaeli
Dr. F. §. Bürgc

Samsun
M. A. Yörüker

Konya
M. A. Bin al
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Erzincan'da

yaptırılacak meskenler
Kanun tasarısı

BAYINDIRLIK
hakkında

Erzincan'da

KOMİSYONUNUN DEĞİtfTİRİŞİ

yaptırılacak meskenler
kamın tasarısı

hakkında

MADDE 1. — Erzincan İli Belediye hudut
ları içinde, adlarına tapuda kayıtlı meskenle
ri zelzelede yıkılanlara satılmak üzere ev yap
tırılması için yıllık ödeme miktarı 1 500 000 li
rayı geçmemek şartiyle G 000 000 liraya kadar
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle birlikte
bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağ
lı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında (zelzele bölgelerine
yapılacak
yardımlar) tertiple rinde ki ödeneklerden karşı
lanır.

MADDE 1. — Eski
Erzincan
Belediye.
hudutları içinde; kendileri veya murisleri ad
larına tapuda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkı
lanlara satılmak üzere ev yaptırılmsı için yıllık
ödeme miktarı 2 000 000 lirayı geçmemek şartiy
le 6 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakan
lığı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçme
mek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Yüklenme bedelleri Bütçe kanunlarına bağ
lı (A) işaretli cetvelerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yar
dımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri dai
resinde yaptırılacak evlerin tipleri, adedi, satınalma hakkını haiz olanlardan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur.

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

MADDE 3. — İnşası tamamlanan evler Ha
zinece Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına tem
lik ve maliyet bedelleri mezkûr banka sermaye
sine mahsup olunur.

MADDE 3. '— Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

:> ncü

maddesi

MADDE 4. — Bu evler adı geçen bankaca
ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar
dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 20
yılda, 20 eşit taksitte tahsil edilmek üzere satı
lır.
İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
radır. Herhangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve yıllık %5 faize tâbi olur.
Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı
kendi kanunundaki usullere göre takip ve tah
sil olunur.

MADDE 4. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

4 ncü

maddesi

MADDE 5. — Hükümetin
MADDE 5. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye
Emlâk ve Kredi Bankası arasında kararlaştırı
aynen kabul edilmiştir.
lacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gi
derleri ile, herhangi bir sebeple tahsiline imkân
kalmıyan satış bedelleri, her yıl mezkûr ban
kaya birinci maddede gösterilen tertiplerdeki
ödeneklerden tesviye olunur.
ı

5 nci

maddesi
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ
Erzincan'da

saptırılacak
meskenler
Kanun tasarısı

hakkında

MADDE 1. — Eski Erzincan belediye hudut
ları içinde; kendileri veya murisleri adlarına ta
puda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara sa
tılmak üzere ev yaptırılması için yıllık ödeme
miktari (2 000 000) lirayı geçmemek şartiyle
(6 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere, girişmeye Bayındırlık Bakanlığı ve
faizleriyle birlikte bu miktarları .geçmemek üzere
bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Vârislerin taaddüdü halinde bunlar
için
yaptırılacak ev birden fazla olamaz.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağlı
(A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı
kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yar
dımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen.

MADDE 3. — Hükümetin
aynen.

üçüncü

maddesi

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci
aynen.

maddesi
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MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar
için Hükümetçe hariçten getirtilecek hazır ev
lerden gümrük resmi ile gümrüklerde alınan sa
ir vergi ve resimler alınmaz.

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar
için Hükümetçe hariçten getirilecek hazır ev
lerden ve malzemesinden Gümrük Resmi ile
Gümrüklerde alınan sair vergi ve resimler alın
maz.
Bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahip
lerine tescillerinde tapu harcı ve damga resmi
alınmaz.

MADDE 7. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

tarihinde

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
//. Saka Başb. Yardımcısı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
II. Çakır
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. II. Göle
N. Sadak
Ş. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Emin Erişirgil
Cacid Oral
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı
Gülek
C. S. Barlas
T. B. Balta

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Hükümetin 8 nci madesi ay
nen kabul edilmiştir.
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MADDE 6. — Bayındırlık
6 ncı maddesi aynen.

Komisyonunun

MADDE 7. — Hükümetin yedinci
aynen.

maddesi

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen.

( S. Sayısı : 193 )
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S. Sayısı: |94
Bolu'nun Düzce ilçesinden Haliloğlu Mehmet Meric'in hükümlü ol
duğu cezanın geri kalan kısmının affına dair Adalet Komisyonu
raporu ( 5 / 7 4 )

Adalet Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 4/94
Karar No. 47

1 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Adam öldürmekten on beş sene ağır hapis
cezasına sureti katiyede hükümlü Mehmet Meriçin bakiye cezasının affa mazhar olması Dilekçe
Komisyonunun 21.VI.1948 gün ve 4226/4552 sa
yılı raporu Komisyonumuza havale edilmekle
konuşuldu.
Hükümlü Mehmet Meric'in kardeşini tehevvüren tabanca ile katlinden dolayı ön beş sene
ağır hapis cezasına mahkûm olup 4 . V I I I . 1924
günündenberi cezasını çekmek üzere cezaevine
alınıp müptela olduğu verem hastalığı dolayısiyle mütaaddit tarihlerde cezanın infazı kesilelerek bugüne kadar ikmal ettirilememiş bulun
maktadır.
Filhakika 10 . V I I . 1947 tarihinde verilen
muayene raporunda halen hastalığın cezanın
infazına mâni olacak bir hal arzetmediği teba
rüz ettirilmiş ise de 2330 sayılı Af Kanunu ile
beş senesi affa tâbi tutularak on seneye indi
rilmiş olan bir cezanın 1924 senesindenberi in
fazı mümkün olamamış bu suretle cezanın ga
yelerinden biri olan içtimai faidenin tahakkuku
da bu suretle artık bahis konusu olamamış ve
hastalık dolayısiyle bu mânevi ıstırabı uzun se

neler çekmiş olmakla da hükümlünün mütenebbih olduğu kanaati de tabassül eylemiş ve
Yüksek Meclisin atıfetine lâyık olduğu netice
sine varılmıştır. I>ıı itibarla bakiye cezasının
mazharı af olması hususuna çoğunlukla karar
verilmiş olduğundan Kamutayın Yüce tasvibi
ne arzolunmak üzere bu husustaki kanun tasarısı
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Kayseri
R. özsoy
Kâtip

Afyon K.
Muhalifim
H. Bozca
Ankara
Antalya
E. H. Ergun
N. Aksoy
Bursa
Denizli
A. Konuk
İV. Küçüka
îzmir
Kastamonu
E. Oran
Dr. F. Ecevit
Manisa
Dr. S.
F. Uslu

Sözcü
Kırşehir
S. Kurutluoğlu
Muhalifim
Afyon K.
Muhalifim
H. Dinçer
Balıkesir
0. N. Burcu
istanbul
M. H. Gelenbeğ
Kayseri
S. A. Feyzioğlu
Rize
A. Düemre
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ
Bolu'un Düzce İlçesinden Halil Meriçoğlu Meh
met Meric'in hükümlü olduğu cezasının geri kalan kısmının affına dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Bolu'mm Düzce kazasının
Oamiikebir mahallesinden Halil Meriçoğlu Mehmet Meric'in hükümlü olduğu on beş sene
ağır hapis cezasının halen infaz edilmemiş olan
kısmı affedilmiştir.

MADDE 2.
yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

MADDE ;>. — Bu kanunu Adalet
yürütül'. ;

( S. Sayısı : 194 )

tarihinde

Bakanı

S. Sayısı: 195
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/374)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1015

t

;28 . VI . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millî Eğitim .Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1948 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926
sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte bağlı olarak suulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Ortaokulu bulunmıyan ile ve ilçelerimizde 1948 - 1949 ders yılı İtasında 40 ortaokul açılma
sı düşünülmektedir.
Bu ortaokullar için 40 müdürlük kadrosuna ihtiyaç vardır.
Millî Eğitim Bakanlığının 1948 bütçesinin ek görev tazminatı bölümünde yetecek kadar öde
nek bulunmadığı cihetle bu 40 kadronun 4 aylık ücret tutarı olan 10 000 lira 598 nci bölümün bi
rinci maddesini teşkil eden kamulaştırma ödeneğinden indirilerek aktarma yapılma suretiyle sağ
lanacaktır.
Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.,

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
MilU Eğitim Komisyonu
Esa.s No. 1/374
Karar No. 25

,.... ,
30. l I • M48

Yüksek Başkanlığa
28 . VI . 1948 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 ııumaralı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı 29 . Haziran 1948 tarihinde. Millî
Eğitim Bakanı haaır bulunduğu halde görüşüldü. Millî Eğitim Bakamının yaptığı açıkln-

malardan sonra tasarı oybirliğiyle kabul edildi.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Ko. Başkanı
Sözcü
Krzurum
Urfa
(\ Thvrsunoğlu
S, K. Yetkin
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Kâtip
Kars
T. Taşkıran

Çorum
/ / . İlgaz

İzmir
E. Çınar

Trabzon
Z. Molaoğlu
Maraş
E. Soysal

Trabzon
Çanakkale
M. R. Tarakçtoğlu
N. fi nen
Tekirdağ
Balıkesir
E. Ataç
Eminittin
Çel i köz

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Hiltçe
Komisyonu
Esas No. 1/374
Karar No. 102

I . VII.

1918

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığı k u r u l u ş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı K a n u n a bağlı (2) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanıp, Başbakanlığın 28 . Vi .
1948 tarihli ve 71/lOlf) sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan k a n u n tasarısı, Millî Eğitim
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza
verilmekle, Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
d ü r ü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı ortaokulu b u l u n m ı y a n il ve ilçelerimi
zin bir kısmında açılması derpiş edilen ortaokul
m ü d ü r ihtiyacını karşılamak üzere hazırlan
mıştır .
Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre
ortaokulu bulunmıyan illerimizle bir kısım ille
rimizde açılması düşünülen 40 ortaokul için 50
lira aylıklı 40 m ü d ü r l ü k kadrosuna ihtiyaç oldu
ğu anlaşılmış bulunmakta olup 1948 ders yılı
içinde gereken ödenek de Millî Eğitim Bakanlığı
Bütçesinin 598 nci bölümünden a k t a r m a yoliyle
temin edileceği bildirilmiş olduğundan tasarı

Komisyonumuzca da yeı'iııde görülerek ayniyle
kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi dileği ile Kamutayın
onayına arzediimck üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Söze ü
Kâtip
Başkan
Ankara
Mardin
Ankara,
/i*. Erten
M. Eriş
E. Öymvn
Amasya
Amasya
Ankara
.1. Ey mir
A. K. Yiğit oğlu
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
67. R.
Alpman
E. Alfan
E. Bük
.Diyarbakır
Eskişehir
Kskişehir
Muhalifim
Muhalifim
ş.
riuğ
.1. Oğuz
//. Fol at kan
İstanbul
Kırşehir
Kskişehir
Dr. A.
Adıvar
S. Torgul
Muhalifim
. Potuoğlu
Kocaeli
Dr. E. 8. Bürge
Samsun
M. A.
Yörüker

( S. Sayısı : 195 )

Konya
M. A. Bina!
Tokad
R. A.
Sevengii
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Millî Eğitim Hakanlığı Kuruluş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetrelde değişiklik yapılması hakkında Kanım
tasarısı
MADDE 1. — 10 . VJ . .1946 tarihli ve 4920
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki lise,
öğretmen okulu ve ortaokul idarecileri kadro
larına 5ü lira ücretli 40 müdürlük kadrosu ek
lenmiştir.

Devlet Bakanı

• Millî Savunma Bakanı
//. Çakır

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretJi cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmındaki (598) nci bölümün (1 )
nci (Kamulaştırma ve satmalına karşılığı) mad
desinden (10 000) lira aynı kısımdaki (561)
nci bölümün (1) nci (4644 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ek görev tazminatı) maddesine
aktarılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun 31 Ağustos 1948
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Devlet Bakanı
Başbakan
Başlı. Yardımcısı
//. Saka

Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. liaıujuoğlu

Adalet Bakanı
E. S irmen
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
$. Adatan
Bayındırlık Bakanı
Ar.- Erim

Bkonoıai Bakanı
('. Ekin

S. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit

Gümrük ve Tekel Bakanı
E. Erişir git

Tarım Bakanı
C. Oval

Ulaştırma Bakanı
Gülek

Ticaret Bakanı
C. S. Bari as

ı«l»»ı
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Çalışma Bakanı
T. B. Balta

S. Sayısı: 196
istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 1 6 8 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 744, 6/1104

18 .IV . 1947

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 1 . 1 .
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş ırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim,
Başbakan
B. Peker

Gerekçe
Üniversiteler Kanunu her fakültenin özerkliğini ve tüzel kişiliğini kabul etmiş ve bu suretle her
fakülte ayrı bir varlık kazanmış olduğundan tasarıda üniversite merkez idare kadrosiyle her fa
kültenin öğretim ve idare kuruluş kadrosu ayrı ayrı gösterilmiştir.
Tasarı ile teklif edilen kuruluş kadrosunun idari kısmı kanunun hükmüne uygun bir hale ko
nulmuştur. Bunun için merkez kadrosunda bugüne kadar mevcut tedris işleri, idari ve malî
kalemleri birleştirilerek yazı işleri müdürlüğüne çevrilmiş ve Üniversite mensuplarının zatişlerinin Üniversitede toplandığı göz önünde tutularak yeniden bir Zatişleri Müdürlüğü kurulmuştur.
Kitablık Müdürlüğü ise bugün mevcut şeklini
muhafaza etmektedir.
Fakültelerin öğretim kadroları mevcut Üniversite kadrosiyle karşılaştırıldığı zaman büyük bir
fark görülmektedir. Bu fark aşağıki sebeplerden ileri gelmektedir.
1. 1933 tenberi gerek Üniversitemizin ve gerek dünya üniversitelerinin takibettiği gelişme
seyri kadroda tabiî ve zaruri bir yükselme husule getirmektedir.
2. Fakültelerimizin her birinde sadece kulağa hitap eden bir öğretim sistemi yerine öğrenciyi
şahsi çalışmaya sevkedecek, bu çalışmaları ve araştırmaları kontrol edecek bir sistem takibedilmesi
zaruridir. Bu sistem lâboratuvar ve kliniklerde öğrenci çalışmalarının daha ufak gruplara ayrı
larak daha ferdîleştirilmesini, seminer ve praktikumların artırılmasını ve kuvvetlendirilmesini
icabettirm ektedir. Eskidenberi böyle bir çalışma sistemine daha geniş yer veren Anglo - Amerikan
müesseselerinde öğrenci sayısı ile öğrelim üyesi arasında çok sıkı bir nispet kurulmuştur. Fransa
^ibi bilhassa hukuk ve ekonomi öğretiminde eskiden takrirlerle iktifa eden memleketlerde de bu
sistemin yetersizliği görülmüş ve seminer ve praktikum çalışmaları kuvvetlendirilmiştir. Memle
ketimizde bazı fakültelerimizin tatbik ettikleri mektep sisteminin ihtiyaçlarımıza uymadığını tecrü
beler gösterdiğinden bütün fakültelerimizde dünyanın kabul ettiği
reformun
yapılması ve
lâboratuvar, klinik, seminer ve praktikum çalışmalarının kuvvetlendirilmesi, bu suretle öğrenci
nin olaylarla kabiliyetini denetliyecek bir usulün tatbiki zaruridir.
Böyle bir usulün tatbiki ise geniş bir kadroya ve bilhassa yardımcı kadrosuna ihtiyaç göster
mektedir. Üniversitemiz de kendisinden beklenenvazifeleri yerine getirmesi için bunu başarmak
mecburiyetindedir. Kadroyu genişleten mühim bir sebep de budur.
3. istanbul Üniversitesi öğrenci
sayısı bakımından büyük bir yükselme göstermektedir. 1933
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yılında Tıp Fakültesinde 747 Hukuk Fakültesinde 993 Fen Fakültesinde 1295 Edebiyat Fakültesin
de 319 öğrenci bulunmasına mukabil 1945 - 1946 yılında bu sayı Tıpta 3253, Hukukta 2623, Fende
3555, Edebiyatta 1802, İktisatta 962 yi bulmuştur. Bu yıl da Üniversitemiz büyük bir gayretle F . K.
B. Tıp dalma 600, Dişçi dalma 65, Eczacı dalma 80, Hukuk Fakültesine 1000, İktisat Fakültesine
500, Edebiyat P'aküitesinin çeşitli dallarına 950, Fen Fakültesine 400 öğrenci kabul etmiştir.
Bu miktarın birçok üniversitelerdeki ve hususiyle Auglo-Amerikan Üniversitelerindeki miktara
nazaran normalin çok üstünde olduğu aşikârdır. Fakat lise mezunlarının günden güne artması ve
buna mukabil yeni üniversiteler kurulmasındaki maddi ve tabiî güçlükler gözönünde tutulursa İs
tanbul Üniversitesinin daha birçok seneler bu ihtiyacı karşılamak mecburiyetinde olduğu görülür.
öğrenci sayısının artışına nazaran öğretini kadrosunun da 478 artması lâzımgelirken fiilî artış
ancak 78 den ibaret kalmıştır. Bu ise öğrenci artışına nispetle ancak % 16,5 kadar bir çoğalma
teşkil eder. Bu durum İstanbul Üniversitesinin elindeki kadro ile vazifesini dünkü kadar da göreme
diğini açıkça gösterir.
Bu çoğalma da tasarının bugünkü kadrodan farklı olmasının en önemli bir sebebini tegkİl et
mektedir.
4. Üniversiteler Kanunu, üniversiteye öğretim görevinden maada araştırmalar vazifesi de
vermektedir. Vazifenin genişlemesi tabiatiyle kadronun genişlemesi neticesini meydana getirmiş
tir.
5. Türkiye'nin en eski Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi yarın kurulacak üniversitele
rin elemanlarını da yetiştirmekle ödevlendirilmiş bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesinin bu
ödevi de doçent ve asistan kadrosunun geniş tutulmasını zaruri kılmaktadır.
6. Tıp Fkültemiz hastanelerde de birtakım ödevleri üzerine almak mecburiyetindedir. Bu
mecburiyet Tıp Fakültesi kadrosunda bir genişlemeyi icabettirmiştir.
Tasarının hazırlanmasında ilk önce her fakültenin normal kürsü ve enstitüsü sayısı göz önünde
tutulmuş ve bu bakımdan 1933 de profesör Malş tarafından hazırlanan rapordan da faydalanıl
mış ve ekser fakültelerimizde bu rapordaki esas kabul edilmiştir. Her kürsüye eklenecek öğre
tim üyesi ve yardımcısı da yine kürsünün ihtiyacına göre düzenlenmiştir.
Ancak öğrenci sayısının çokluğu bazı kürsülerin birkaç sayıda olmasını gerektirmiştir.
öğretim kadrosu hazırlanırken 15 - 20 senelik bir gelişme ve ihtiyaç göz önünde tutulmuştur.
Aynı zamanda bu müddet zarfında yabancı profesörlerle idare edilen kürsü ve derslerin de Türk
Profesörlere, verileceği düşünülmüş ve halen ücretli profesörlerle idare edilen kürsüler de kuru
luş kadrosuna alınmıştır.
Hazırlanan kuruluş kadrosunun derhal tamamen tatbikma imkâna yoktur. Bu kadro zamanla
tatbik edilecek ve ancak 10 - 15 senede tamamlanmış olacaktır.
Önümüzdeki senelerde bu kadronun mühim bir kısmı bütçenin L cetveline alınacaktır. Nite
kim bu kadronun 1947 bütçesine alınan kısmı hemen hemen 1946 da carî kadrosunun aynıdır.
Aradaki fark Tıp Fakültesinde 6, Hukuk Fakültesinde 1, Kjdebiyat Fakültesinde 5, Fen Fakülte
sinde 2 den ibarettir. Bu fark da öğrenci sayısının artmasından ileri gelme zaruri bir çoğalma
dır.
İdare kadrolarında yine öğrenci sayısı gözönünde tutulmuş ve hususiyle öğrenci dosyalarının iyi
bir tarzda tutulması, kitaplıkların muhafazası ve gelişmesi için esaslı bir teşkilât kurulmaya çalışıl
mıştır.
Tek görev tazminatlarında eskisine nazaran bir değişiklik yoktur. Her nekadar Üniversiteler
Kanunu profesörlerin üzerinde enstitü müdürlüğü vazifesinin de bulunabileceğini ve bunun için o
profesörün bir ücret de alacağını kabul etmekte ise de İstanbul Üniversitesi bu enstitülerin üniver
site çalışmalarının dışma çıkan ve Devlet teşkilâtında ayrı bir kanunla ayrı bir varlık kazanan ve
yerler alan enstitülere ait olduğunu, üniversite vefakülteler içindeki enstitüler müdürlüklerinin pro
fesörlük vazifesinin tabiî bir icabı bulunduğunu göz önünde tutarak bunları kuruluş kardosuna
koymaya lüzum görmemiştir.
( S. Sayısı : 196 )

Bu sebeplerden dolayı İlişik kanun tasarısı 1947 yılı Bütçesi için Devlete malî bir yük yüklemiyecek ve tedricen tatbik edilecek ve fakat 15 - 20 sene zarfında İstanbul Üniversitesinin hesaplı ve
fakat emin adımlarla gelişmesini sağlamış bulunacaktır.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/168
Karar No. 11

9.

VI.1947

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
da hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18.IV.1947
tarih ve 6/1104 sayılı tezkereleriyle Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanı ve bu
Üniversitenin temsilcileri hazır oldukları halde
Komisyonumuzca incelendi.
1. Kanun tasarısının birinci, ikinci ve üçün
cü maddeleri olduğu gibi oybirliğiyle kabul
olundu. Yalnız yeni kadro durumunun gerek
tirdiği ödeneğin 1948 yılı bütçesiyle sağlanabi
leceğime bu sebeple tasarının yürürlük başlangıcı
hakkında olan dördüncü maddedeki tarihin 1
Ocak 1948 olarak düzeltilmesi gerekmekte ol
duğu Millî Eğitim Bakanının açıklamasından
anlaşılmakla dördüncü madde buna göre dü
zeltilmiş ve bu sebeple 1947 yılı için bir (L) cet
veline lüzum kalmadığından geçici birinci mad
denin tasarıdan çıkarılması uygun görülmüş an
cak bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Üniversite
kadrolarında görevli bulunanların yeniden tâyin
gerekeceği için lüzumsuz bir formaliteye mej'dan
kalmamak üzere başka bir geçici madde eklene
rek kadro, aylık ve unvanları değişmiyenlerin
yeniden tâyinlerine lüzum kalmaması sağlan
mıştır.
2. Bağlı cetvellere gelince: Bunlardan (i.)
sayılı cetvelde; İstanbul Üniversitesinin on yıllık
gelişmesi, ileride memleketin diğer taraflarında
kurulması temenni olunan Üniversitelere öğretim
üyeleri yetiştirilmesi imkânı ve altaylık derecele
rinde bulunan profesör, doçent ve asistanların bu
on yıl içindeki 'yükselmeleri; zamanla ayrılmas,
muhtemel bulunan yabancı profesör ve uzmanla
rın yerlerine Türk Profesör ve uzmanların geti
rilmeleri hususları düşünülerek birkaç değişiklik
yapılmıştır:

Rektörlüğün yönetim kadrosunda bir isim
değişikliği yapılmış 25 liralık üç memurluk çıka
rılmıştır. Üniversite gençliğinin sağlık işlerini
düzenlemek ve bir elden yönetmek için 80 lira
lık bir sosyal işler ve sağlık merkezi müdürlüğü
ile Üniversiteli gençlerin yetişmesini takip ve
fakültelerin istatistiklerini değerlendirmek için
60 liralık bioınetri ve istatistik uzmanlığı kad
rosu eklenmiştir.
Diş hekimliği, Eczacı okulları yönetim kad
roları :
Bu okullar, mahiyet itibariyle ve öğretim
bakımından birer Üniversite fakültesi durumun
da olduklarından bunların bir an önce bu esasa
göre gelişimi temenni edilmiştir. Tıp Fakültesi
dekanının izahlarından bu gelişmenin ancak bina
tedariki ile kabil olacağı anlaşılmış ve bunlara
birer fakülte mahiyeti verilmesi Üniversitece de
arzu edildiği öğrenilmiştir. Bina tedarikine ka
dar Eczacı Okulu yönetim kadrosunun, Diş He
kimliği Okulunun yönetim kadrosiyle denkleşti
rilmesi ve elindeki ayniyatın çokluğu ve muhtelif
I âboratu varlar in hizmeti gözönüne alınarak bu
raya 40 liralık bir kalem şefi, 30 liralık bir kâtip
ve mutemet kadrosu eklenmiş, 20 liralık bir kâ1 ip çıkarılmıştır.
İstanbul Tıp Fakültesi hemşireliklerinin «D»
cetvelinde olması ve memurluk haklarından
mahrum bulunması sebebiyle Tıp Fakültesinin
hemşire tedarikine büyük müşkülâtla karşılaş
tığı ötedenberi dikkati çekmekte olduğundan
Ankara Tıp Fakültesinin kadrosunda olduğu gi
bi İstanbul Tıp Fakültesi hemşirelerinin de ay
lığa geçirilmesi temenniye değer görülmüştür.
Hukuk Fakültesi:
Hukuk Fakültesi yönetim kadrosunda iş bö-

( S. Sayısı: 196)

~ 4—
lümü göz önüne alınarak yalnız memurluk un
vanlarında değişiklik yapılmıştır.
Edebiyat, Fen Ekonomi fakülteleri yönetim
kadrolarında bir değişiklik yapılmasına lüzum
görülmemiştir.
Tıp Fakültesi:
Bu fakülte profesör kadrosunun ihtiyaca uy
madığı anlaşılmış ve 100 lük kadroya iki, 90 lık
kadroya iki profesör eklenmesi ve 80 lik profe
sör kadrosu 13 ten 9 a indirilmesi ve doçentler
sayısı da, fakültenin gelişmesi ve hattâ ihtiya
cını karşılaması bakımından az görülmüş oldu
ğundan 10 adet 80, 5 adet 70 ve 10 adet 60 lira
lık doçentlik ilâve edilmiştir. Yine aynı sebep
ler dolayısiyle uzmanlık için çalışanlar kadro
sundan 25 asistanlık yardımcılar kadrosuna ge
çirilmiştir.
Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri:
Ru fakültenin 80 liralık profesörlük kadro
sundan biri alınarak 80 liralık bir doçentlik
kadrosu ihdas edilmiştir.
Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri:
Edebiyat fakültesinde 90 liralık profesörlük
kadrosundan iki adet indirilerek 80 liralık pro
fesörlüğe ilâve edilmiş ve elde edilen tasarrufla
karşılanmak üzere 70 liralık doçentliklerden
ikisi 80 liraya çıkarılmıştır.
Aynı fakültenin yardımcılar kısmının okut
manlar kadrosunun sayılarında bazı daktilo ha
talarının olduğu dikkati çekmesi üzerine tashihi
gerekli görülerek düzeltilmiş ve uzman unva
nının da okutmana çevrilmesi kararlaştırılmıştır.
Fen Fakültesi öğretim üyeleri:
Bu fakültenin öğretim üyeleri kadrosunda
mevcut profesörlerin bugünkü aylık durumları
göz önüne alınarak bazı değişiklikler yapılmış
tır. Şöyle k i : 150 lik kadrodan iki, 125 likten
bir, 100 den bir, 90 lıktan iki aded indirilerek
80 lige altı profesör ilâve edilmiş ve bu tasar
rufla karşılanmak üzere 70 likten iki doçentlik
80 lige çıkarılmıştır.
Ekonomi Fakültesi öğretim üyeleri:
Yine aynı düşüncelerle bu fakültede aşağı
daki değişiklikler yapılmıştır. Yani 125 likten
bir, 100 Kikten bir indirilmiş, 80 lige iki eklen
miştir. 70 likteki iki doçentlik 80 4iğe çıkarıl
mıştır.

3. Bu suretle yapılan değişiklikler netice
sinde İstanbul Üniversitesi umumi kadrosu yıl
lık olarak 171 300 lira artırılmış ve tasarruf
larla da 74 800 lira indirilmiş olup binnetice
İstanbul Üniversitesi kadrosuna 96 500 lira ilâ
ve edilmiş demektir.
4. Genel olarak Komisyonumuzca :
A) Fakültelerde öğrenci izdihamı ve tedris
elemanlarının azlığı talebeyi lâyıkı veçhile yetiştirmiye kifayet etmediği hakkında dekanla
rın dikkati çekilmiş ve mümkün olan fakülteler
de öğle sonrası veya akşam kursları ihdas edilmek
suretiyle daha geniş bir Öğretim imkânının sağ
lanması temenni edilmiştir. Bilhassa teorik ted
risat yapan fakültelerde bu hususun kuvveden
fiile çıkarılması mümkün görülmüştür.
B) Tıp Fakültesi tedrisatı arasında koru
yucu hekimlik sahasında yeni hekimlerimizin
kâfi bir bilgisi bulunmadığından Anglosakson
Âlemi Tıp Fakültelerinde emsaline raslanan bi
rer koruyucu hekimlik kürsüsünün ihdası te
menni edilmiştir.
Bu suretle çok önemli bir konu olan oyun ço
cuğu, okul çocuğu ve bulûğ çağı gençlerinin sağ
lıklarının korunması yolunda önemli adımlar
atılacağına ve son sınıflarda yapılacak bu ted
risat ile hekimlerimizin umumiyetle ilk görev al
dıkları Hükümet hekimliklerinde taze bilgi ve
vukuf ile çalışmaları sağlanmış olacağına şüphe
yoktur.
Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Ko. Başkanı
Sözcü
Manisa
Emmini
R. N. Edgüer
C. Durmnoğlu
Kâtip
Urfa
Ankara
Balıkesir
S. K. Yetkin
A. R. Bekman Eminiltİn Çelik öz
Bingöl
Çorum
İzmir
T. Banguoğhı
II. İlgaz
E. Çınar
Kars
Kırşehir
Maraş
T. Taşkıran
1. II. Baltaeıoğlu
Dr. K. İdil
Maraş
Ordu
Tekirdağ
E. Soysal
Y. Z. Ortaç
E. Atar
Trabzon
Trabzon
Z. Molaoğlu
M. R. Tarakç.ıoğhı
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Bütçe Kon

raporu

T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/168
Karar No. 103

1. VII, 1948

Yüksek
İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında Başbakanlığın 18 . IV . 1947 tarihli ve
6/1104 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan Kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporlariyle birlikte komisyonumuza verilmekle
Millî Eğitim Bakanlığı yetkili temsilcisiyle Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü.
Tasarı, 3936 sayılı Üniversiteler Kanununun
hükümlerine göre istanbul Üniversitesinin kuru
luş kadrolarmı tesbit etmek maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır.
Hükümet teklifine göre tasarıda üniversite
nin on yıllık inkişafı göz önünde tutulmak sure
tiyle gerek öğretim ve gerek yönetim memurları
kadroları tesbit edilmiş ve bu kadrolarda 1947
yılında mevkuf tutulacak kadrolara ek görev
tazminatı alacakların kadrolarını gösteren cet
veller de tasarıya eklenmiş bulunmaktadır.
Millî Eğitim Komisyonu, (L) cetvelini kaldır
mış ve diğer cetvellerde bazı yerlerde küçük de
ğişiklikler yapmış ve bu suretle de teklife naza
ran 96 500 liralık bir tasarruf sağlamış bulun
maktadır.
Komisyonumuzda, Ankara Üniversitesi kuru
luş kadrolarının tâbi olduğu esas ve prensipler
dâhilinde incelenen istanbul Üniversitesi esas
kuruluş kadroları üzerinde de değişiklikler ya
pılmıştır.
Bir ve üç sayılı cetvellerde yapılan bu de
ğişikliklerden sonra iki sayılı ek görev tazminat
larını gösteren cetvel aynen kabul edilmiştir.
Dört sayılı cetvel halinde tasarıya bağlı olan
(D) geçici hizmetliler kadroları üzerinde ehem
miyetli ölçüde kısıntılar yapılmış olmasına rağ
men bu cetvelin ıslâhı ve tensika muhtaç olduğuna
Komisyonumuz kaanidir. Her şeyden evvel (D)
cetvelindeki hizmet nevilerinin belirtilmesi ve

laşkanlığa
aynı neviden olan hizmetlerin üniversitenin me
kân durumuna göre verimli bir iş organizasyo
nuna tâbi tutulması bazı hizmetlerin bir mer
kezden idaresi imkânlarının araştırılması saye
sinde hem iş veriminin artacağı ve hem de kad
ro tasarrufu sağlanacağı kanaatine varan Ko
misyonumuz gelecek bütçe yılında bu dört sayı
lı cetvelin bu yönlerden ilahına gidilmesini te
menniye şayan görmüştür.
Yapılan bu değişiklikler sonunda Bütçe Ko
misyonu :
Aylıklardan
46 025
Ek görev tazminatından
6 801
Geçici hizmetlilerden
438 198
491 204
bir tasarruf

lira tutarında olmak üzere yıllık
sağlamıştır.
Tasarıya bağlı cetveller üzerinde yapılan
bu değişiklikler yanında tasarının 1, 2 ve 3 ncü
maddeleriyle Millî Eğitim Komisyonunca ek
lenen geçici madde, geçici beşinci madde olarak
ayniyle kabul edilmiş ve (1) sayılı cetvelde
1948 yılı içinde mevkuf tutulması gereken kad
rolara dair hüküm geçici ikinci ve 1948 yılı
bütçesine bağlı (D) işaretli cetvel yerine kona
cak hizmetliler kadrosunu gösteren (4) sayılı
cetvele dair hüküm geçici 3 ncü madde olarak
tasarıya eklenmiş ve tasarının yayımı tarihin
de yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.
Bu esaslara göre yeniden hazırlanan tasarı
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Ankara
Ankara
R. Erten
M. Eriş
F. Öymen
Amasya
Amasya
Ankara
A. Eymir
A. K. Yiğitoğlu
C. Gölet
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Aydın
Ol. R. Alpman
Diyarbakır
§. TTluğ

Balıkesir
E. Altan
Eskişehir
Muhalifim
.4. Oğuz

Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu
Konya
M. A. Binal

Bursa
F. Bük
Eskişehir
Muhalifim
H. Polatkan

Kırşehir
Ş. Torgut

Kocaeli
Dr. F. §. Bürge

Samsun
M. A. Yörûker

Tokad
R. A. Sevengü

«•»

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRIŞI

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları
tasanst

Kanunu

istanbul

Ünüversitesi kuruluş
tasarısı

kadrolan

kanun

MADDE 1. - - îstartbuL Üniversitesi Kuruluş
Kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 net maddesi ay*
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi ek gö
rev tazminatları kadroları bağlı (2) sayılı cet
velde. gösterilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,.

MADDE ÎJ. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları ile Merkez ve Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 10. V I . 1933 tarihli ve 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair
10. VI. 194^6 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı
(1) ve (2) sayılı cetvellerdeki istanbul Üniver
sitesi kadroları ile ek görev tazminatları kadro
ları kaldırılmıştır.

MADDE T>. — Hükümetin 3 ncii maddesi ay*
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı (3) sayılı cetvelde
gösterilenler 1947 yılı içinde kullanılamaz.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe sil
diği tarihte îstanbul Ünüversitesi kadroların
da görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmiş olanların yeniden tâyinle
rine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının veril
mesine devam olunur.

MADDE 4. yürürlüğe girer.

MADDE 4. - - Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı

tarihinde
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ
İstanbul Üniversitesi

kuruluş kadroları
tasarm

kanunu

MADDE 1, — Hükümetin birinci maddesi ay*
nen.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci
aynen,

maddesi

MADDE 3. <— Hükümetin üçüncü maddesi
aynen..-,

GEÇtCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Kornişyommıın geçici maddesi aynen.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılanla?:.
GEÇİCİ DA DDE 3. - - İstanbul Üniversi
tesi 1948 Bütçe kanununa bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilen kadrolar kaldırılarak yerine
bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar komil
in ustuı*.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
j
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M. E. K.

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
R. Peker
Başb. Yardımcısı M. A. Renda
M. ökmen
Ad. B.
M. S. B.
îç. B.
C. C. Toydemir Ş. Sökmensüer
Ş. Devrin
Mal. B.
M. E. B.
Dış. B.
H. N. Keşmir R. Ş. Sirer
H. Saka
Eko. B.
Sa. ve S. Y. B.
Ba. B
Dr. B. Uz
C. K. tncedayt T. B. Balta
(!. ve T. B.
Ta. B.
Ula. B.
F. Kurdoğlu
§. Koçak
T. Coşkan
Ti R
dal. B.
Dr. S. Irmak
A. İnan

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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B. K.
Hükümetin 5 nci maddesi

MADDE 5.
aynen.

Hükümetin

teklifine

bağlı

[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

Görevin çeşidi
2.

I. Yönetim işleri
A.
1.
4
5
6
6
8
8
9
10
11
12
8
10
10
12
7

Rektörlük

Genel Sekreterlik

Genel sekreter
Kitaplık müdürü
Zatişleri müdürü
Yazıişleri müdürü
Müdür yardımcısı
Kurullar sekreteri ve raportörü
Kitaplık uzmanı
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur
Daire müdürü
Hesap memuru
Ayniyat ve levazım memuru
Ayniyat kâtibi ve mutemet
Sağlık merkezi hekimi

1
1
1
1
2
1
2
2
9
3
1
1
1
1
1

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

4
6
10
11
12
10
11

Saymanlık Müdürlüğü

Müdür
Müdür yardımcısı
Birinci mümeyyiz
ikinci
»
Memur
Veznedar
Mutemet
B)

5
8
8
4
8
8
8
8
9
10
10

Tıp

1
1
2
2
1
1
1

90
70
35
30
25
35
30

1
1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70
50
50
90
50
50
50
50
40
35
35

Fakültesi

Fakülte sekreteri
öğrenci ve dosya işleri şefi
Kitaplık şefi
Röntgen uzmanı
Anatomi hazırlayıcısı
Kalem şefi
İçişleri şefi
Merkez Ayniyat şefi
Kitaplık şef yardımcısı
Dosya mümeyyizi
Röntgenci
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I).

(Jörevin çeşidi

II
II
12
12
12
D!
18

Hesap memuru
Ayniyat saymanı
Kâtip
Desinatör
Merkez depo memuru
Kâtip
Müze memuru

Sayı

Aylık
80
80
25
25
25
20
20

Diş Hekimliği Okulu
!)
11

Kalem şefi
Kâtip ve mutemet

40
80

}'•'>
l.'î

İç hizmetleri şefi
A m b a r memuru

20

Eczacı Okulu
20
20
20

.18 Kâtip
18 Yönetim memuru
V> A m b a r memuru

.1).

(Jörevin çeşidi

D)
G
8
8
8
9
9
î)
9
9
10
11
11
12
12

Kdebiyal

memuru
a y n i y a t şefi
Diller Okulu kâtibi
memuru
E)

Çapa Hastanesi
8
11
11
1.1
11
.18

e )

II
12

50
80
80
30
8,0
20

İdare şei'i
Ayniyat memuru
İaşe ve hesap m e m u r u
Ambar memuru
K a r a n t i n a memuru
İmam

Hukuk-

Fakültesi

F a k ü l t e sekreteri
Öğrenci ve dosya işleri şefi
Kalem şefi

70
50
50

Kitaplık şefi
Öğrenci ve dosya işleri şefi yar
dımcısı

50

Kalem şefi yardımcısı
Ööğrenci ve dosya işleri mümey
yizi
Kalem mümeyyizi

40
35
85

Mutemet ve hesap memuru
t da re ve a y n i y a t memuru
Kitaplık memuru
Kâtip

30
30
80
25

40

6
8
9
8
9
12
11
8
11
11
12
11
11

Fen

(i
8
8
8
9
9
11
11
12

70
50
50
50
40

1
1

40
40

1

40

1

40

1
1
1
2
1

85
80
80
25
25

1
l
1
I

70
50
40
50

1
2
1
1
1
4
4
1
1

40
25
80
50
80
80
25
80
80

F'aküUesi

Fakülte sekreteri
Öğrenci işleri ve dosya şefi
Kalem şefi
Kitaplık şefi
Öğrenci ve dosya işleri şefi yar
dımcısı
Kalem şefi yardımcısı
M u t e m e t ve hesap m e m u r u
i d a r e ve a y n i y a t m e m u r u
Kâtiu
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1
I
1
1
1

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Kalem şefi
Kalem şefi yardımcısı
ö ğ r e n i c i ve dosya işleri şefi
ö ğ r e n c i ve dosya işleri şefi yar
dımcısı
Kâtip
Hesap memuru
A y n i y a t şefi
Döner sermaye mutemedi
Depo m e m u r u
»
»
Yönetim m e m u r u
Kitaplık m e m u r u
Ekonomi

Aylık

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Kaleni şefi
Öğrenci ve Dosya işleri şefi
K i t a p l ı k .şefi
Kalem şefi yardımcısı
ö ğ r e n c i ve dosya işleri şefi yar
dımcısı
Mutemet ve hesap memuru
Arkeoloji F n s t i t ü s ü M ü d ü r yar
dımcısı
T ü r k i y a t E n s t i t ü s ü M ü d ü r yar
dımcısı
Kitaplık
İdare ve
Yabancı
Kâtip
Kitaplık

Sayı

70
50
50
50
40
40
30
30
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1).

Sayı Aylık

C)
II.

Öğretim işleri

A)

Tıp

1.
1
2
3
4
5
6
7
8

Öğretim üyeleri

.Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
2.

7
8
9
10

3.
10

3
9
32
50
13
30
24
28

150
125
100
90
80
70
60
50

18
24
57
30

60
50
40

Yardımcılar

Asistan
»
»
»

100
Ii)

Hukuk

1.

öğretim üyeleri

1
2
3
4
5
6
7
8

35

öğretim üyeleri

2.

150
125
100
90
80
70
60
50

10
1.8
20
50
5
1
9
8
17
6
4
3
1

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

»

11
9 Uzman
»
11
Tercümeci
11
»
13

o

Fakültesi

1 Profesör
»
2
»
3
4
»
»
5

10
9
16
13
16
13
15

6 Doçent
»
7
»
8

7 Asistan
8
»
»
9
»
10
11
»

3
6
15
.16
9
17
24
22
Yardımcılar

ı Asistan
»
8
»
9
»
10
11
7 Okutman
»
8
9

D)

2.

Aylık

Fakültesi

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»

10

Uzmanlık stajı için çalışanlar

Asistan

Edebiyat

1,

Fakültesi

Sayı

Görevin çeşidi

D.

150
125
100
90
80
70
60
50

1
2
3
4
5
6
7
8

o
o

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
2.

60
50
40
35
30

Fakültesi

Öğretim üyeleri

Yardımcılar
6
18
25
25
17

Fen

7

,\sist

8
9
10
11

»
»
»
»

( S. Sayısı : 196 )

5
6
12
7
14
14
12

150
125
100
90
80
70
60
50

10
17
36
17
13

60
50
40
35
30

Yardımcılar
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D.

Görevin çeşidi

E.)

D.

Görevin çeşidi

Öğretim üyeleri

2.
o
4
5
7
8

Profesör
»
»
»
»

Sayı Aylık

fi Doçent
»
7
s
»

E ko n o m i Fa k il 1I e si

1.
1
2
3
4
5

Sayı Aylık

i 50
125
100
90
80

5
7
11

70
(>0
50

o

, 8
1.2
12
9

fiO
50
40
35
30

Sayı

Ücret

Yardıracıl

7 Asistan
8
»
9
»
10
»
11
»

[ 2 ] SAYILI CETVEL
Görevin adı
Rektör
Dekan
Kezacı Okulu

müdürü

Sayı

Ücret

1
5
l

400
210
L40

Görevin adı

140
140

Dişçi Okulu m ü d ü r ü
Yabancı Diller Okulu m ü d ü r ü

[ 3 ] SAYILI CETVEL
[).

Görevin çeşidi
1.

Aylık

Yönetim işleri
.4.

1.
8
I1

Savı

11
11
11
1I
13

Rektörlük

Genel sekreterlik

M ü d ü r yardımcısı
İkinci mümeyyiz
II.)

Tıp

D.

(\)
!>
9

Diş Hekimliği Okulu
9

Ayniyat memuru
İaşe ve hesap memuru
Ambar memuru
Karantina memuru
İmanı

50
30
Fakültesi

Kalem şefi

40

10

Kâtip

D.)
20

Çapa Hastanesi
8

İ d a r e şefi

S
9
9

50

Hukuk

Edebiyat

1

30

ı

;;o

4
1
1

30
30
20

1

70

1
1

40
35

1

50

1

40

Fakültesi

Kitaplık şefi
Arkeoloji Kustitüsü m ü d ü r
dımcısı
Türkiye Kııstitüsü m ü d ü r
dımcısı

( S. Sayısı : 196 )

Aylık

Fakültesi

F a k ü l t e Sekreteri
Öğrenci ve dosya işleri şefi yar
dımcısı
Kalem mümeyyizi

Eczacı Okulu
13

Sayı

Görevin çeşidi

yar
yar
1 * 40

13-

D.

Görevin çeşidi
E)

6

Fen

Sayı

Fakültesi

1.

Fakülte sekreteri

Öğretim Üyeleri

70
Edebiyat

O)
F)

Ekonomi

Fakültesi

6 Fakülte sekreteri
8 öğrenci işleri ve dosya işleri şefi
8 Kitaplık şefi
II.

Tıp

2.

5
9
30
10
13
14
16

125
100
90
80
70
60
50

10
6
23
12

60
50
40
35

Yardımcılar

7 Asistan
8
<
'»
»
9
10
»

10

70
50
50

2
3
4
5
6
7
8

Asistan
Hukuk

1.

• »

»
»
1 )oçeaıt

«
f

»
2.

7
8
!)
10
11
7
8
'11
9
11

Asistan
»
»
»
»
Okutman
»
»
Uzman
»

24

35

4
5
13
10
12
10
10

125
100
90
80
70
60
50

6
15
15
15
10

60
50
40
35
30

Fakültesi

2 Profesör
3
»
4
»
5
»
6 Doçent
»
7
8
»

7 Asistan
8
»
»
9
»
10
»
11

125
100
90
80
70
60
50

5
8
20
2
5
1
1
5
4
2

60
50
40
35
30
60
50
30
40
30

Yardımcılar

Yardımcılar

«4_

"r>'\
- *'i *

'i

D)

v

Fen Fakültesi
~' ,r

Öğretim Üyeleri

1.

Öğretim üyeleri

2.

6
12
6
14
17
10

Profesör

Uzmanlık stajı için çalışanlar

B)

Fakültesi

Fakültesi

2 Profesör
3
I»
4
»
5
»
6 Doçent
7
»
8
»

3.

1
1
1

Öğretim üyeleri

A)

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

Ayhk j I).

2
3
4
5
6
7
8

Profesör
»
»
»
Doçent
»
»
"

2.
7
8
9
10
11

:

•

1.
1 Profesör
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125
100
90
80
70
60
50

2
6
9
6
5

60
50
40
35
30

1

150

"

Yardımcılar

Asistan
»
»
»
»
E)

4
5
9
5
4
4
5

Ekonomi

Fakültesi

Öğretim Üyeleri

14
Görevin çeşidi

Sayı Aylık
o

2 Profesör
3
»
4
»
5
»
6 Doçent
7
»
8
»

4
5
5
7
4
5

Millî

Eğitim

I).

Görevin çeşidi

125
100

2.

no

havı

Yardımcılar

7 Asistan
8
»
9
»
»
10
11

80
70
60
50

•

Komisyonunun

»

değiştiricine

bağlı

| 1 | SAYILI CETVEL
İstanbul
1.

Üniversitesi

Yönetim işleri

B)

Tıp

Fakültesi

.a'..

A)
1.

Rektörlük

f;:

Genel sekreterlik

(Jenel Sekreter
Kitaplık Müdürü
Z a t i l e r i Müdürü
Yazı işleri Müdürü
1
Zatişleri M ü d ü r Yardımcısı
K u r u l l a r Sekreteri ve Raportörler
) Kitaplık Uzmanı
) Birinci Mümeyyiz
Memur
Daire M ü d ü r ü
Hesap Memuru
Ayniyat ve Levazım Memuru
Ayniyat katibi ve Mutemedi
> Sağlık ve Sosyal İşler M ü d ü r ü
(Tabip)
İstatistik ve Biometri Uzmanı
Sağlık Merkezi Hekimi

î)0
80
70
70
50
50
40
35

)

2.

30
50
35
35
25

f a k ü l t e Sekreteri
Öğrenci ve Dosya İşleri Şei'i
Kitaplık Şefi
Röntgen Uzmanı
Anatomi hazırlayıcısı
Kalem Şefi
içişleri Şefi
Merkez Ayniyat Şefi
Kitaplık Şef yardımcısı
Dosya Mümeyyizi
Röntgenci
Hesap m e m u r u
Ayniyat saymanı
Kâtip
Desinatör
Merkez depo memuru
Kâtip
Müze memuru

80
60
60

Saymanlık Müdürlüğü

Müdür
M ü d ü r Yardımcısı
Birinci Mümeyyiz
Memur
»
Vezneda r
Mutemet

6
8
8
4
8
8
8
8
î)
10
10
11
11
12
12
12
13
13

1
1
9

2
1

80
60
35
30
25
30

Diş Hekimliği

Okulu

i) Kalem Şefi
1 1 Kâtip ve mutemet
13 İç hizmetleri şefi
13 A m b a r memuru
Eczacı Okulu
i) Kalem Şefi
1 1 Kâtip ve mutemet
13 Yönetim, m e m u r u

( S. Sayısı : lî)f. )

— 15 —
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

20

9

50
30
30
30
20

12
11
8
1.1
11
12
11
11

13 Ambar memuru
Çapa Hastanesi
8
11
11
11
13

idare Şefi
Ayniyat memuru
İaşe ve hesap memuru
Karantina memuru
îmanı
(\)

6
8
8
8
9
9
10
10
11
12

Hukuk

Edebiyat

Fen

Öğrenci ve dosya işleri şefi yar•dımcısı
Kâtip
Hesap memuru
Ayniyat şefi
Döner sermaye mutemedi
Depo memuru
Depo memuru
Yönetim memuru
Kitaplık memuru

1
2
1
1
1
4
4
1
1

40
25
30
50
30
30
25
30
30

70
50
50
50
40
40
35
35
30
25

F)

1
1
1
1

70
50
50
50

1
1
1
1
3

40
40
30
30
25

6
8
32
52
9
10
30
34
28

150
125
100
90
80
80
70
60
50

18
24
57
55

60
50
40
35

Ekonomi Fakültesi

6
8
8
8
9

Fakülte sekreteri
öğrenci işleri ve dosya şefi
Kalem şefi
Kitaplık şefi
öğrenci ve dosya işleri şefi
yardımcısı
9 Kalem şefi yardımcısı
11 Mutemet ve hesap memuru
11 İdare ve ayniyat memuru
12 Kâtip

Fakültesi

6 Fakülte Sekreteri
8 Kalem şefi
8 öğrenci ve dosya işleri şefi
8 Kitaplık şefi
9 Kalem şefi yardımcısı
9 Öğrenci ve dosya işleri şefi yar
dım eısı
9 Mutemet ve hesap memuru
9 Arkeoloji Enstitüsü müdür yar
dımcısı
9 Türkiye Enstitüsü müdür yar
dımcısı
10 Kitaplık memuru
11 Levazım ve ayniyat şefi
11 Yabancı diller Okulu kâtibi
12 Kâtip
12 Kitaplık memuru
E)

Sayı Aylık

Fakült

Fakülte Sekreteri
Öğrenci işleri şefi
Kalem şefi
Kitaplık şefi
Levazım ve ayniyat şefi
Kayıt ve dosya işleri şefi
Öğrenci işleri mümeyyizi
Kalem mümeyyizi
Memur
Memur
D)

Görevin çeşidi

70
50
50
50
40

öğretim işleri

A)

Tıp Fakültesi

I.

Öğretim üyeleri

Profesör
40
40

»
Doçent
»
»
»

40

40
35
30
30
25
25

Fakültesi

0 Fakülte Sekreteri
8 Kalem şefi
9 Kalem şefi yardımcısı
8 öğrenci ve dosya işleri şefi

II.

70
50
40
50

2.
7
8
9
10

Asistan
»
»
»
3.

Uzmanlık stajı için çalışanlar

10 Asistan

( S. Sayısı : 196 )

Yardımcılar

75

35

10
J).

1
2
3
4
5
5
6
7
8

Görevin çeşidi
B)

Hukuk Fakültesi

1.

Öğretim üyeleri

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
';»
»
2.

7
8
9
10
11

Sayı Aylık

i»

»
»
»

Edebiyat

1.

2.

i»

»
Okutman
»
Okutman
»

60
50
40
35
30

5
5
14
14
11
2
15
24
22

150
125
100
90
80
80
70
60
50

10
18
20
50
5
1
9

60
50
40
35
30
60
50
40

öğretim üyeleri

Diçent

Asistan
»
»

6
18
25
25
17
Fakültesi

Profesör

7
8
9
10
11
7
S
i)
10

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Yardımcılar

Okutman
Tercümeei
»

Öğretim Üyeleri

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
»
2.

Profesör
»
»
»
»
1)oçent
»
»
»

Asistan
»

10
11

( S. Sayısı : 196 )

10
17
36
17
13

60
50
40
35
30

2
3
4
7
10
2
3
7
11

150
125
100
90
80
80
70
60
50

8
12
12
9

60
50
40
35
30

Öğretim Üyeleri

2.
7
8

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Ekonomi Fakültesi

1.
1
2
3
4
5
5
6
7
8

4
3
3
10
13
2
12
14
12

Yardımcılar

Asistan
»
»

E)

30
30
20

Fen Fakültesi

1.

7
8
9
10
11

Sayı Aylık
6
1
.)

D)

Yadımcılar

Asistan

(!)

11
11
13
6
9
7
16
12
1
16
13
15

Görevin çeşidi

D.

Yardımcılar
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[2] SAYILI CETVEL
Ek görev tazminatları
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Eektör
Dekan
Eczacı Okulu Müdürü

1
5
1

400
210
140

Görevin adı
Dişçi Okulu Müdürü
Yabancı Diller Okulu Müdürü

Sayı Ücret
1
1

140
140

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel
ler
[1] SAYILI CETVEL
İstanbul Üniversitesi
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Yönetim işleri
a)
4
5
9
6
6
9
10
11
12

Genel Sekreter
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
Zatişleri müdürü
Yazı işleri müdürü
Ayniyat şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur
b)

5
8
10
11
12
10

Rektörlük
1
1
3
1
1
1
2
3
3

90
80
40
70
70
40
35
30
25

1
1
1
1
1
1

80
50
35
30
25
35

2

150

Saymanlık Müdürlüğü

Saymanlık müdürü
Saymanlık şefi
Birinci mümeyyiz
ikinci mümeyyiz
Memur
Veznedar
Edebiyat Fakültesi
a)

1 Profesör

öğretim üyeleri

Görevin çeşidi

D.
2 Profesör
3
4
»
5
5 Doçent
»
6
»
7
»
8

b)

c)

125
100
90
80
80
70
60
50

10
30
30
20
10
3
6
16

60
50
40
35
35
40
35
30

Memurlar

Fakülte sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüpaneci
Büro şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz

( S. Sason : 106 )

3
5
10
15
2
15
18
25
öğretim yardımcıları

7 Asistan
8
9
»
10
»
» (Seminer kütüpanecisi)
10
9 Okutman
»
10
»
11

6
7
9
9
10
10
11

Sayı Aylık

1
70
1
60
2 * 40
1
40
1
35
1
35
1
80
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Görevin çeşidi

D.
9
11

T ü r k i y a t E n s t i t ü s ü m ü d ü r yar
dımcısı
Yabancı Diller Okulu kâtibi

Hukuk
a)
1
2
3
4
5
5
6
7
8

1
1

40
30

Fakültesi

b)
7
8
9
10

Asistan
»
»
»

3
4
5
8
10
3
12
20
25

150
125
100
90
80
80
70
60
50

10
20
30
40

60
50
40
35

Memurlar

F a k ü l t e sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüpaneei
B ü r o şefi
A y n i y a t ve levazım m e m u r u
Birinci mümeyyiz
tkinci mümeyyiz
Memur

Fen
a)
Profesör

3
4
5
5
6
7
8

»
»
•
»
Doçent
»
»
»

Asistan
»
»
»

c)

(5
7
10
9
J0
10
Jl
11
12

15
20
40
25

60
50
40
35

1
1
1
1
1
1
1
2

70
(i()
35
40
35
35
30
30
25

*1

150
L25
100
90
80
80
70
60
50

Memurlar

f a k ü l t e "Sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütüphaneci
B ü r o şef]
A y n i y a t ve levazım
B i l i n c i mümeyyiz
İ k i n c i mümeyyiz,
Memur
Memur

Tıp
a)
l
2
Ö

1
2

Öğretim yardımcıları

memuru

Öğretim yardımcıları

c)
6
7
9
9
10
10
11
12

S5ayı A y l ı k

(İörevin çeşidi

D.

ö ğ r e t i m üyeleri

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
»
b)

7
8
9
10

S a y ı Aylık

1
1
1
1
1
1
1
1

70
60
40
40
35
35
30
25

Fakültesi

ö ğ r e t i m üyeleri
3
4
6
7
10
2
10
15
28

150
125
100
90
80
80
70
60
50

4
5
5
6
7
8

Fakültesi

Öğretim üyeleri

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
»
b)

7
8
9
10
5

»
Uzman

o
7

»
»

o

5
12
20
25
20
25
30
35
Öğretim yardımcıları
25

Asistan
»

45
60
70
1
i

1

c)
(i
7
9
9

Memurlar

F a k ü l t e Sekreteri
Kitaplık müdürü
Kütapnaneci
B ü r o şefi
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60
50
40
35
80
70
60

1
1
2
I

70
60
40
40

- İftb.
8
10
10
11
12

Görevin çeşidi
Ayniyat ve levazım şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Müze memuru
d)

1
2
1
1
1

50
35
35
30
25

1
1
1

40
30
25

1
1
1

40
30
25

Diş Hekimliği Okulu

9 Büro şefi
11 Kâtip ve mutemet
12 îç hizmetler ve ambar memuru
c)

Eczacı Okulu

9 Büro şefi
11 Kâtip ve mutemet
12 îç hizmetler ve ambar memuru
İktisat
a)
1
2

Sayı Ayhk

Fakültesi

Öğretim Üyeleri
1
2

Profesör
»

150
125

Görevin çeşidi

D.
3 Profesör
»
4
»
5
5 Doçent
6
7
»
8

b)
7
8
9
10

2
10
10
2
5
10
18

100
90
80
80
70
60
50

8
10
14
18

60
50
40
35

Öğretim Yardımcıları

Asistan
»
»
c)

6
7
9
9
10
11

Sayı Aylık

Memurlar

Fakülte sekreteri
Kütüpane Müdürü
Kütüpaneci
Büro şefi
Ayniyat ve levazım memuru
Mümeyyiz

70
60
40
40
35
30

[2] SAYILI OETVEL
İstanbul "Üniversitesi
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Görevin adı

Sayı Ücrel

Fen Fakültesi
Rektör

1

400

Dekan

Edebiyat Fakültesi
Dekan
Yabancı diller okulu müdürü

210

1
1
1

210
140
140

1

210

Tıp Fakültesi
1
1

210
140

Dekan
Eczacı Okulu müdürü
Dişçi Okulu müdürü

Hukuk Fakültesi
Dekan

1

İktisat
1

210

Dekan

( S. âayısı : İ96 )

Fakültesi
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[3] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

D.

Sayı Aylık

Görevin çeşidi

D.

Sayı Aylık

Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
a)
a)

öğretim üyeleri

1 Profesör
2
»
4
»
5
»
6 Doçent
7
»
8
»

Profesör
1
1
2
10
10
8
18

b)

150
125
90
80
70
60
fO

(i Doçent
7
»
S
»
b)

öğretim yardımcıları

7 Asistan
8
\»
>
9
»
10
» (Seminer kütüphanecisi)
10

Öğretim üyeleri

8
20
10
8
4

60
50
40
35
35

1
2
4
4
4
2
3

150
125
100
90
80
70
60

20

50

5
15

60
50
40

Öğretim yardımcıleri

7 Asistan
8
»
9
»
c) Memurlar
7 Kitaplık müdürü

60

c) Memurlar
1

7 Kitaplık müdürü

Tıp Fakültesi

60

a)
Hukuk
a)

Fakültesi

öğretim üyeleri
1
1
2
4
6
2
9
15
15

1 Profesör
2
3
4
5
»
5 Doçent
6
»
»
7
8
b)
7 Asistan
»
8
»
9
»
10

150
125
100
90
80
80
70
60
50

4 Profesör
5
5 Doçent
»
6
7
8
»

7 Asistan
8
»
9
»
Ekonomi
a)

60
50
40
35

1 Profesör
3
»
4
»
5
»
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5
10
10
15
10
25

90
80
80
70
60
50

15
25
10

60
50
40

1
1
7
6

150
100
90
80

Öğretim yardımcıleri

b)

öğretim yardımcıleri
5
10
20
30

öğretim üyeleri

Fakültesi

Öğretim üyeleri

•

<- 21

D.
5
6
7
8

Görevin çeşidi
Doçent
»
»
»
b)

7
8
9
10

Asistan
»
»
»

7
8
9

80
70
60
50

7
8
9
11

60
50
40
35

Görevin çeşidi
İktisat
a)

Öğretim Üyeleri

»
Doçent

b)
1

60

15
25
10

60
50
40

Öğretim Yardımcıları

Asistan
»
»

7
8
9
10

7

Sayı Aylık

Fakültesi

Profesör

Memurlar

Kitaplık müdürü
b)

2
4
8
11

D.

öğretim yardımcıleri

c)
7

Sayı Aylık

1
1
7
6
2
4
8
11

150
100
90
80
80
70
60
50

7
8
9
11

60
50
40
35

1

60

öğretim Yardımcıları

Asistan
»
»
»
c) Memurlar
Kitaplık müdürü

[4] 1SAYILI CETVEL
İstanbul
Görevin adı

Üniversitesi

Sayı Ücret

Edebiyat
Rektörlük
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
»
»
Başbahçıvan
Bahçıvan
itfaiye çavuşu
Elektrikçi
Yardımcı
Santralci
Kontrolcu
Kaloriferci
Odacı
Odacı

1
3
1
1
2

230
130
115
200
75

1
1
2
1
1
1
2
16

150
150
100
100
100
85
100
75

Sayı Ücrel

Görevin adı
Fakültesi

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Daktilo
Marangoz
Kaloriferci
Elektrikçi
Bahçıvan
Fennî tesisatçı
Gece bekçisi
Odacı
»
Hukuk

230

2
1
1
1
1
1
3
15
16

150
200
200
175
115
130
100
90
75

1
1
1

230
210
175

Fakültesi

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
»
»

( S . Sayısı: 196)

1

- n—
fTÖrevin adı
Daktilo
Başodacı
Odacı
Odacı
Gece bekçisi
Gece bekçisi
Meydancı

150
115
100
90
115
90
75
Tıp

a)

Tıp Fakültesi merkezi

Baş diş teknisiyeni
Diş teknisiyeni
Mekanisyen
Hazırlayıcı
Hazırlayıcı
Röntgenci
Daktilo
Kütüphane memuru
Baş hemşire
Hemşire
Hastabakıcı
Kapıcı
Gece bekçisi
Odacı

Hazırlayıcı

istatistikçi (Hijiyen)
Müzeci veya kütüphaneci
Ressam - Fotoğrafçı
Klinik daktilosu
Hastabakıcı

315
285
150
130
115
90
75

Enstitü başodacısı
Enstitü odacısı
Klinik başodacısı
Odacı

e)

20
20
1
1
2
18
30
40
40
17
17
18
30
30
40

270
150
130
315
150
150
130
90
75
60
115
100
100
90
70
55

1
1
2
2
2
2
2
1
1
4
5
4
2
1
1
2
2
2
2
2
5

350
225
210
115
130
100
130
210
150
125
90
150
130
210
130
100
150
90
90
100
90

1
3
1
1

370
210
255
250

Hastanelere özel kadro
Çapa hastanesi

1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
2
1
1
10

325
255
150
210
130
210
115
150
175
100
90
100
100
90

Eczacı Okulu

150
150
150
130
150
115
90

Mekanisyen
Ressam
Baş hazırlayıcı
Hazırlayıcı
Kütüphane memurluğu
Daktilo
Odacı
d)

Hazırlayıcı
»

Diş Hekimliği Okulu

c)

Sayı Ücret

Fakültesi

Atelye şefi ve ressam
1
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1
1
Daktilo
3
Daktilo
1
Başodacı
0
Odacı
10
Odacı
b)

Görevin adı

Sayı Ücret

Klinik ve Enstitü hizmelileri
3

315

Klinik idare memuru
Başeczacı
Eczacı
Eczacı kalfası
Daktilo
Santral memuru
Gassal
Başağçı
Başaşçı yardımcısı
îşçi
işçi çırağı
Kaloriferci
»
Çamaşırhane makinisti
Çamaşırhane kazancısı
Ütücü
Başbahçıvan
Bahçıvan
Odacı
Kapıcı
Meydancı
Çapa Hastanesi atelyesi
Şef teknisiyen
Teknisiyen makinist
Tornacı
Demirci
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Görevin adı
Muslukçu
Elektrikçi
Marangoz
Camcı ustası

Sayı Ücret
1
1
1
1

210
150
150
255

18
20
10
10
7
2
2
4

210
130
115
100
120
150
210
150

1
1
1
1
1

175
130
350
150
75

Klinik özel personeli
Baş hemşire
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Diyet hemşiresi
Masajcı (Fizikoterapi - Ortopedi)
Baş ebe
Ebe
Fen
Daktilo
Daktilo
Baş Bahçıvan
Bahçıvan
Bahçıvan

Fakültesi

Görevin adı

Sayı Ücret

Teknisiyen
Teknisiyen
Makinist
Makinist
Elektrikçi makinist
Kaloriferci
Kaloriferci
Camcı ustası
Marangoz
Hazırlayıcı
Hazırlayıcı
Odacı
Odacı
Odacı
Gece bekçisi
îktisat Fakültesi
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Daktilo
Odacı
Odacı ve bekçi
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
12
14
4

230
150
270
175
200
270
150
230
150
180
150
100
90
75
100

1
1
1
3
4

230
175
150
90
75

S.Sayısı: |97
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/169)

T.C.
Başbakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/675, 6 - 1103

18 . IV . 1947

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
30. 1. 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arz ederim.
/
Başbakan
R. Peker

İstanbul Teknik Üniversitesine ait gerekçe
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun geçici
1 nei maddesi gereğince ve halen mevcut olan fakülte ve şubelerin önümüzdeki 8 - 10 sene zarfında
gösterecekleri gelişmeler gözönünde tutularak tanzim edilmiştir.
1. Bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen öğretim ve yardımcılarına ait kadrolar son senelerde artan
öğrenci sayısının bundan sonraki senelerde de yükseleceği, henüz kurulmamış veya yeni kurulmaya
başlamış olan lâboratuvarlarımızın ihtiyacı, halen doçentler tarafından idare edilmekte olup profe
sörleri bulunmıyan kürsülere profesör tâyini ve modern tekniğin icabettirdiği yeni kürsülerin
açılacağı düşüncesiyle hesaplanmıştır.
Yönetim memurları kadrosu da Üniversite özerkliğinin icabettirdiği derecede, fakat en mütevazi
sınırlar içinde kalmak prensipiyle, hazırlanmış ve bunda da ileriki gelişmeler gözönünde tutul
muştur.
2. îleriki senelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanan bu kadroların 1947 senesi ihtiya
cından fazla olanları 3 sayılı cetvele alınarak bu sene için mevkuf tutulmuştur.
En mübrem ihtiyaçların dışında kalan kadrolar bu cetvele alınmıştır. O kadar ki, halen Tek
nik Üniversitede öğretim görevlisi olarak vazife görüp de saat başına ücret alan 20 ye yakın öğre
tim yardımcısı için umumiyetle doçentliğin en küçük maaşı olan (50) liralık kadroda yer gösterilmiş
ve bunlar arasından Üniversiteler Kanununun geçici 9 ncu maddesi gereğince dısardaki vazifesini
terkedip de devamlı olarak Üniversite hizmetine geçmesi ihtimali bulunan profesörler için serbest
bıraktığımız yerlerin sayısı her fakültede 1 - 2 arasında tutulmuştur.
3. Bağlı 2 sayılı cetvel rektör, dekan, lâboratuvar şefi ve yardımcısı gibi ek görevlere ait tazmi
natlar olup bu da ancak bugün mevcut olan fakülte sayısına ve halen işgal edilmekte olan yerlere
göre hesaplanmış ve ilerde yeni açılacak olan fakülte ve lâboratuvarlar için bir hareket payı bıra
kılmamıştır. Bu yeni fakültelerin açılması halinde öğretim ve yönetim kadrolarında değişiklikler
yapmak icabettiği zaman bunlar da ona göre değiştirilecektir.
4. Bağlı kadrolarda 1947 senesi için serbest bırakılan yerlerin icabettirdiği senelik tahsisat
İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı bütçesinin 1 ve 6 ncı bölümlerindeki rakamlara tamamen
uymaktadır.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/16.9
Karar No. 12

9 . VT . 1947

Yüksek Başkanlığa
istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkında hazırlanan ve Bakanlar kurulu
nun 18. IV. 1047 tarih ve 6/110:$ sayıl tezke
releriyle Meclise sunulan kanun tasarısı Milli
Eğitim Bakanı ve hu Üniversitenin rektörü ha
zır oldukları halde Komisyonumuzca incelendi.
1. Kanun tasarısının birinci, ikinci, üçün
cü ve dördüncü maddeleriyle secici birinci mad
desi olduğu gibi ve oybirliğiyle kabul olundu.
Ancak bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üni
versite kadrolarında görevli bulunanların ye
niden tayini gerekeceği için lüzumlu bir forma
liteye meydan vermemek üzere ikinci bir geçi
ci madde eklenerek kadro aylık ve unvanları
dcğişmiyenlerin yeniden tayinlerine lüzum kal
maması sağlanmıştır.
2. Bağlı cetvellere gelince: bunlardan (1)
sayılı cetvelde, İstanbul Teknik Üniversitesinin
on yıllık gelişmesi, ileride memleketin başka
yerinde kurulması düşünülen Teknik Üniversi
teye öğretim üyeleri yetiştirilmesi imkânı ve
alt aylık derecelerinde bulunan profesör, do
çent ve asistanların bu on yıl içindeki yüksel
meleri, zamanla, ayrılması muhtemel bulunan
yabancı profesör ve uzmanların yerlerine Türk
profesör ve uzmanların getirilmeleri hususları
düşünülerek bir kaç değişiklik yapılmıştır.
Şöyle k i :
Diğer Üniversitelerin rektörlük kadroların
da olduğu gibi Yazıişleıi Müdürü aylığı teva
zuu sağlamak gayesiyle 70 liraya çıkarılmıştır.
Rektörlük yönetim kadrosunda iş bölümüne
göre bağzı değişiklikler yapılmış, fakültelerin
yönetim kadrolarında bir değişiklik yapılma
mıştır.
inşaat fakültesi öğretini üyeleri:
Bu Fakültenin mevcut profesörlerinin ay
lık durumları ve diğer fakültelerle kadro muva
zeneleri göz önüne alınarak 150 liralık bir kad
ro indirilmiş ve 100 liralık kadroya ilâve edil
miştir. Ayrıca 70 liralık iki doçentlik kadrosu
80 liralık aylığa çıkarılmıştır.

Mimarlık Fakültesi Öğretim üyeleri:
Yine aynı düşüncelerle 1.50 likten bir, 125
likten bir indirilerek 100 ve 90 lık kadrolara
birer eklenmiştir, elde edilen tasarrufla karşı
lanmak üzere 70 lik bir doçentlik kadrosu 80 li
ge çıkarılmıştır.
Makina Fakültesi Öğretim üyeleri:
Yukarıda zikredilen düşüncelerle 150 likten
bir, 125 likten bir kadro indirilerek 90 ve 80
liklere birer ilâve ediLmiştir. Ve 70 lik doçent
likten ikisi 80 lige çıkarılmıştır. (50 lık doçent
lerin sayısı 20 olması gerekirken daktilo hatası
olarak 10 yazıldığı görülerek düzeltilmiştir.
Elektrik Fakültesi öğretim üyeleri:
Aynı denkleştirme esaslarına dayanarak bu
fakültenin kadrosunda da bazı değişiklikler
yapılmış, 150 likten 1, 125 likten 1 indirilmiş.
90 ve 80 liklere
birer ilâve edilmiştir.
Elde edilen tasarrufla karşılanmak üzere 70 lik
doçentlikten ikisi 80 lik yapılmıştır.
o. Bu suretle yapılan değişiklikler netice
sinde İstanbul Teknik Üniversitesi umumi kad
rosu yıllık olarak 60 900 lira artırılmış ve tasarraflarla da 79 500 lira indirilmiş olup binııctice İstanbul Teknik Üniversitesi kadrosun
dan 18 600 lira kısılmış demektir. Bu «E» cet
veline 19 500 lira olarak aksetmiştir.
4. Genel olarak Komisyonumuzca:
Fakültelerdeki izdihamın ve öğretim ele
manlarının azlığının talebeyi lâyıkı veçhile ye
tiştirmeye kifayet etmediği hakkında dekanla
rın, dikkati çekilmiştir.
Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî töğitim Ko. Başkanı
Manisa
1\. Nafiz KdfiıU'.r
Kâtip
N. K. Yetkin
Balıkesir
E. Cdiköz
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Sözcü
Erzurum
C. Dursunoğlu
Ankara
. R. Belnmın
T.

Bingöl
Banguoğlu

3 Çorum
H. İlgaz
Kırşehir
/. H. Baltacıoğlu

İzmir
E. Çınar
Maraş
Dr. K. İdil

Kars
T. Taşkıran
Maraş
E. Soysal

Ordu
Y. Z. Ortaç

Trabzon
Tekirdağ
E. AtaçZ. Molaoğlu
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/169
Karar No. 104

1 .VII

. 1948

Yüksek Başkanlığa
istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkında Başbakanlığın 18 . IV . 1947 ta
rihli ve 6/1103 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Millî Eğitim Bakanlığının yetkili Temsil
cisiyle Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü
Tasarı; 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
hükümleri dairesinde İstanbul Teknik Üniversi
tesinin on yıllık inkişafı göz önünde tutularak
kuruluşuna dair kadroları tesbit etmeyi hedef
tutmaktadır.
Millî Eğitim Komisyonunca küçük ölçüde ta
dillere uğrıyan istanbul Teknik Üniversitesi
Kuruluş Kadroları, Komisyonumuzca Ankara ve
istanbul Üniversiteleri Kuruluş Kadrolarının ter
tip ve tanzimine hâkim olan esas ve prensipler
dâhilinde incelenerek değiştirmelere tâbi tutul
muştur.
1948 yılı Bütçesine konan ödeneğe nazaran is
tanbul Teknik Üniversite kadrolarında :
Aylıklardan
43 600
Ek görev ve tazminatlardan
49 084
Geçici hizmetlilerden
60 380
153 064
Lira tutarında olmak üzere yıllık bir tasarruf
sağlanmıştır.
Kuruluş Kodroları görüşülürken öğrenci Yur
du üzerinde vâki bir teklif üzerine Komisyonu

muz bu Yurt idaresinin Teknik Üniversiteden ay
rılabileceğine kaani olarak önümüzdeki ders
yılında Üniversitenin buna göre tertiplenmesi
nin rapora dercini uygun bulmuştur.
Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile Millî
Eğitim Komisyonunca eklenen geçici madde, bi
rinci, geçici madde olarak, ayniyle kabul edilmiş
ve 1948 yılı içinde mevkuf tutulacak kadrolar ge
çici ikinci maddeye bağlı (3) sayılı ve (D) işa
retli müstahdemler kadrosuna ait (4) sayılı cet
vel de geçici üçüncü madde ile tesbit edilmiştir.
Yürürlük maddeleri Hükümet teklifi veçhile
aynile kabul edilmiştir.
Bu esaslara göre hazırlanan tasarı, ivedilikle
görüşülmek dileğiyle Kamutayın onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Ankara
Mardin
Ankara
R. Erten
M. Eriş
F. öymen
Amasya
Amasya
Ankara
A. Ey mir
A. K. Yiğit oğlu
C. Gölet
Aydın
Bursa
Balıkesir
Gl. R. Alpman
F. Bük
E. Altan
Diyarbakır
Eskişehir
Eskişehir
§. Uluğ
Muhalifim.
Muhalifim.
H. Polatkam,
A. Oğuz
Kocaeli
Eskişehir
Kırşehir
Muhalifim.
Ş. Torgut Dr. F. S. Burgu
A. Potuoğlu
Konya
Samsun
Tokad
M. A. İnal
M. A. Yörüker R. A. Sevengil
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4 —
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞIŞTİRİŞİ

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
İstanbul Teknik

Üniversitesi kuruluş
Kanunu tasarısı

kadroları

İstanbul Teknik

Üniversitesi Kuruluş

kadroları

MADDE 1. — İstanbul Telpıik Üniversitesi
kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösr
terilmiştir.

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

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
ek görev tazminatları kadroları bağlı (2) sayılı
cetvelde gösterilmiştir.

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

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri
hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 10.VI. 1946
tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2)
sayılı cetvellerdeki İstanbul Teknik Üniversitesi
kadroları ile ek görev tazminatları kadroları
kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — istanbul Teknik Üni
versitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L)
işaretli cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak yeri
ne bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe
girdiği tarihte İstanbul Teknik Ünivesitesi kad
rolarında görevli bulunanlardan kadro, aylık
ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden
tayinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıkları
nın verilmesine devam olunur.

MADDE 4. yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı

tarihinde

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 5. yürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
R. Peker
Devlet Bakanı
M. A. Benda
Millî Savunma Bakanı
C. C. Toydemir

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakanı
Ş. Devrin
İçişleri Bakanı
§. Sökmensüer
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRİŞl
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları
kanun tasarısı
MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi
aynen.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi
aynen.
MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen.

GEÇÎCİ MADDE 1, — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici maddesi aynen.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılamaz.

GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1948 Bütçe Kanununa bağlı (D) işaaetli cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılarak
yerine, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
konulmuştur.
MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen.
MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen

(S. Sapıısı:
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Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. Saka
H. N. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Re§at §. Sirer
G. K. tncedayı
Ekonomi Bakanı
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı
T. B. Balta
Dr. B. Uz
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
T. Çoşkan
F. Kurdoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
Ş. Koçak
A. İnan
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

Hükümetin

teklifine hağh cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Ayhk

Görevin çeşidi

D.
2.

I.

Yönetim İsteri
A)

1.
4
fi
7

8
10
11
12
6
8
9
11
6
7
10
11
12
8
10
11
9
10

Rektörlük

Genel Sekreterlik

Genel sekreter
Zatişleri müdürü
Yazı işleri müdürü
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
ikinci
»
Memur
Daire şefi
Yönetim şefi
»
» »
memuru
Kitaplık müdürü
»
uzmanı
»
memuru
»
»
»
»
Yayın ve basım şefi
»
»
,» . memuru
»
»
»
»
Ayniyat saymanı
Ambar memuru

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

4
6
10
1.1
12
10

Saymanlık Müdürlüğü

Saymanlık müdürü
»
»
yardımcısı
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur
Veznedar
3.

5
8
10
12
10
11
10
8
6

6
7
8
8
10
40
35-- 11

B)

l
l
1
2
1
1

Yurt Müdürlümü

Yurt müdürü
»
» yardımcısı
Birinci mümeyyiz
Memur
Yönetim memuru
»
»
Ambar memuru
Beden eğitimi öğretmeni
Hekim
İnşaat

Fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Ressam
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci
»

( S . Sayısı: 197 )

Sayı

.1
1
1
1
2
2
1
1
1

Fakültesi
1
1
2
2
3
1

D.
12

Görevin çeşidi
Memur
C)

6
7
8
10
11
12

Mimarlık

6
7
8
8
10
11
12

Makina

25

1
1
1
2
1
1

70
60
50
35
30
25

1
1
2
2
3
1
1

70
60
50
50
35
30
25

9 Asistan
10
»
9 Okutman

Fakülteni

fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
ikinci
»
Memur
D)

1

B)

6
7
8
8
10
11
12

Elektrik

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Ressam
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur
II.
A)

1
1
1
1
2
1
1

70
60
50
50
35
30
25

7
7
9
10
15
8
9

150
125'
100
90
80
70
60
50

öğretim İşleri
inşaat

Fakültesi

öğretim Üyeleri
1 Profesör
2
»
s>
3
4
»
5
»
6 Doçent
7
»
8
»

•;

5

6 Doçent
»
7
»
8

1
3
4
6
5
6
10
4

150
125
100
90
80
70
60
50

5
10
15
6

60
50
40
35

1
5
7
7
19
10
20
20

150
125
100
90
80
70
60
50

5
20
20
20
1

60
50
40
35
40

Yardımcılar
7 Asistan
»
s
»
9
10
»
C)

Makina

Fakültesi

öğretim Üyeleri
1 Profesör
»
2
»
4
»
»
5
6 Doçent
»
7
»
8
Yardımcılar
7 Asistan
8
»
»
9
»
10
9 Okutman
D)

Yardımcılar
7 Asistan
»
8

40
35
40

Fakültesi

1 Profesör
»
2
»
o
»
4

;
E)

Mimarlık

20
10
2

öğretim Üyeleri

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Ressam
Kalem şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci
»
Memur

Sayı Aylık

Gc revin çeşidi

Sayı Aylık • D.

Elektrik

Fakültesi

öğretim Üyeleri
10
20

60
50

1
2

Profesör
»
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150
125

—8—
).

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

3 Profesör
4
5
»
6 Doçent
*
7
»
8

4
4
5
8
8
3

100
90
80
70
60
50

D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Yardımcılar
7
8
9
10

Asistan
»
>>
»

5
10
10
5

6Q
50
40
35

[2] SAYILI CETVEL

1
4
6
60

Ücret

Görevin adı

Aded

400
210
80
50

Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi
»
»
yardımcısı

[3] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi
1.

İnşaat

Mimarlık

7 Kitaplık uzmanı
8 Kalem şefi

60
50
60
50
50
35
25
30

Makine

E)

Elektrik

Fakültesi
1
1

A)

60
50
50

60
50

1
2
1
3

70
50
50
35

1
1

60
50

5
4
6
6

125
100
90
80

Fakültesi

7 Kitaplık uzmanı
8 Kalem şefi
II.

1
1
2

Fakültesi

6 Fakülte Sekreteri
8 Ressam
8 Kalem şefi
10 Birinci mümeyyiz

Fakültesi

7 Kitaplık uzmanı
8 Ressam
8 Kalem şefi
C)

1
1
1
1
1
1
1
1

Sayı Ayhk

Görevin çeşidi

D)

Rektörlük

Yazı işleri müdürü
Kalem şefi
Kitaplık uzmanı
Yayın ve basın şefi
Beden eğitimi öğretmeni
Birinci mümeyyiz
Memur
Yayın ve basın memuru
B)

D.

Yönetim işleri

A)
7
8
7
8
8
10
12
11

Sayı Aylık

öğretim işleri
inşaat

Fakültesi

öğretim üyeleri
2 Profesör
3
»
4
»
»
5

(S. Sayısı: 197)

9—
Görevin çeşidi

]).

Doçent
»
»

Sayı

Aylık

D.

1.2

70
GO
50

10
20
4

GO
50
40

:>
'
4
5
G
7
8

Yardımcılar
Asistan

Mimarlık

Profesör
»
»
Doçent
»
»
Yardımcılar

7
B)

Görevin çeşidi

Asistan

Fakültesi

Öğretim üyeleri
150
125
100
90
80
70
G0

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
Yardımcılar

G0
50
40

7 Asistan
8 .
»
9
»

D)

Elektrik

Fakültesi

Öğretim üyeleri
1
2
3
4
5
6
7

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
Yardımcılar

O)

Makine

Fakültesi

7
8
9

Öğretim üyeleri
2

Profesör

4

125

Asistan
»
»

İO
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»
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Millî Eğilim

Komisyonunun
cetveller

değiştiricine

bağlı

[İJ SAYILI CETVEL
Teknik
I).

Görevin çeşidi

A)
1.

Sayı

Aylık

Rektörlük
Yönetim işleri

I. Genel sekreterlik
4
6
ti
8
8
10
İl
12
(i
8
9
11
6
7
10
11
J2
8
10
11
!)
10

(leııel sekreter
Zatişleri müdürü
Yazı işleri müdürü
Kalem şefi
İstatistik şefi
Memur
»
»
Daire şefi
Yönetim şefi
Yönetim memuru
Memur
Kitaplık müdürü
»
uzmanı
»
memuru
»
»
»
»
Yayın ve basım şefi
Yayın ve basım memuru
»
»
»
Ayniyat saymanı
Ambar memuru
2.

7
10
11
12
.10

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

Saymanlık Müdürlüğü

Saymanlık müdürü
Saymanlık müdürü yardımcısı
Mümeyyiz
Memur
»
Veznedar
3.

80
60
35
30
25
35

Yurt Müdürlüğü

Yurt müdürü
»
» yardımcısı

80
50

Üniversite
I).

Görev in çeşidi

10
12
10
1.1
10
8
6

Memur
»
Yönetim memuru
»
»
Ambar memuru
. Beden eğitimi öğretmeni
Hekim
H)

înşaat

Fakültesi

(i fakülte sekreteri
7 Kitaplık uzmanı
8 Ressam
8 Kalem şefi
10 Memur
»
11
12
»
C)
6
7
8
10
11
12

Mimarlık

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Kalem şefi
Memur

D)

Makine

Fakültesi

6 Fakülte sekreteri
7 Kitaplık uzmanı
8 Ressam
8 Kalem şefi
10 Memur
»
11
12
E)

Elektrik

Fakülte sekreteri
Kitaplık uzmanı
Ressam
Kalem şefi
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Fakültesi

11 —
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık
2
1
1

10 Memur
11
»
12
»

35
30
25

Görevin çeşidi

D.

10
15
6

8 Asistan
»
' 9
»
10
( 1)

II.

Sayı Aylık

Makine

50
40
35

fakültesi

Öğretim işleri
Öğretim üyeleri

A)

inşaat

Fakültesi

Öğretim üyeleri
5
6
7
8
9
2
13
8
9

1 Profesör
»
2
»
3
»
4
»
5
5 Doçent
»
.6
»
7
8
»

150
125
100
90
80
80
70
60
50

o

1 Profesör
2
»
»
3
»
4
»
5
5 Doçent
»
6
7 Doçent
»
8

10
20
20
10

7 Asistan
8
»
»
9
»
10
9 Okutman

o

60
50
40
35
40

150
125
100
90
80
80
70
60
50

5
20
20
20
1

60
50
40
35
40

Yardımcılar
Asistan
»
8
»
9
10
»
9 Okutman
•7

Yardımcılar

4
6
8
19
2
8
20
20

O)

Elektrik

fakültesi

Öğretim üyeleri
B)

Mimarlık

Fakültesi

1

Öğretim üyeleri
1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5
»
5 Doçent
6
»
7
»
»

1
2
5
7
4
1
5
10
4

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Yardımcılar
7

Asistan

60

150
125
100
90
80
80
70
60
50

Profesör
»
»
»
»
Doçent
»
»
»
Yardımcılar

ı Asistan
»
8
»
9
»
10
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5
10
10
5

60
50

40
35
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[2] SAYILI CETVEL
Sayı Ücret

Görevin reşidi

1
4
6
60

Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi
Tjâboratuvar yardımcısı

400
210
80
50

31 SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

I).

1.

7
8
8

7
8

Makine

Elektrik

Kitaplık uzmanı
Kalem şefi

1
1

70
50

1
1
1
1
1
1

60
50
50
35
25
30

1
1
2

60
50
50

1
1

60
50

1

70

2
1
3

50
50
35

1
1

60
50

Öğretim işleri
İnşaat

Öğretim

Fakültesi

üyeleri

1 Profesör
2
»
»
3
4
»
5
»
5
6
7
8

Doçent
»
»
»

Yardımcılar
7
8
!)

Fakültesi

Asistan
»
»

B)

Fakültesi

Fakülte sekreteri
Ressam
Kalem şefi
Memur
S)

7
8

Mimarlık

A)

Fakültesi

Kitaplık uzmanı
Kalem şefi
D)

6
8
8
10

inşaat

Kitaplık uzmanı
Ressam
Kalem şefi
C)

II.

Rektörlük

Yazı işleri müdürü
Kalem Şefi
Kütüphane uzmanı
Yayın ve Basın şefi
Beden Eğitimi öğretmeni
Memur
»
Yayın ve Basın memuru
B)

Görevin çeşidi

Yönetim işleri
A)

6
S
7
8
8
10
12
11

Sayı Aylık

Mimariık

Fakültesi

Öğretim üyeleri

Fakültesi

1 Profesör
2
»
»
3
4
5
5

»
»
Doçent

6
7

»
»
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X

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Yardımcılar
4
9
4

7 Asistan
»
8
»
9
C)

Makine

60
50
40

Görevin çeşidi

D.
8 Asistan
9
»
»
10

D)

Elektrik

Sayı Aylık
18
12
1

50
40
35

1
1
4
3
2
2
5
2

150
125
100
90
80
80
70
60

4
6
4
1

60
50
40
35

Fakültesi

öğretim üyeleri

fakültesi

öğretim üyeleri
1 Profesöı
2
»
»
3
»
4
»
5
5 Doçent
»
6
»
7
»
8

2
3
4
7
15
2
3
12
1

150
125
100
90
80
80
70
60
50

5

60

Yardımcılar
7 Asistan

Bütçe Komisyonunun

1 Profesöı
2
»
»
3
»
4
»
5
5 Doçent
»
6
»
7
Yardımcılar
7 Asistan
»
8
»
9
10
»

cleği§tirişine bağlı cetveller

[İJ SAYILI CETVEL
İstanbul Teknik Üniversitesi
Merkez
a)
4
6
6
9
10
11
12

10

c)
1
1
1
1
2
2
1

90
70
70
40
35
30
25

5
10
11
10
6

Öğrenci Yurdu Müdürlüğü

Yurt müdürü
Yönetim memuru
Memur
Ambar memuru
Hekim

a)
80
35
30

1
2
1
1
1

80
35
30
35
70

2
3
4

150
125
100

în§aat

Saymanlık Müdürlüğü

Saymanlık müdürü
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz

35

Veznedar

Rektörlük

Genel sekreter
Zatişleri müdürü
Yazıişleri müdürü
Ayniyat şefi
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur
b)

10
11

teşkilâtı

Profesör
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Öğretim üyeleri
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D.
4
5
5
fi
7
8

Görevin çeşidi
Profesör
»
Doçent;
»
»
»

6
3
5
10
17

b)

6
10
20
24
1
1
c)

Makina
a)

9
10
8
9

1
2
3
4

P r o l'esör
»
»
»

o
5
6
7
8

»
Doçent
»
»
»

Fakültesi

Öğretim üyeleri

2
4
7
12

b ) ' Öğretim yardımcıları
7
8
9
10

5
.10
15
20
c)

2
3

150
125

4
5

100
90

6
3

80
80

7

70

10
15

60
50

(> Fakülte Sekreteri
Büro şefi
Kütüphaneci
J2 Memur
Elektrik
a)
i
2
o

5
10
20
25
1
1

Asistan

»
»
Okutman

»

4
5
5
6
7
8

60
50
40
35
50

1
1

1
Fakültesi

Öğretim üyeleri
1
2

»
»

4

o
O

r
i)

2
4
10
14

Doçent

»
»
»

40

1
1
1

1

Profesör
»
»

b)

i

Memurlar

Memurlar

9
9

öğretim yardımcıları

F a k ü l t e sekreteri
B ü r o şefi

Asistan
»
»
»

Fakültesi

Öğretim üyeleri

c)
6
9

a)

60
50
40
35
50
40

Say

Kütüpaneei
Memur
Mimarlık

70
40
40

1 Profesör
»
2
3
»
4
»
5
»
5 Doçent
6
»
»
7
»
8

7

Görevin çeşidi

Memurlar

F a k ü l t e sekreteri
B ü r o şefi
Kütüpaneei
Memur

b)

9
12

90
80
80
70
60
50

Öğretim yardımcıları

7 Asistan
»
8
9
»
10
»
8 Okutman
9
»

()
9
9
12

Rayı Aylık ; D.

70 |
40 i

7
8
9

Asistan
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»
»

ö ğ r e t i m yardımcıları

5
10
15

— 15 —
D.
10

ü

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Asistan
c) Memurlar
Fakülte Sekreteri

20

35

1

70

Görevin çeşidi

D.

Sayı Aylık
1
1
1

9 Büro şefi
9 Kütüphaneci
12 Memur

40
40
25

[2] SAYILI CETVEL
istanbul Teknik Üniversitesi
Görevin adı

Savı Ücret I

Eektör

1

Sayı ücret

Görevin adı

400
M.ima rhk Fakültesi

inşaat

Fakültesi

Dekan

1
Makına

210

Dekan
Elektrik

Fakültesi

Dekan

1

210

1

210

1

210

Fakültesi

Dekan

[3] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

10
İnşaat
a)
4
5
5
6
7
8

Görevin çeşidi

D.

Asistan
»

35

Makina Fakültesi
a)

Ööretim Üyeleri
90
80
80
70
60
50

1
2
3
4
7
8

Öğretim Yardımcıları
60
50
40

7
8
9
10

Öğretim Üyeleri

Profesör
»
»
»
Doçent
»
b)

b)

9

Asistan

Fakültesi

Profesör
»
Doçent
»
»
»

Sayı Aylık

Asistan
»
»
»
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2

150
125
100
9060
50

ÖğretimYardımcıları
4
7
8
9

60
50
40
35

— 16 D.

Görevin çeşidi

Mimarlık
a)

Sayı Aylık

7
8
9
10

Görevin çeşidi

Fakülteni

Elektrik

Öğretim Üyeleri

a)

1 Profesör
2
»
4
»
5
»
5 Doçent
(İ
»
»
7
8
»
b)

1).

150
125
90
80
80
70
60
50

2
3
4
5
5
6
7
8

b)
4
8
0
7

60
50
40
35

Fakültesi

Öğretim Üyeleri

Profesör
»
» *
»
Doçent
»
»
»

Öğretim Yardımcıları

Asistan
»
»
»

Sayı

Öğretim Yardımcıları

7 Asistan
8
»
»
9
»
10

3
7
4
11

[4] SAYILI CETVEL
İstanbul Teknik Üniversitesi
Görevin adı

Sayı Ücret

Görevin adı
İnşaat

Rektörlük
Daktilo
Matbaacı
Matbaa makinisti
»
»
Santralci
Bahçıvan
Başodacı
Odacı
»
»
>
Kapıcı
Gece bekçisi
»
»

1
2
1
1
1
1
1
1

175
150
175
200
100
120
100
100

2
2
1
2
2

90
85
80
70
85
65
50

• ı
1

Sayı
Fakültesi
2
1
1
1
1
2
1
1

Hazırlayıcı
Daktilo
»
Usta
Odacı
»
»
Mimarlık
Foto ve resim uzmanı
Daktilo
Odacı
»
»
»
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Fakültesi
1
2
1
1
1
1

-17
Görevin adı

Usta
Usta
Hazırlayıcı
Daktilo (Yabancı dil bilen)
"Ressam
Odacı

1
1
4
8
6
2
2
1
1
1
1
3
3
2

350
300
250
200
175
150
175
230
150
350
90
80
70
60

1
1
2
2

150
215
200
175

Elektrik Fakültesi
Daktilo
Usta
»

Sayı Ücret
150
80
75
70
60

Hazırlayıcı
Odacı

Mdkina FakülteH
Atelye şefi
Gurup ustası

Görevin adı

Sayı Ücret

t»
>

Yatı yurdu
Tesisatçı
Aşçı
>
Yamağı
Hastabakıcı
Ateşçi
»
Kapıcı
Gece bekçisi
Başodacı
Odacı

»
»

m*m
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210
225
100
90
50
75
50
75
70
100
85
80
70
60
55

S. Sayısı: 198
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında kanun tasarısı
ve Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/319)

T. C.
jiaşbaiunıiık
AİumuidCıl ü'Hium Müdurl'uya
T e t kik M üd ilrl ay il
Sayı : 71 - lüort, i> - 1074

80 Mavi 1918

Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 29 . İli . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarında arzederim.
Başbakan
/ / . Saka

Gerekçe
Çeşitli iklimleri bulunan yurdumuzda kuraklık, don, dolu, sel ve benzerleri âfetlerden ekinler
/-•rar görmekte ve bazen bu âfetler çiftçinin tohumluğunu bile kaybetmesine sebep olmaktadır.
çiftçileri hem bu acıklı durumdan kurtarmak hem de yeni yıl istihsalini normal hacımda tut
mak için Cumhuriyet Hükümeti muhtaç çiftçilere ödünç, olarak tohumluk verme işiiii kuruluşundanberi eh almış bulunmaktadır.
Bu maksatla ilk defa, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, 2056 sayılı Kanunla müstah
sili himaye maksadiyle satmaünış olduğu buğdaylardan bir milyon liralığının göçmenlerle muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik olarak dağıtılması hakkındaki 29 . X i i . 1934 tarih ve 266i sayılı
Kanun uygulanmıştır. Bu kanunla kabul edilmiş olan bir milyon liralık had 18 . X I I . 1935 tarih ve
2863 sayılı Kanunla iki milyon iki yüz elli bin liraya çıkarılmıştır. Bunun da dolması üzerine 2661
sayılı Kanunda o zamana kadar görülen eksiklikleri tamamlıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasının 3 75ü 000 (Üç milyon yedi yüz elli bin; liralık bir kredi açmasını sağlıyan 24 V I . 1937
tarih ve 3242 sayılı Göçmenlerle, Nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağı
tılması hakkında Kanun tatbik mevkiine konulmuştur.
Bu kredi 1 3 . X . 1939 tarihinde 3730 sayılı Kanunla beş milyon liraya ve 1 6 . X I I . 1940 tarihinde
3939 sayılı Kanunla da 6 750 000 (Altı milyon yedi yüz elli bin) liraya çıkarılmıştır.
Hem göçmenlerin hem muhtaç çiftçilerin yemeklik ve tohumluk buğday ihtiyacını karşılama
ya tahsis edilmiş olan bu kredi; miktarı artırılmış olmasına rağmen, buğday fiyatlarının yükselmesi
ve tabiî âfetlerin sıklığı yüzünden kısa bir zaman La kullanılmış ve yine bu âfetlerin tesiriyle lü
zumu kadar tahsilat yapılamadığından açılacak kredi kalmamıştır. Hattâ bu kapanış yüzünden
bu yıl tohumluk ihtiyacının karşılanmasında büyük müşkülât çekilmiştir.
Yukardanberi açıklandığı veçhile kredi haddini u sık sık kapanması ve bu suretle çiftçiyi ve
Hükümeti zor duruma sokması kusurundan başka,3242 sayılı Kanunun; muhtaç çiftçiyi tarif etme
miş bulunması Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca da göçmenlerle, nakledilenlere de tahsisler ya
pılmasına müsait olması; dağıtılacak tohumluğu yalnız buğdaya inhisar ettirmesi, Tarım Bakan
lığı müesseselerinden tohumluk alınmasına imkân vermemesi, ve tahsilat için iki yıl banka usuliyle

iki yıl da Tahsili Emval Kanunu yolu ile olmak üzere dört yıl gibi uzun bir zaman kabul edilerek
kredinin işlemesini ağırlaştırması ve saire gibi bir eksiklikleri görülmüştür.
Memleket istihsalinin mühim bir unsuru olan tohumluğun, buna muhtaç vaziyete düşmüş olan
lara, zamanında, ve kabil olduğu kadar yeter miktarlarda verilebilmesinin, kredi Jıaddini artırmak
suretiyle temin edilemiyeeeği, bu mühim istihsal dâvasının Tarım Bakanlığı emrine ve her yıl
muayyen miktarlı bir kredinin açılması suretiyle halledilebileceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla şimdiye kadar yapılan tecrübelerden faydalanılarak yukarda arzolunan mahzurları
giderecek ve muhtaç çiftçilere zamanında ve emin bir şekilde tohumluk verilmesini sağlıyacak bir
kanuna zaruret hâsıl olmuştur.
Bu tasarının tetkikmdan anlaşılacağı üzere: Birinci maddede muhtaç çiftçinin tarifi yapılmakta,
ve bunlara ödünç ve faizsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle buğday ve arpa
tohumluğu dağıttırmak hususunda Tarım Bakan] ığma yetki verilmektedir.
İkinci madde ile, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının bu maksatla her yıl Tarım hakan
lığı emrine %(J faizle dört milyon liraya kadar tohumluk kredisi ayması derpiş edilmektedir.
Üçüncü maddede, bu tohumlukların satmalına bedelleriyle her türlü giderlerinin bu krediden
bankaca kendi mevzuatı dâhilinde karşılanması kabul edilmektedir.
Dördüncü maddede, nerelere ne miktar ve ne cinsten tohumluk dağıtılacağının tesbiti husu
sunda Tarım Bakanlığına yetki verilmekte ve bu tohumlukların Tarım Bakanlığı müesseselerin
den veya Toprak Mahsulleri Ofisinden veya piyasadan peşin para, ile alınması işiyle banka
ödevlendirilmektedir.
Beşinci maddede; tohumlukların bankaca zincirleme kefaletle dağıtılması, vâdenin de bu to
humluklardan elde edilecek ilk mahsulün alındığı yılın mahallî harman mevsimi sonu olması, ve
tohumluk satmalına bedeline dağıtmaya kadar yapılacak giderlerin ilâvesi suretiyle bulunacak
bedel ile çiftçilerin borçlandırılması tesbit edilmektedir.
Yedinci maddede, tohumluk alanlardan mahsulü enaz %4() zarar görenlerin borçlarının erte
leneceği ve vâde sonunda borcunu ödemiyenlerdeu %(> gecikme faizi alınacağı belirtilmektedir.
Sekizinci -maddede,
vâdesi
kelipte
tahsil
edilemiyen ve ertelet ilmiyen
alacakları
bir yıl müddetle kendi usulüne göre takip ve tahsil ve bu süre içinde de tahsil edilemeyenlerin
mallandıklarına devri ödevi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına verilmektedir. Malsandıklarma
devredilen alacakların karşılığı Hazinece defaten bankaya ödenecek ve maisandıklarmca yapılacak
tahsilat Hazineye irat kaydedilecektir.
Dokuzuncu maddeye göre de kredinin faizi ve bu faizin muamele vergisi ve borçlandırmaya
girnıiyen giderler ve bankanın suni taksiri olmadan meydana gelen zararlar Tarım Bakanlığı
Bütçesinde açılacak özel bölüme konacak ödenekle karşılanacaktır.
Onuncu madde ile, bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili bütün kâğıtlar her tür
lü resim ve harçtan muaf tutulmuştur.
On ikinci madde ile, 8938 sayılı Kanunda yazılı 6 750 000 liralık kredi miktarı, göçmenlerle
nakledilenlerin tohumluk ve yemeklik ve yerli muhtaç çiftçilerin yemeklik ihtiyaçları için
3 500 000 liraya indirilmiş ve bu krediden evvelce muhtaç çiftçilere tohumluk olarak yapılmış
dağıtmalardan doğan alacaklar tahsil olundukça bunların itfa ve tasfiyesi göz önünde tutulmuş
tur.
Muhtaç çiftçilere ödünç, tohumluk verilmesi hakkındaki kanun tasarısı yukardanberi arzolu
nan sebep ve maksatlarla hazırlanmıştır.
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Tarım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tarım
Komisyonu
Esas No. 1/319
Karar No. 9

26 . IV , 1948

Yüksek Başkanlığa
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 19 . III . 1948 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
larak Komisyonumuza gönderilen kanun tasarı
sı Tarım Bakanı ve uzmanlar hazır bulundukla
rı halde görüşüldü.
Ana istihsalimiz olan hububat çeşitli iklimle
rimiz karşısında bazı seneler kuraklık, don, do
lu ve sel gibi âfetlerden zarar görerek çiftçileri
miz tohumluğu kaybedecek duruma düşmekte
dirler.
Cumhuriyet Hükümetimiz bu ciheti çok ev
vel düşünerek çiftçinin tohumluğunu sağlamak
üzere birtakım kanunlar çıkartmış ve Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasından çiftçiye tohum
luk kredileri açtırmış ve bu miktar 6 750 000
liraya kadar çıkarılmış ise de bundan göçmen
lerin de yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarının
karşılanması ve fiyatlardaki yükselme ve sık sık
tabiî âfetlerin başgöstermesi karşısında bu mik
tar ihtiyacı karşılıyamıyacak bir durum arzetmek
tedir. Ziratimizin belkemiğini teşkil eden ve
bütün çiftçi tabakasını ilgilendiren hububat ziraatinin her türlü arızalar karşısmda aksama
ması için tohumluğa muhtaç vaziyete düşmüş
çiftçilere vaktinde ve yeter miktar ve vasıfta to
humluk verilmesi ziraat dâvalarımızın başında
yeralmaktadır. Bu işin Tarım Bakanlığı emri
ne verilmesini göz önünde tutan bu tasarıyı Ko
misyonumuz muvafık görerek ufak değişiklikler
le kabul eylemiştir.
Birinci maddede tohumluk işi bütün çiftçivi

ilgilendirdiğinden ve bunlar arasında küçük çift
çiyi ayırt etmenin zorluğu karşısında küçük ke
limesi kaldırılmış ve tohumluk dâvamızın yal
nız buğday ve arpaya inhisar etmediği mülâhazasiyle buna mısır, çavdar, yulaf da ilâve su
retiyle değiştirilmiştir.
îkinci madde aynen kabul edilmiş.
Üçüncü maddede masraflar ayrı ayrı sayılmıyarak bunların belli edilmesinin Tarım Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına bırakılmak suretiyle değişiklik yapılmıştır.
Dördüncü madde de dağıtma zamanının Ta
rım Bakanlığınca belli edilmesi ve tohumlukların
Türkiye Ziraat Bankasınca vaktinde Tarım Ba
kanlığı müesseselerinden ve yetmediği takdirde
Toprak Mahsulleri Ofisinde Tohumluğa ayrılan
lardan alınması hususları göz önünde bulundu
rularak değişiklik yapılmış; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 ncü maddeler olduğu gibi kabul edil
miştir.
Havalelerine göre Ticaret Komisyonuna; gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tarım Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
İzmir
Manisa
Manisa
B. Köken
T. özey
H. öztarhant
Antalya
Aydın
Çanakale
M. Korkut
N. Göktepe
1. Karasioylu
İmzada bulunamadı.
Çorum
Denizli
Maraş
İV. Atalay
A. Ege
A. Yaycıoğlu
İmzada bulunamadı.
Seyhan
Siird
Sinob
K. Ener
A. R. Esen
E. Kök
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Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/319
Karar No. 21

7 <V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 19. ITT. 1948 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıla
rak Tarım Komisyonunda görüşüldükten sonra
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasa
rısı Tarım Bakanlığı ve Banka mümessillerinin
huzuriyle görüşüldü.
Çeşitli iklimlere malik bulunan yurdumuzun
bir çok bölgeleri zaman zaman don, k u r a k 
lık, sel gibi tabiî âfetlerin tesiri altında kalmak
tadır. Bu afetlerin vuknbulduğu bölgeler halkı,
geçim tarzlarına ş^öre az çok şiddette bu âfe
tin menfi tesiri altında kalmakta, geçici bir za
man için geçim zorluğu çekmektedirler. Bu
âfetler, geçimini, tarım yoliyle sağlıyan bölge
lerde vuknbulduğu zaman tesiri daha acı olmak
ta, çiftçinin bir senelik emeğini mahvetmekle
kalmamakta, geleceek seneki tohumluğunu da
mahvetmek suretiyle tesirini gelecek'senelere
de sirayet ettirmektedir. Bu gibi haller karşın
da büsbütün teşkilâtsız bulunan çiftçimiz peri
şan. olmakta, tarlasını bırakarak amelelik yap
mak üzere şehirlere taşınmakta, köyler dağılmak
tadır. Varlığını en geniş ölçüde çiftçiliğe bağla
mış olan köylümüzün bu gibi felâketler karşı
sında gelecek seneki tohumluğunu olsun emni
yette görmesi gayet kıymetli bir teşvik ve ken
disini toprağa bağlıyan unsurlardan biri mahi
yetinde olacaktır. Cumhuriyet Hükümetimiz
şimdiye kadar, mmau zaman, bu mevzuu ele al
mış 2056, 2661, 2863, 3242, 3730 sayılı Kanunları
çıkarmıştır. Fakat bu kanunlarla tahsis edilen
kredilerin noksan oluşu, büyük paralara ihti
yaç hissettiren göçmen iskânı mevzuu ile bera
ber mütalâa edilmesi, tohumluk yardımı isinin
sağlam bir esasa bağlanmasına mâni olmuş+ur.
Bu zaruret ve düşüncelerle mevzuu in celiyen komisyonumuz Hükümetin bu teklifini fay
dalı ve şekli itibariyle maksada yeter bularak
maddeleri aşağıdaki değişikliklerle kabul etmiş
tir.

Başlıkta, aramayı kolaylaştırmak için ka
ııımıın adını (Tohum) kelimesine bağlamayı uy
gun bulmuş ve buna göre değiştirmiştir.
Maddelerdeki değişiklikler:
Madde 1. -— Ziraat Bankasındaki büiün
kredilerini kullandıktan sonra, bu maddede gös
terilen âfetlerden birine uğramış ve mahsûlü
nün % 40 nı kaybetmiş çiftçilerin de bu kanun
la tekrar yardım görmesini sağlamak üzere bir
hüküm eklemiştir. (Küçük çiftçi) yerine (Çift
çi) kelimesi konmuş ve yardım şümulü gcnişletilmişttir.
Verilecek tohumlukların cinsi çoğa İtilin iş
(Arpa ve buğday) yerine (Buğday, arpa, çavdar,
mısır, yulaf) konmuştur.. Bunun dışında, ihti
yaç hissedilen tohumların dağıtılmasına imkân
vermek üzere Tarım Bakanlığına, Bakanlar Ku
rulu kararına, müstenit yetki veren bir fıkra ek
lenmiştir.
Madde 2. — De Bakanın bu maksat iciıı açacağı senelik kredileri az gören komisyon bu
miktarı beş milyon liraya çıkarmış, bakiyele
rin tesbitine üç senelik hesap devresini esas tu
tacak hükümler eklenmiştir.
Madde 3. - Kısa bir ifade ile yazılmıştır.
Madde 4. - - de, tohumluk ihtiyacının ban
kaya vaktinde bildirilmesini lüzumlu görerek
(Ekim mevsiminden en az bir ay evvel) sözü ek
lenmiş, tekkişilerin zararlarının bildirilmesi de
bîr usule bağlanmıştır.
Tohumluk alınacaklar arasında (müstahsil)
kalimesi ilâve edilmiş, tohumluk alışlarının sür
atli olması için, Umumi Muhasebe ve Artırma, ve
Eksiltme ve thale Kanından hükümlerine bağlı
oimıyaeağı belirtilmiş, tohumluk alışları taah
hüt yolu ile olursa bu alışın bir taahhüt vergisine
matrah oimıyaeağı açıklanmıştır.
Madde 5. - - te, tohumlukların bankaca vak
tinde hazırlanacağının metinde zikri faydalı gö
rülmüş, tek olarak zarara uğramış çiftçi ile toplu
halde yardım görecek çiftçiler için 3 ilâ. 20 ki
şilik gruplar sistemi uygun görülmüştür. Bu
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suretle fakir çiftçilerin kefalet listesine alınması
nın kolaylaşacağı düşünülmüştür. Bundan baş
ka gruplar halinde borçlandırılan çiftçilerin
ikinci olarak gruplar halinde birbirlerine kefil
yapılmasına lüzum görülmemiştir.
Komisyonumuz, köylünün yalnız alım fiyatı
üzerinden borçlandırılmasını ve alım, dağıtma
esnasında ve daha sonra tahakkuk edecek bütün
masrafların Tarım Bakanlığı tarafından öden
mesini uygun bulmuştur.
Madde 6. — Olduğu gibi kabul edilmiştir.
Madde 7. — de, bu kanuna göre yardım gö
rü]) te yine zarar görenlere ve borcu ertelenen
lere, tekrar yardım yapılması uygun görül
müştür.
Madde 8. — d, bu kanuna göre yardım yapı
lıp ta borcunu ödemiyenler hakkında bankaca
yapılacak takibatın, Tahsili Emval Kanununa
göre yapılması uygun görülmüştür. Bu cihet,
yardım mekanizmasının ve sermayenin işlemesi
için lüzumlu görülmüştür.
Madde 9. — Bu maddede, 5 nci maddedeki
prensipe uyularak bütün masrafların Tarım Ba

kanlığınca ödeneceği tasrih edilmiştir.
Madde 10". ve 11. — Maddede alman kanun
ların ihtiva ettiği hükümlerin metinde açıklanma
sı uygun görülmüştür.
Madde 12. — Aynen kabul edilmiştir.
Madde 13. — Aynen kabul edilmiştir.
Madde 14. — Yürütme hakkı Bakanlar Kuru
luna verilmiştir.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ticaret Komisyonu Başkanı
Ankara
A. Çubukçu
Kâtip
Niğde
Afyon K.
11. TJlusoy
§. Lâçin

Sözcü
G a zianteb
C. Alevli
Bilecik
R. Bozöyük
İmzada bulunamadı

Kars
Manisa
Trabzon
A. Sürmen
F. Kurdoğlu
M. Yarımbıyık
Muş
Sivas
B. Dedeoğlu
K. Kitapçı
Trabzon
Van
A. R. IşıL
M. Koçak

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/319
Karar No. 43

9 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulunun 19 . I I I . 1948 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan, muhtaç
çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı Ticaret Komisyonu raporiyle birlikte
misyonumuza havale olunmakla Tarım Bakanlığığmun ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
temsilcilerinin huzuriyle okunup incelendi.
Geniş bir tarım memleketi olan yurdumuzda
her sene vukua gelen don, kuraklık, sel, haşere
baskını ve yangın gibi türlü âfetlerle birçok çift
çilerimizin mahsulleri her sene kısmen veya ta
mamen harap olmakta ve bunların ekecek tohuma
bile muhtaç bir duruma düştükleri sık sık mü
şahede olunan vakalardandır. Bu duruma düşen

çiftçiler istihsal imkânlarını tamamen kaybetmiş
olduklarından ya tarlalarını bırakıp işçilik yap
mak üzere kasaba ve şehirlere üşüşmekte veyahut
köylerinde âtıl bir durumda, tabiatın kendileri
ne yeni bir imkân bahşetmesi zamanını, tevek
kül ile beklemekten başka bir çare bulamamakta
dır. Bu her iki halden hangisi tecelli ederse
etsin bunlar hem içtimai muvazeneyi ve hem de
ekonomik bünyeyi zayıflatıcı bir durum arzettiğinden Yüksek Meclis muhtelif tarihlerde çıkar
mış olduğu kanunlarla muhacirlere ve muhtaç
çiftçilere ödünç tohumluk temini suretiyle bu
mahzuru önlemeye çalışmıştır. Fakat her çıkan
kanunla evvelki kredi miktarlarına ilâve yapıl
mış olmasına rağmen, bu kredi hadleri az za-
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m a n d a dolmuş, m a k s a d ı temin edemez bir du
r u m a girmiştir. B u n d a n başka edinilen tecrü
beler mevcut mevzuatın değiştirilmeye m u h t a ç
o l d u ğ u n u göstermiş ve bu husus h a k k ı n d a yeni
h ü k ü m l e r e d a y a n a n ve zamanla t ı k a n ı p dolmıy a n yeni bir k r e d i sisteminin teessüsüne ihti
yaç b u l u n d u ğ u anlaşılmıştır. B u m a k s a t l a r ı te
inin gayesiyle hazırlandığı anlaşılan b u tasarı
nın esasları. Komisyonumuzca da muvafık gö
rülmüş ve maddelerinin müzakeresine geçil
miştir.
T i c a r e t K o m i s y o n u n c a hazırlanan birinci
m a d d e y e fare ve çekirge gibi mıızir h a y v a n l a r ı n
i.ras ettiği z a r a r l a r ı d a ihtiva etmesi için bir
«haşere» kelimesi eklenmiş, vuzuh verilmek
m a k s a d i y l e 4 tıcü maddeye de çeşitleri kelime
sinden sonra «o mahallin» ibaresi k o n m u ş ve
son f ı k r a d a k i «banka için» t â b i r i lüzumsuz gö
r ü l d ü ğ ü n d e n çıka rılmıştır.
Çiftçiye b a ş k a k a n u n l a r l a da t o h u m l u k kre
disi verileceğinden, t e r e d d ü d e yer b ı r a k m a m a k
maksadiyle, 8 nci m a d d e n i n başına «bu k a n u n a
göre verilen» ibaresi ilâve olunmuş ve yine aynı
m a d d e d e k i bir yıl süre içinde ibaresi «vâdenin
h u l u l ü n d e n i t i b a r e n bir yıl içinde» sekline so
kulmuştur,

B a n k a n ı n s u n ' u t a k s i r i neticesi hasıl olacak
z a r a r l a r ı , u m u m i h ü k ü m l e r muvacehesinde, Ta
rım B a k a n l ı ğ ı n ı n tazmin etmesi esasen bahis
k o n u s u olamıyacağından 9 ucu m a d d e d e k i ban
k a n ı n s u n ' u t a k s i r i olmadan ibaresine lüzum gö
rülmemiş ve bu kısım m a d d e d e n çıkarılımşıtr.
B u kanunla verilecek tohumlara ait işlemle
r i n Muamele Vergisinden ve bu işlemlere ait
kâğıtların D a m g a Resmiyle sair harç ve resim
l e r d e n bağışıklığını temin edecek şekilde 10 ncıı
madde yeniden yazılmış ve bu k a n u n u n uygu
lamasında Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkla
r ı n d a n başkasının ilgisi olmadığı sonucuna
v a r ı l d ı ğ ı n d a n H ü k ü m e t teklifinin 14 ncü mad
desi maksadı temine kâfi görülmüş ve Ticaret
Komisyonuna ait tasarının diğer hükümlerinde
başka bir değişiklik yapılmamıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye K. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Gümüşane
Samsun*
Balıkesir
/ / . F. Ataç
R. Isıtan
11. ŞeremetU
Samsun
Tekirdağ
Kastamonu
Z. K. (hzaroğlu
Ö. Karata*
/ / . Çelen
Tokad
(J. Kovalı

Bütçe Komisyonu r a p o r u
T. B. M. M.
Bütçe
Komisyonu
fisas No. 1/319
Karar No. 105
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Yüksek Başkanlığa.
M u h t a ç çil'lçilere ödünç, lohıınılıık verilme
si h a k k ı n d a Tarım
Bakanlığınca
hazırlan!))
Başbakanlığın :U) .111 . .I!)4S tarihli ve (i/1074
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı T a n ı n , Ticaret ve Maliye .Komis
yonları r a p o r l a r i y l e birlikte
Komisyonumuza
verilmekle Tarım B a k a m Cavit Oral, Maliye
Bakanı »Şevket .Adabın, Ticaret Bakanlığı yet
kili temsilcileri. Ziraat Bankası Genel M ü d ü r ü
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
• ):]İ2 sayılı Kanun, muhtaç, çiftçilere tohum
luk tevzii ve göçmenlerle nakledilenlere yar
dım yapılması h a k k ı n d a olup t e t k i k
mevzuu

edilen tasarı b u n l a r d a n muhtaç çiftçinin tohum
luk ihtiyacım ele ;ılmış b u l u n m a k t a d ı r . Gıımhuriyet I lükümei I eri muhtaç, çiftçinin
tohumluk
ihtiyacını karşılamayı ütedenberi esas t u t m u ş
ve adı geçen k a n u n u n kabul, ettiği (o 750 000)
lirayı sonradan çıkan iki kanunla ((i 750 000)
liraya çıkarmış ise de bunun yarıya yakın mik
t a r ı göçmenlerle nakledilenlerin
ihtiyaçlarına
sarfedildiğinden kalan m i k t a r m u h t a ç
çiftçi
ihtiyacını k a r ş ı l a m a y a kâfi gelmemekte bulun
muştur. Bu sebepledir ki, tasarı, m i k t a r ı artır
mış ve bu işe m ü t e d a i r h ü k ü m l e r i bir a r a y a
toplamıştır. Tasarının en mühim oları birinci
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maddesi çeşitli âfetlerden mahsulün enaz %40
ı derecsinde zarar gören ve Türkiye Cumhuri
yet Ziraat Bankasından tohum kredisi alamıyarak muhtaç duruma düşen muhtaçlara muhte
lif hububat tohumlan vermek için Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca Tarım Bakan
lığı namına hesap açılmasına yetki vermekte
dir. Bu hükme göre mahsulü %40 dan aşağı
zarar görenler istifade edemiyeceği gibi mah
sulü bir âfete mâruz kalmamış fakat elinde olmıyan herhangi sebep ve suretle fakrüzarurete
uğramış olan muhtaç çiftçilere yardıma da im
kân vermemekte bulunmuştur. Halbuki mah
sulü % 40 dan aşağı nispette zarar görüp tohum
kredisi de alamıyanlarm işletmesini yürütebil
mesi himayeye mazhar kılınmasına mütevakkıf
olduğu kadar bir âfetten zarar görmemekle
beraber hattâ çiftçiliği bırakmaya mecbur ola
cak derecede zarurete uğrıyanlarm da yardım
görmeleri zaruridir. Esasen Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına tohum kredisi için baş
vuranların hemen çoğu bu suretle müzayakaya
duçar olanlardır denilebilir. Bu mülâhazalarla
madde, arzedilen üç kısım çiftçiyi ihtiva edeeek
şekilde tedvin edilmiştir. Bundan başka Hükü
met tasarısında muhtaç küçük çiftçiye yardım
esas tutulmuş ise de Komisyonlar alelıtlak çift
çiyi kabul etmiştir. Her ne kadar çiftçinin sı
nıflandırılması için mevzuatımızda katî bir esas
yoktur ve her hangi âfetten zarar gören her
hangi çiftçinin madde hükmünün şümulüne gi
ren hallerde aynı şekilde yardım görmesi daha
mımi-fıktır. Ancak malî durumun müsaadesizliği böyle gayet şümullü bir hüküm kabulü ha
linde bilhassa gözetilmesi lâzımgelen küçük çift
çiyi mağdur edebileceği mülâhazasiyle yardımın
evvelâ küçük çiftçiye tahsisi ve para artarsa
bunların dışındakilere teşmili ve küçük çiftçi
vasfının tâyini için de 3202 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanunundaki tarifin
esas tutulması uygun görülmüştür. Bir çiftçi
nin arzedilen şekillerde muhtaç olup olmadığı
ve ihtiyacı nispeti kolayca tesbit edilebilir bir
keyfiyet değildir. Mevcut kanunun tatbikatında
da tohumluk tevziatına müteferri işlerin karar
laştırılması için kanun metninde bir hüküm
mevcut değilse de ayrı bir talimatname ile İhti
yaç Komisyonu namı altında bir kurum teşkil
edilmiş ve o kurumun bu vazifeleri iyice idare
ettiği anlaşılmıştır. Bu tasarının da hükümleri

ni iyi tatbik imkânını sağlamak üzere böyle bir
komisyon teşkiline zaruret görülmüş ve teşekkü
lün tedvini daha esaslı olacağından bunu ifade
eden bir madde ilâve edilmiş ve bu teşekküle
resmî alâkalı erkândan başka halkı temsil eden
bir azanın katılması da uygun bulunmuştur.
Tarım Bakanlığı emrine açılacak hesap, Hükü
metçe senelik 4 milyon lira olmak üzere teklif
edilmiş ise de Komisyonlar bunun 5 milyona çı
karılmasını lüzumlu görmüş ve Komisyonumuz
ca yapılan tetkikler neticesinde biraz daha ge
nişlik verilmek üzere altışar milyona çıkarılma
sı ve bir senelik tahsisattan tamamı kullanılamazsa artanının ertesi sene tahsisatına ilâve
edilerek kullanılabilmesi ve fakat daha ertesi se
neye intikal ettirilmemesi tasarıda tasrih edil
miştir.
Hükümet, tohumluk alım bedeline, alıma
kadar yapılacak masrafın da ilâve edilerek
çiftçinin bu miktar üzerinden faizsiz olarak
borçlandırılmasını teklif etmiş ise de faiz ve
Muamele Vergisinden maada masrafların ehem
miyetli bir miktara varmadığından çifçiyi koru
mak için yapılacak bu yardımın yalnız alım
bedeline hasredilmesi hakkında diğer Komis
yonlarca kabul edilen esasın Komisyonumuzca
da kabulü uygun görülmüştür. Tasarının diğer
maddeleri Hükümet teklifi esas tutularak to
humluk tevzii ve bedelinin borca tahvili işleri
nin mümkün mertebe kolayca yapılması maksa
dına göre hazırlanmıştır. Esaslı bir hüküm,
de bankanın vâdesinde tahsil edemiyeceği, ala
cakların Tahsili Emval Kanununa göre takip ve
tahsil etmesine salâhiyet verilmesidir. Hakika
ten bu şekilde tahsil salâhiyeti hem çiftçiyi ağır
gelen takip ve tahsil masraflarından kurtara
cak ve hem de kısa zamanda ele geçecek parayı
tekrar kendilerine ikraz yolunu sağlıyacaktır.
Tohumluk ihtiyacının, bilhassa muhtaç çift
çiyi de bu tasarı şümulüne alınca, tasavvur
edilen miktarla karşılanmasının mutlak olarak
sağlandığına hükmedilemez. Ancak Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kaynaklarının
kifayetsizliği, bu müesseseye umumi surette
büyük yardımlar yapılmasını zaruri, kılmakta
ise de malî vaziyetin şimdilik buna müsa
it bulunmaması sebebiyle işi arzedilen mik
tarlarla ayarlamaya zaruret hâsıl olmuştur.
Bankanın bu durumu, yekûnu on sekiz milyona
varan tahsisatı kısmen dahi olsa takip edeme-
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diği veya tahsili geciktiği takdirde asli vazifeleri
nin ifasını dahi müşkülleştirebileceğinden böyle
bir hal vukuuna meydan verilmemek üzere ban
ka sıkıntıya uğradığı takdirde Hazinenin ban
kayı malî bakımdan tatmin edecek şekilde müzahareti sağlamasının zaruri olduğunu bilhassa
kaydetmeyi Komisyonumuz lüzumlu görmüştür.
Ehemmiyetli noktaları yukarda arzedilen
tasarının bazı maddeleri icabeden şekilde tadil
olunarak hazırlanmış ve ivedilikle müzakeresi
temennisiyle Kamutay]u onayına arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa, sunulmuştur.
Başkan
Başkauvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
fî. Erten
t. H. Tigrel
M. Eriş

Kâtip
Ankara
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkcrma,n
F. Öymen
Balıkesir
Aydın
Ankara
E. M tan
Ol. B. Alpman
G. Gölet
istanbul
Diyarbakır
Bursa
Dr. A. Adırar
§. TJluğ
F. Bük
Konya.
Kocaeli
İzmir
S. Çumra 11
Dr. F. Ş. Bürge
8. Dikmen
Niğde
Konya
Urla
B.
Gürsoy
M. A. Binal
E. Tekeli
Eskişehir
Eskişehir
Esasa iştirak ediyoruz. On sekiz milyon lirayı
az bulmaktayız.
H. Polatkan
A. Potuoğlu

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞI

TİCARET KOMİSYOI
DEĞİŞTİRİCİ

Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesi hakkında
Kanun
tasarısı

Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesi hakkında Kanun
tasarısı

Tohumluğa muhtaç
çiftçilere
ödünç tohumluk verilmesi hali
kında Kanun tasarısı

MADDE 1. — Kuraklık, don,
dolu, sel, yangın ve benzerleri
âfetlerden mahsulü enaz yüzde
kırk nispetinde zarar görmüş
ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasından tohum kredisi de
sağlayamırak muhtaç duruma
düşmüş olan küçük çiftçilere
adı geçen Banka eliyle buğday
ve arpa tohumluğunu ödüne ve
faizsiz olarak dağıttırmaya Ta
rım Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 1. — Kuraklık, don,
dolu, sel, yangın ve benzerleri
âfetlerden mahzuru enaz yüzde
40 nispetinde zarar görmüş ve
T. Z. Bankasından tohumluk
kredisi de sağl lyamıyarak muh
taç duruma düşmüş olan çiftçi
lere adı geçen banka eliyle buğ
day, arpa, çavdar, mısır ve yu
laf tohumluğunu ödünç ve faiz
siz olarak dağıttırmaya Tarım
Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 1. — Kuraklık, don,
dolu, sel, yangın ve benzeri
âfetlerden mahsulü enaz %4Ü
nispetinde zarar görmüş ve ay
rıca Türkiye Ziraat Bankasın
dan bu maksat için kredi sağlıyamıyacak duruma düşmüş
çiftçilere ödünç ve faizsiz ola
rak Türkiye Ziraat, Bankası
eliyle buğday, arpa, çavdar,
yulaf ve mısır tohumlukları
dağıtmaya Tarım Bakanlığı
yetkilidir. Gerekli hallerde Ta
rım. Bakanlığınca alınacak ha
kanlar Kurulu kararı ile diğer
çeşit tohumluklar da bu kanu
na göre dağıtılabilir.

11. KÜM ETİN

TEKLİFİ
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MALİYE
KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİBÎŞİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞIŞTlRRlŞÎ

Tohumluğa
muhtaç
çiftçilere
ödünç tohumluk verilmesi hak
kında Kanun tasarısı

Muhtaç çiftçilere
ödünç to
humluk verilmesi
hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — Kuraklık, don,
dolu, sel, haşere, yangın ve ben
zeri âfetlerden mahsulü enaz
% 40 nispetinde zarar görmüş
ve ayrıca
Türkiye
Ziraat
Bankasından bu maksat için
kredi sağlıyamıyacak duruma
düşmüş çiftçilere ödünç ve faiz
siz olarak Türkiye
Ziraat
Bankası eliyle huğda}', arpa,
çavdar, yulaf ve mısır tohum
lukları dağıtmaya Tarım Bakan
lığı yetkilidir. Gerekli hallerde
Tarım Bakanlığınca alınacak
Bakanlar Kurulu karariyle di
ğer çeşit tohumluklar da bu ka
nuna göre dağıtılabilir.

MADDE 1. — Kuraklık, don,
sel, haşere, yangın ve benzeri
âfetlerden :
a) Mahsulü enaz % 40 nis
petinde zarara uğrayıp elinde
tohumluğu kalmamış ve Türki
ye Cumhriyeti Ziraat Bankasın
dan veya Tarım Kredi Koope
ratiflerinden tohum kredisi alanııyacak halde bulunmuş olan;
b) Mahsulü %40 tan daha
az nispette zarar görmüş ve fa
kat elinde tohumluğu kalma
mış ve Türkiye
Cumhuriyeti
Ziraat Bankasından, veya Ta
rım Kredi Kooperatiflerinden
tohum kredisi sağlıyamamış
ve bu yüzden zirai işletmesini
yürütemiyecek hale gelmiş bu
lunan ;
c) Mahsulü zarara uğrama
mış olmakla beraber elinde olmıyan herhangi sebeple fakrüzarurete duçar olarak tohumlu
ğunu dahi tedarike ve Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasm( S. Sayısı: 198 )
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Ta. K.

Ti. K.

MADDE 2. — Birinci madde
de yazılı maksadı sağlamak üze
re Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Tarım Bakanlığı emri
ne % 6 faizli ve yılda yapılacak
miktarı dört milyon lirayı geç
memek üzere tohumluk kredisi
açar. Bu kredinin zimmet ba
kiyesi, faizler hariç on iki mil
yon lirayı geçemez.

&ADDE 2. — Hükümetin 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADÖE 2. — Birinci mad
dede yazılı maksadı sağlamak
için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası, Tarım Bakanlığı
emrine, yıllık miktarı 5 milyon
lirayı geçmemek üzere yüzde
altı faizli tohumluk kredisi
açar. Bu kredinin bakiyesi üç
senelik devre zarfında, faiz
ler hariç, 12 milyon lirayı ge
çemez.
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Mal. K.

B. K.
dan veya- Tânm Kredi Koope
ratiflerinden tohum kredisi al
maya imkân bulamıyan ve bu
sebeple çiftçiliği
bırakacak
hale düşen çiftçilere;
Ziraat Bankası eliyle ödünç
ve fafesk olacak buğday, arpa,
raidir, çavdar, yulaf tohumluk
ları ve gerekli hallerde Bakan
lar Kurulu karariyle diğer çe
şit tohumlukları dağıtmaya Ta
rım Bakanlığı yetkilidir. Bu
yardım ilk önce, 3202 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun 3 ncü mad
desinde tarif edilen küçük çift
çilere yapılır.
MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı çiftçinin ihtiyaç
hal ve derecisinin tesbitine ih
tiyaç Komisyonları yetkilidir.
İhtiyaç Komisyonları, bu ka
nunda görevlendirildikleri iş
lerle
Komisyon
Başkanının
görüşülmesine
lüzum göste^
receği
hususları
da ince
ler ve- karara bağlar, ihti
yaç
Komisyonları,
mahallî
Mülkiye âmirlerinin başkanlığı
altında Tarim ve Maliye Bakan
lıkları temsilcileriyle Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Müdüründen ve varsa Ziraat'
odası teötsileisinden, yoksa Be
lediyece seçilecek bir çiftçiden
teşekkül eder.

M&DDE 2. -— Ticaret Kbmisyömmuıv 2'. madaki aynen.

MAİ3DE 3; — Birinci madi dede yazılı maksadı sağlarnak
İ içlü Türkiye Cumhuriyeti Zira: at Bankası Tarım Bakanlığı
enirine yilllk miktarı altı mil: yön lirayı geçmemek üzere tfc
6 faizli tohumluk kredisi açar.
Bu krediden bir yılda kullanı
lanı, altı milyondan aşağı oldu
ğu takdirde artanı ertesi yıl
için tahsis" edilecek oîan altı
(S; Sayışı :.19l)
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Ta. K.
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MADDE 3. — Tohumlukla
rın satmalma bedelleri ve bu
hizmetle ilgili her türlü gider
ler, (yollama, koruma, depola
ma, sigorta, çuvallama, tartma,
temizleme, ilaçlama, taşıma, da
ğıtma, tahsil ye kovuşturma ve
benzerleri giderleri; hizmete ge
rekli malzeme ve demirbaş sa
tmalma ve bakım bedelleri, hiz
metin denetlenmesinde çalıştırı
lacakların yollukları ve Banka
kuruluşu olmıyan yerlerde lü
zumu halinde münhasıran bu iş
lerde kullanılacak görevlilerin
aylık ve yollukları) bu krediden
bankaca kendi mevzuatına göre
ödenir.

MADDE 3. — Tohumlukların
satmalma bedelleri ve bu hiz
metle ilgili her türlü giderler
bu krediden benkaca kendi mev
zuatına göre ödenir.

MADDE 3. — Bu tohumluk
ların satmalma bedelleri ve ge
rekli her nevi masraflar Tür
kiye Cumhuriyeti Biraat Ban
kası usullerine göre tesbit edi
lerek, bu hesaptan, bankaca
ödenir.

MADDE 4. — Tohumluk da
ğıtılacak yerler ile tohumluk
miktar ve çeşitleri her yıl Ta
rım Bakanlığınca belirtilerek
Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat
Bankasına bildirilir. Bakanlık
ça belirtilecek duruma göre Ban
ka dağıtılacak tohumlukları Ta
rım Bakanlığı müeseselerinden
veya Toprak Mahsulleri Ofisin
den peşin para ile alır. Şayet bu
kurumların ellerinde mahalleri
ne uygun tohumluk yoksa veya
ihtiyaç mahallerine pahalıya
mal olacaksa piyasalardan satmalmır.
Satınalmacak tohumlukların
mahallî şartlara elverişli ve
tohumluk vasıflarını haiz olup
olmadığının incelenip belirtil
mesi Tarım Bakanlığı kuruluşu
tarafından yapılır.

MADDE 4. — Tohumluk da
MADDE 4. — Tohumluk da
ğıtılacak yerlerle
tohumluk
ğıtılacak yerler ile tohumluk
miktar ve çeşitleri ekim mev
miktar ve çeşitleri ve dağıtma
siminden enaz bir ay evvel Ta
zamanı her yıl Tarım Bakanlı
rım Bakanlığınca tesbit edile
ğınca belirtilerek T. Z. Bankası
rek Ziraat Bankasına bildirilir.
na bildirilir.
Olağanüstü hallerde bu bildir
Bakanlıkça belirtilecek duru
me, ihtiyacın bilinmesi tarihin
ma göre banka dağıtılacak to
den itibaren bir ay içinde ya
humlukları vaktinde Tarım Ba
pıl ir.
kanlığı müesseselerinde ve bu
müesseselerin tohumlukları yaHakanlıkça bildirilecek du
tişmediği takdirde Toprak Mah
ruma göre dağıtılacak tohum
sulleri Ofisinde tohumluk için
luklar Tarım Bakanlığı mües
ayrılanlardan peşin para ile
seselerinden veya Toprak Mah
alınır.
sulleri Ofisinden peşin para ile
Bu kurumların ellerinde ma
al m ir. Şayet kurumların el
hallerine uvgun tohumluk yok
lerinde
mahallin
gerekleri
sa veya ihtiyaç mahallerine
ne uygun vasıfta tohumluk yok
pahalıya mal olacaksa piyasalar
sa veya ihtiyaç mahalline paha
dan satmalmır. Satınalmacak to
lıya mal olacaksa, ayni şekilde,
humlukların mahallî şartlara el diğer müstahsıllardan veya piya
verişli ve tohumluk vasıflarını | sadan satmalmır. Satınalmacak
haiz olup olmadığının incelenip
tohumlukların mahallî şartlara
belirtmesi TarımBakamlığ* \aı- elverişli ve tohumluk vasıflarım
( S, Sayısı : 19S-)
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milyona eklenerek kullanılabil
mek ve fakat daha ertesi seneye
devredilmemek kayıt ve şartiyle kredinin bakiyesi faizler ha
riç 18 milyonu geçemez.

MADDE 3. — Ticaret KoMADDE 4. — Ticaret Komismisyonunun 3. maddesi aynen. ! yoımmm 3 ncü maddesi aynen.

MADDE 4. — Tohumluk da
ğıtılacak yerlerle tohumluk mik
tar ve çeşitleri o mahallin ekim
mevsiminden enaz bir ay evvel
Tarım Bakanlığınca tesbit edi
lerek Ziraat Bankasına bildiri
lir. Olağanüstü hallerde bu bil
dirme; ihtiyacın bilinmesi tari
hinden itibaren bir ay içinde
yapılır.
Bakanlıkça bildirilecek duru
ma göre dağıtılacak tohumluk
lar Tarım Bakanlığı müessese
lerinden veya Toprak Mahsulle
ri Ofisinden peşin para ile alı
nır. Şayet kurumların ellerin
de mahallin gereklerine uygun
vasıfta tohumluk yoksa veya ih
tiyaç mahallerine pahalıya malolacaksa, aynı şekilde, diğer
müstahsıllardan veya piyasadan
satınalmır.
Satırialınacak ' to
humlukların mahallî şartlara
elverişli ve tohumluk vasıflarım

MADDE 5. — Tohumluk da
ğıtılacak yerlerde tohumluk
miktar ve çeşitleri ekim mevsi
minden enaz bir ay evvel Ta
rım Bakanlığınca tesbit edile
rek Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasına bildirilir. Olağan
üstü hallerde bu bildirme ihti
yacın bilinmesi tarihinden iti
baren bir ay içinde yapılır.
Bakanlıkça bildirilecek duru
ma göre dağıtılacak tohumluk
lar Tarım Bakanlığı müessese
lerinden veya Toprak Mahsul
le id Ofisinden peşin para ile alı
nır. Şayet kurumların ellerinde
mahallin gereklerine uygun va
sıfta tohumluk yoksa veya ihti
yaç mahallerine pahalıya mal
olacaksa aynı şekilde diğer
müstahsıllardan veya piyasadan
satın alınır. Satın alınacak to
humlukların mahallî şartlara
elverişli ve tolumluk vasıfları( S.: Sayısı : 198 )
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ruluşu tarafından yapılır.

İmiz olup olmadığının incelenip
belirtilmesi Tarım Bakanlığı
kuruluşunca yapılır.
Tohumluk alışları (Umumi
Muhasebe) ve (Artırma, Eksilt
me, İhale) Kanunu hükümleri
ne tâbi olmadığı gibi banka için
taahhüt vergisine de matrah teş^
kil etmez.

MADDE 5. — Tohumluklar
bankaca dağıtma listelerinde
yazılı çiftçilere zincirleme kefa
let karşılığında ve borçlandır
ma voliyle verilir.
Vâde, bu tohumluklardan el
de edilecek ilk mahsulün alın
dığı yılın mahallî harman mev
simi sonudur. Harman mev
simi sonu tarihi mahallî il ve
ilce idare kurullarınca belirti
lir.
Borçlandırma bedelleri tohum
luk bedellerine, varsa üçüncü
maddede yazılı giderler ilâve
edilmek suretiyle tâyin olunur.

MADDE 5. — Hükümetin
5 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 5. — Tohumluklar,
Türkiye Ziraat Bankasına, ekim
mevsiminden evvel ihtiyaç böl
gesinin en uygun yerlerinde
hazır bulundurulur.
Tek hâdiselerde iki çiftçinin
kefilliğiyle, toplu hallerde ihti
yaç listesinde adları yazılı enaz
üç, en çok 20 kişilik grupların
müteselsil kefaletiyle verilir.
Bundan başka bir kefalet
sekli tatbik olunmaz.
Vâde, bu tohumluklardan el
de edilecek ilk mahsulün alındı
ğı yılın mahallî harman 1 mevsi
mi sonudur. Bu .kanuna göre-.ya
p ı 1 a c a k borçlândırmalardaki
(harman mevsimi sonu) il ve il
çe idare kurullarınca belirtilir.
Borçlandırma tohumluğun;. al ıs
bedelleri üzerinden yapılır.

MADDE 6. — Tohumluk
borçları para ile ödenir. Bu
paralar tohumluk kredisi hesa
bına geçirilir.

MADDE «.
6 ncı maddesi
edilmiştir.

Hükümetin
aynen kabul

MADDE 6. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Vâde yılında
birinci maddede yazılı âfetler
den mahsulü enaz yüzde 40
zarar gören çiftçilerin tohum
luk borçları bir yıl ertelenir.
Vâdesinde borcunu ödemiyenler veya erteletmiyenlerden
vâdenin bitimi tarihinden tah
sil tarihine kadar % 6 gecikme
faizi alınır. Bu faiz tohumluk

MADDE 7. — Hükümetin
7 nci maddesi aynen kabul.
edilmiştir.

M A DDK 7. — Vâde yılında
birinci maddede yazılı âfetler
den mahsulü enaz yüzde kırk za
rar gören çiftçilerin tohumluk
borçları bir yıl ertelenir ve bu
kanun hükmünden o yıl için-ay
rıca faydalandırılır.
Vâdesinde borcunu ödemiyen
veya erteletmiyenlerden vâdenin
bitimi tarihinden tahsil taıihi-

( Si- Sayısı : 198 )
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haiz olup olmadığının incelenip
belirtilmesi Tarım Bakanlığı
Kuruluşunca yapılır.
Tohumluk alışları (Umumi
Muhasebe) ve (Artırma, Eksilt
me ve îhal e) Kanunu hükümle
rine tâbi olmadığı gibi taahhüt
vergisine de matrah teşkil et
mez.

nı haiz olup olmadığının ince
lenip belirtilmesi Tarım Ba
kanlığı teşkilâtınca yapılır ve
thtiyaç Komisyonunca bu hu
susta alınacak karar üzerine
işe girişilir.
Tohumluk alışları, Genel Mu
hasebe ve Artırma, Eksiltme ve
İhale Kanunu hükümlerine tâbi
olmadığı gibi banka için Taah
hüt Vergisine de matrah teşkil
etmez.

MADDE 5. — Ticaret Ko
misyonunun 5 nci maddesi ay
nen.

MADDE 6. — Tohumluklar
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca ekim mevsiminden
evvel bölgenin thtiyaç Komis
yonunca tesbit edilecek en uy
gun yerlerinde hazır bulundu
rulur. Borç senetleri bir çiftçi
için enaz iki ve birden fazlası
için üç kişiden yirmi kişiye ka
dar gruplar halinde müteselsil
kefaletle tanzim edilir. Vâde, bu
tohumluklardan elde edilecek
ilk mahsulün alındığı yılın ma
hallî harman mevsimi sonudur.
Bu kanuna göre yapılacak borç
landırmalarda, harman mevsimi
sonu, il ve ilce idare kurulların
ca belirtilir. Bu borçlandırma,
tohumluğun bankaca alış bedel
leri üzerinden yapılır.

MADDE 6.
teklifi avnen.

Hükümetin

.MADDE 7. — Hükümetin 6
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 7. — Ticaret Ko
misyonunun 7 nci maddesi ay
nen.

MADDE 8. — Vâde yılında
birinci maddede yazılı âfetler
den mahsulü enaz % 40 zarar
gördüğü İhtiyaç Komisyonla
rınca tesbit edilecek olanların
tohumluk borçları bir yıl tecil
edilir. Ve bu kanun hükmünden
oyıliçin ayrıca faydalandırılabilir. Vâdesinde borcunu ödemiyen veya tecil edilemiyenlerden
( S. Sayısı : 198 )
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ne kadar yüzde altı gecikme
faizi alınır. Bu faiz tohumluk
kredisi hesabına geçirilir.

keredisi hesabına geçirilir.

MADDE 8. — T. (.!. Ziraat
Bankası vâdesi gelip de tahsil
edilemiyen ve ertelenmiyen ala
cakları vâde bitim tarihinden
başiıyarak bir yıl içinde kendi
usulüne göre takip ve tahsil
eder. Bu süre içinde tahsil edilemi
yen senetler, bankaca, yapıla
cak takibatı gösterir evrak ile
birlikte malsandıklarma
devrolunur. Malsandıkları devrolunan bu alacakları Genel
Bütçeye
gelir
kaydetmek
üzreze
ve
Tahsili
Em
val Kanununa göre takip ve tah
sil ederler. Bunların tutarı,
evrakın malsandıklarma dev
rini mütaakıp Hazinece Banka
ya ödenir.

MADDE 8. — Hükümetin
8 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 8. — Tohumluk kre
disi borçlarını vâdesinde ödeme
yenlerden Ziraat Bankasınca
tahsilat, Tahsili Emval Kanu
nuna göre yapılır. Bir yıl süre
içnde tahsil edilemiyen senetler
Malsandıklarma
devrolunur.
Malsandıkları devrolunan ala
cakları aynı kanuna göre taki
be devam eder. Bunların tuta
rı, devrini mütaakıp, Hazinece
Ban kava ödenir.

MADDE 9. — Kredi faizle
riyle bu faizlerin Muamele Ver
gisi dağıtmadan sonra tahak
kuk ettiği için borçlandırmaya
girmiyen giderler ve Bankanın
sun'u taksiri olmadan meydana
gelmiş zararlar Tarım Bakan
lığı Bütçesinde açılacak özel
bölüme konacak ödenekle erte
si yıl karşılanır.
ödeneğin
miktarı Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankasınca her yıl Tem
muz ayı sonuna kadar verilecek

MADDE 9. — Hükümetin
9 ncu maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 9. — Kredi faizle
riyle bu faizlerin Muamele Ver
gisi ve alış bedelleri dışındaki,
dağıtmadan evvel ve sonra ta
hakkuk edecek, bütün masraf
lar ve bankanın sun'u taksiri
olmadan meydana gelecek zarar
la ı- Tarım Bakanlığı bütçesinde
açılacak özel bölüme konacak
ödenekle, ertesi yıl karşılanır.
Bu miktar her yıl Temmuz ayı
sonunda Bankaca Bakanlığa bil
dirilir.

( S. Sayısı : 198 )
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vâdenin bitimi tarihinden tahsil
tarihine kadar % 6 gecikme fa
izi alınır ve bu faiz tohumluk
kredisi hesabına geçirilir.

MADDE 8. — Bu kanuna
göre verilen tohumluk kredisi
borçlarını vâdesinde ödemiyenlerden Ziraat Bankasınca tahsi
lat, Tahsili Emval Kanununa
göre yapılır. Vâdenin hulu
lünden itibaren bir yıl içinde
tahsil edilemiyen senetler Mal
Sandıklarına devrolunur. Mal
Sandıkları devrolunan alacak
ları aynı kanuna göre takibe de
vam eder. Bunların tutarı dev
rini mütaakıp Hazinece banka
ya ödenir.

MADDE 9. — Tohumluk kre
disi borçların vâdesinde ödemiyenlerden Ziraat Bankasınca ya
pılacak tahsilat, Tahsili Emval
Kanununa göre yapılır. Vâde
tarihinden itibaren bir yıl için
de tahsil edilemiyen senetler ta
kibat evrakiyle birlikte malsandıklarma devrolunur. Bu senet
lerin tutarı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası merkezinde
Hazine namına açılacak hususi
bir hesaba zimmet kaydolunur
ve bu suretle zimmete geçirilen
paralar Hazinece Ziraat Banka
sına ödenir. Hazine, devrolunan
senetleri Tahsili Emval Kanu
nuna göre takip eder. 3242, 3730
ve 3938 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre bankaca dağıtılmış
olan tohumluk kredilerinden bu
kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar tahsil edilememiş olan
alacaklar dahi kanunun yürür
lüğü tarihinden itibaren bir se
ne müddetle bankaca Tahsili
Emval Kanununa göre takibedilir ve tahsil edilemiyenler hakkmdada yukarıki fıkra hükmü
tatbik olunur.

MADDE 9. — Kredi faizle
riyle bu faizlerin Muamele Ver
gisi ve alış bedelleri dışındaki,
dağıtmadan evvel ve sonra ta
hakkuk edecek, bütün masraflar
ve Bankanın meydana gelecek
zararları Tarım Bakanlığı büt
çesinde açılacak özel bölüme ko
nacak ödenekle ertesi yıl karşı
lanır. Bu miktar her yıl Tem
muz ayı sonunda Bankaca Ba
kanlığa bildirilir.

MADDE 10. — Kredi faizle
riyle bu faizlerin Muamele Ver
gisi ve tohumluk dağıtmadan
evvel ve sonra tahakkuk edecek
bütün masraflar ve meydana ge
lecek zararlar Tarım Bakanlığı
bütçesinde açılacak özel bölüme
konacak ödenekler ertesi yıl kar
şılanır. ödenelin miktarı Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
ca her yıl Temmuz ayı sonuna
kadar bankaca Tarım Bakan
lığına bildirilir.
( S. Sayısı: 198 )
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MADDE 10. — Bu kanunun
uygulanmasına ilişkin işlemler
Muamele Vergisinden ve ilgili
bütün kâğıtlar, her türlü Dam
ga Eesminden ve sair harç ve
resimlerden muaftır.
Beşinci madde gereğince alı
nacak zincirleme kefalet senet
leri hakkında 4 . VI . 1937 ta
rih ve 3202 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun değişen 50 nci
maddesinin 3 ncü fıkrası hü
kümleri uygulanır.

MADDE 10. — Hükümetin
10 ncu maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 10. — Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — 11 . VI . 1937
tarih ve 3242 sayılı, 9 . X .
1939 tarih ve 3730 sayılı ve
11 . XII . 1940 tarih ve 3938
sayılı Kanunlar
hükümleri
muhtaç yerli çiftçiye tohum
luk dağıtılması konusunda uy
gulanmaz.

MADDE 11. — Hükümetin
11 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanun
dan faydalanacak çiftçiler 3242,
3938 sayılı Kanun hükümlerin
den faydalanamazlar. Ancak
göçmenler,
iskân edildikten
sonra ve yukarda gösterilen ka
nunlarla kendilerine bahşedilen
hakları kullandıktan sonra bi
rinci maddede yazılı hale mâruz
kalırlarsa bu kanun hükümleri
ne tâbi olurlar.

MADDE 12. — 11 . X I I .
19.40 tarihli ve 3938 sayılı Ka
nunda yazılı kredi miktarı
3 500 000 liraya indirilmiştir.
Bu krediden muhtaç çiftçilere
tohumluk olarak yapılmış da
ğıtmalardan doğan alacaklar
tahsil olundukça bunun itfası
na tahsis edilir ve tamamen it
fa edilinceye kadar bu kısım
hakkında 3242 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 12. — Hükümetin
12 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 12. — Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 13 — Hükümetin
13 ncü maddesi aynen .kabul
edilmiştir.

MADDE 13. — Hükümetin
teklifi aynen kabul edilmiştir.

ve Tarım Bakanlığınca incenelip onanacak hesaba göre
tâyin olunur.

( S, Sabası : 198 )
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Hükümetin

MADDE 11. — Hükümetin
onuncu maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 11. — Ticaret Ko
misyonunun 11 nei maddesi ay
nen.

MADDE 12. — 3242, 3730 ve
3938 sayılı Kanunların hüküm
leri yalnız göçmenlerle nakle
dilenler için uygulanır.. Bun
lar, iskân edilerek adı geçen
kanun hükümlerinden fayda
landıktan sonra yukarıki birin
ci maddede gösterilen hallere
düşerlerse bu kanun hükümle
rinden de faydalanabilirler.

MADDE 12. — Hükümetin
teklifi aynen.

MADDE 13. —, Hükümetin
12 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 13. — Hükümetin
teklifi aynen.

MADDE 14. — Hükümetin
13 ncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 10.
teklifi aynen.

( Ş . S«*yıaj: İ t a )
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MADDE 14. — Bu kanun
hükümlerini Maliye, Tarım ve
Ticaret Bakanları yürütür.
Başbakan
H. Saka
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
F. A. Barutçu
Devlet Bakanı

MADDE 14. — Hükümetin
14 ncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 14. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

Adalet Bakanı
§. Devrin
Millî Savunma Bakanı
M. Birsel
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı V.
T. B. Balta
Maliye Bakanı
§. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
E. §. Birer
Bayındırlık Bakam
Gülek
Ekonomi Bakanı
F. Sirmen
Sa. ve So. Y. Bakam
Gümrük ve Tekel Bakanı V.
£'. Adalan
Tarım Bakam
T. Coşkan
Ulaştırma Bakanı
§. Koçak
Ticaret Bakam
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

( S. Sayısı : 198 )
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MADDE 14. — Hükümetin
teklifi aynen.

MADDE 15. — Bu kanunu
Maliye, Ticaret ve Tanm Ba
kanları yürütür.
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S.Sayısı: |99
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) ve (L) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kuru
lunun, Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1948 yılı Bütelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu
raporu ( 1 / 3 7 0 , 2 / 1 1 3 , 115, 117 ve 118)

1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (L) cetvellerinde
kanun tasarısı (1/370)

değişiklik

yapılması hakkında

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1119, 6 - 2168
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ile gerekçesinin ve ilişiği cetvelerin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla
arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
İlişik kanun tasarısı ile dairelerin kaçınılması imkânsız görülen mühim ve zaruri bazı ihtiyaç
ları için cem'an (128.311) milyon lira ödenek verilmesi teklif edilmekte ve bu miktarın (100)
milyon lirası çeşitli savunma hizmetlerine ait bulunmaktadır.
1948 yılı bütçesinde savunma hizmetleri için Hükümetçe (377) milyon lira teklif ve Kamutay
ca bu miktar aynen kabul edilmiş idi.
Şukadar ki, bütçenin Kamutayda görüşülmesi esnasında Hükümetçe açıklanmış olduğu üze
re, Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçlarının, siyasi durumun alacağı seyir istikametine,
bazı dış
yardımların tahakkuk edecek mahiyet ve hacmma göre kesin olarak tesbit edilmesi ve gerekli
ödenekler de ona göre istenilmesi düşünülmüştü.
Bu defa yapılan incelemeler sonunda bu ihtiyaçlar için yıl sonuna kadar ilâveten (100) mil
yon liranın tahsisi tebeyyün etmiştir.
Bunun dışında, başta Jandarma kuvvetlerinin takviyesi, yol işleri, petrol arama çalışmaları
ve diğer bazı çok mühim ve müstacel Devlet hizmetleri için (28.311) milyon liralık ödenek isten
mesine zaruret hâsıl olmuştur.
Teklifin, kısmen gelirlerimizden fiilen elde olunmuş ve yıl sonuna kadar elde edilecek fazla
larla, kısmen de Hükümetçe alman kararların neticesi olarak bütçe içinde sağlanmış ve sağla
nacak tasarruflarla karşılanması derpiş olunmuştur.
Yolluklar, Öteberi, döşeme ve demirbaş, basılı kâğıt ve defterler gibi yönetim giderlerinden
yapılan indirmeler, başta Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçları olmak üzere hayati ehemmiyeti

— 2—
haiz bazı Devlet hizmetlerinin gerektirdiği ödenekleri karşılamak nıaksadiyle alınan diğer tasar
ruf tedbirleri cümlesinden olarak yapılmıştır.
Geri kalan tertiplere yapılan zam ve ten/illerin sebepleri a.şağıda sırasiyle arzolunmuştur.
Düşülen

Eklenen

B.

M.

izahat

Başbakanlık
10 000

77

9

—

10 000

77

10

250 000

—

S0

—

Ticari anlaşmalar ve toplantılar dolayısiyle dış
memleketlere gönderilen heyetlerin yollukları iyin
şimdiye kadar yapılan ödemeler, diğer taraftan Yu
nanistan, İtalya ve Belçika Devletlerinin memle
ketimizle yapacakları ticari müzakerelerin kendi
ülkelerinde yapılmasını ısrarla istemeleri gözönünde tutularak bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüş
tür.
Bu tertipteki ödeneğin, Sanfransisko da toplan
tı halinde bulunan Milletlerarası Çalışma Konfe
ransına Hükümetimiz adı katılan heyetin yollukla
rına kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır.
(İnönü Armağanı) için tesis edilen fona evvel
ce yapılmış olan 250 000 liradan şimdiye kadar
mühim bir ödeme yapılmadığı ve, bunun yıl için
de ikramiye verilse dahi karşılamıya kâfi geleceği
gözönünde tutularak indirme yapılmıştır.

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
—
—

9 700
10 300

119

1
2

—

2 278 000

125

—

31 . VII . 1943 gün ve 4475 sayılı Kanuna ait
gerekçede, iç ve dış turizmi geliştirmek üzere alına
cak tedbirler arasında Turizmi Teşvik Kanunu ta
sarısının da en kısa bir zamanda Yüksek Meclise
sunulacağı yazılmış olduğu halde harb yılları,
normal, zamana mahsus olan işe ait kanun tasarı
sının hazırlanmasına imkân vermemiştir.
Yüksek Meclisin her vesile ile üzerinde durduğu
bu mevzuda, lâyık bulunduğıı Önemle mütenasip
olarak sağlam ve emin adımlarla yürümek maksadiyle ve 1948 yılı Bütçesinin müzakeresi sırasında
arzolunduğu veçhile işin evvel emirde mütahassıslara tetkik ettirilmesi zaruri görülmektedir.
İstenilen ödenek beş yıllık bir program yapmak
üzere birisi, otel, lokanta, gazino ve eğlence sana
yiinde diğeri idari turizm teşkilâtında ve mevzua
tında mütahassıs iki yabancının ücret ve yollukları
karşılığıdır.
Bazı yabancı menşeli malzeme ve gereçlerin zazanmda' memlekete ithalleri imkânı olmıyacağı ge
rekçesiyle bütçenin tanziminde nazara alınmamış
olan ihtiyacın' karşılanması maksadiyle teklif olun
maktadır.

( S. Sayısı: 199 )
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Düşülen

Eklenen

B.

1

—

^T,

, f

,

1 000
14 944
—

M.

izahat

İstatistik Genel
700

/ * " * ' '_!

129

—

Devlet Meteoroloji

—
—
1 000

162
163
165

—
—
—

Müdürlüğü

4598 sayılı Kanun gereğince bulunduğu kadroljarda bir üst derece aylığı almak üzere terfi et
tirilen memurlara geçici tazminatları karşılana
caktır.
işleri Genel Müdürlüğü
Bugüne kadar yapılan harcamalara nazaran
bu miktarların tasarrufu mükün görülmüştür.
Milletlerarası Meteoroloji Kurumuna katılma
payı olarak yapılacak ödemeler bütçede mevcut
3 000 lira ödenek sonradan verilen hesaba göre
kâfi gelmiyecektir.

Adalet Bakanlığı
—

150 000

193

3

—

200 000

197

—

—

800 000

198

1

—

200 000

207

1

—-

25 000

207

4

15 000

—

209

3

Bütçeye yıl başında konulmuş olan ödeneğin
tahakkuk eden istihkaklara göre yıl sonuna kadar
kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır.
Bir kısım mahkeme sorgu ve icra dairelerince
muameleli evrakın iyi saklanmasını ve kolay
lıkla bulunmasını teminen geçen yıldan itibaren
dosya usulünün uygulanması kabul edilmiş ve
çok iyi neticeler alınarak 1948 yılında istisnasız
bütün mahkemelerle icra ve sorgu dairelerine teş
mil edilmiştir.
ihtiyacın bir kısmı bütçede mevcut ödenekle
karşılanmış olmakla beraber yeni başlamış olan ve
bu itibarla ihtiyacının hakikî miktarı kesin ola
rak hesaplanamıyan bu sistemin yürütülebilmesi
için 200 000 liralık ek ödenek alınmasına zaruret
hâsıl olmuştur.
Bugüne kadar yapılan sarfiyat, mevcut öde
nek bakiyesi gözönüne alınarak yıl sonuna kadar
ilâveten bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacağı
anlaşılmıştır.
Hükümlü adedine, ekmek satınalmması için
yapılan mukavelelerdeki alış fiyatlarına ve buna
göre bugüne kadar yapılan harcamalara nazaran
yıl sonuna kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl
olacaktır.
Birçok ilçelerde yeniden açılan cezaevlerine nek1 edilen hükümlü ve tutuklarla bunlara refakat eden
jandarma eratının ve hastalık ve mahkeme kararı
ile nakledilen tutuklarla muhafızlarının sevk mas
rafları için ilâveten ihtiyaç görülen miktardır.
Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür.

( S. Sayısı : 199 )
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Düşülen

Eklenen

1 000 000

—

B.

M.

216

İzahat

—

Başta Millî Savunma ihtiyaçları olmak üzere di
ğer hayati ehemmiyeti haiz Devlet hizmetlerine ge
rekli ödenekler için karşılık sağlamak maksadiyle
diğer taraftan da ekonomik kalkınma için doğru
dan doğruya verimli olmak ve geciktirilmesi müm
kün görülen ve henüz de taahhüde bağlanmamış
bulunan bütün yapı işlerini durdurmak yolunda
alman kararın uygulanması üzerine indirilmesi
teklif olunmaktadır.

içişleri Bakanlığı
—

600 000

337

—

13 000

—

339

—

30 000
10 001

:—

341

1
2

_

Ara seçimi yapılaeak il adedinin yılbaşında
tahmin edilen miktarın üstüne çıkması diğer
taraftan ana seçim ile, ara seçimin masraf bakımın
dan büyük bir fark arzetmemesi
dolayısiyle
bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür.
Staj için yeniden memur gönderilmemesi ka
rarlaştırılmış ve geri kalacak ödeneğin halen staj
da bulunan memurların istihkaklarına kâfi gelece
ği anlaşılmıştır.
Yabancı uzman getirilmesinden
sarfınazar
edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü
50 000

—

374

—

100 000

—

375

—

Bu miktarın tasarruf edilmesi mümkün görül
müştür.
216 ncı bölüme ait gerekçede arzedilen husus.lar da göz önünde tutularak 100 000 liranın tasar
rufu sağlanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı
—

435 000

380

—

—

2 270

393

1

700 000
200 000
62 000

395

1
2
3

250 000
62 000

396

1
2

Yeniden teşkil edilecek birliklerin subay, askerî
memur ve er aylıkları karşılığıdır.
Genel mahiyette alman karara göre bu tertip
ten de bütçeye konulan ödeneğin % 20 si nispe
tinde 77 730 lira tasarruf sağlanmış, fakat yeni
teşkil edileceği arzolunan birlikler dolayısiyle
80 000 liraya ihtiyaç görüldüğünden yalnız ara
daki 2 270 lira fark eklenmiştir.
Yeniden teşkil edilecek jandarma birlikleri
ihtiyaçları kısmen bütçedeki ödeneklerden sağ
lanmakla beraber, bu miktarların ayrıca ilâvesine
zaruret hâsıl olmuştur.
Yeni teşk.il edilecek birliklerin giyecek ve teç
hizat giderleri karşılığı olarak istenilmektedir.

( S. Sayısı : 199 )
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Düşülen

Eklenen

43 000

—
—
—
165 000

10
85
30
10

B.

M.

izahat

—

397

—

Bu tertipten daha fazla tasarruf temin olun
muş iken yeniden teşkil edilecek birliklerin ihti
yaçları dolay isiyle ancak 43 000 liranın indiril
mesi imkânı elde edilmiştir.

000
000
000
000
—

398
401
102
402
407

1
—
1
2
—

]
I
Yeniden teşkil edilmesi takarrür eden birlikf lerin ihtiyaçları karşılığı olarak istenilmektedir.
J
216 ncı bölüme ait gerekçedeki sebepler dolayısiyle bu miktar tasarruf sağlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı
—

—
60 000

300 000

128

—

211 000

434

—

60 000
—

437
138

—
1

Havana'da toplanan Milletlerarası Ticaret ve
îşbulma, Paris'te toplanan 16 1ar, .Cenevre'de
toplanan Haberleşme Hürriyeti konferansları dolayısiyle bütçeye konulmuş ödenek tamamen har
canmış bulunmakta, gerek Milletlerarası münase
betlerin artması gerek bugüne kadar yapılan
sarfiyat gözönünde tutularak bu miktar ilâvesi
zaruri görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Kuruluna ödenecek katıl
ma payı olarak bu tertibe 1947 yılında ödenen
miktar aynen konulmuş, hattâ 1948 yılında ku
rula yeniden bazı üyelerin girmeleri dolayısiyıe
1948 yılı hissemizde bir miktar indirme dahi ya
pılacağı mülâhaza edilmişti. Nitekim Birleşmiş
Milletler Kurulundaki daimî delegemizin iş'arın
dan katılma payları üzerinde indirmeler yapıldığı
ve Hükümetimize ait payın da 0,093 den 0,091 e
indiği anlaşılmıştır.
Ancak kurulun genel masrafları artmış oldu
ğundan yapılan indirmelere rağmen katılma pa
yımız geçen yıldan 211 000 lira fazla bir rakam
irae etmiştir.
Eski yıllardan tahminin altında borç çıkması
diğer taraftan Sayıştayca 1947 yılında bir kısım
sarfiyatın istilzam ve yılı içinde muamelelerinin
ikmal edilememesi dolayısiyle geçen yıldan tahmi
nin üstünde borç tahakkuk etmiş bu sebeple bu
iki borç tertibi arasında aktarma yapılması za
rureti hâsıl olmuştur.

Maliye Bakanlığı
1 680 000

—

460

1

Yıl içinde Hazinenin nakit durumu bakımın
dan sıkıntıya düşmesi halinde çıkaracağı bono
ların faizleri karşılığı olarak bu tertibe konulan
ödenekten bu miktarın, şimdiye kadar çıkarılan

( S. Sayısı : 1£9 )

6 Düşülen

Eklenen

B.

450 000

—

462

700 000

—

463

6 000
8 690
212 000
4 425
100 000
16 000
21 000
95 000
100 000
8 000

—
—
—
—
—
—
—
_-.
—
—

467

İzahat

M.

2

1
2
3
4
5
7
11
12
13
14

—

180 000

467

6

40 000

—

469

—

114 500

487

bonolar için ödenmiş ve ileride aynı suretle öde
necek miktar, diğer taraftan nakit bakımından
asıl sıkıntılı duruma düşülmesi lâzımgelen devre
nin atlatılmış bulunması gözönüne alınarak bu
miktarın tenzili mümkün görülmüştür.
Ru tertibe konulan ödenek Hazinece tefeyyüz
edilmiş veya edilecek, satmalınacak ve kamulaştırılaeak gayrimenkuller
karşılığı bulunmakta
dır. İnşasına devam olunan Hükümet konakları
nın ikmal ettirilerek bugüne kadar başlanmış ve
ya arsası kamulaştırılmış bulunan Hükümet ko
naklarına ilâveten yeni kamulaştırmalar mevzuubahis olmadığından ve inşaat ödenekleri de ta
sarruf edilmiş bulunduğundan bu miktarın indi
rilmesi imkânı hâsıl olmuştur.
Bütçeye, konulmuş olan ödenekten, bugün elde
mevcut bakiye ve yıl sonuna kadar çıkması muh
temel ihtiyaçlar göz önünde tutularak 700 000 li
ra tasarruf edileceği neticesine varılmıştır.

Başta Millî Savunma olağanüstü ihtiyaçları ol
mak üzere mühim ve müstacel borç hizmetlerin
karşılanması maksadiyle bu vurulan tasarruf ted
birleri meyanında henüz harcanmamış bu ödenek
lerin indirilmesi uygun görülmüştür.

Yeniden teşkili kararlaştırılan jandarma bir
liklerine alınması zaruri görülen ve kamyon
bedelleri karşılığı olarak talep edilmektedir.
Halen staj için yabancı memleketlerde bulu
nan memurların istihkaklarına 10 000 liranın
kifayet edeceği ve yeniden memur gönderilmiyeceği nazarı dikkate alınarak bütçede mevcut
50 000 liradan 40 000 lirasının indirilmesi teklif
olunmaktadır.
Birleşmiş Milletler topluluğunun sulh ve kül
tür münasebetlerinin tezahürü mahiyetini göste
recek oıan 1948 yılı Londra Olimpiyat oyunları
na iştirake karar verilmiştir. İştirak için gerekli
150 000 liranın bir kısmı yapılan tasarruflarla
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi için
den sağlanmış ise de, geri kalan kısmının ek öde
nek olarak verilmesine zaruret hâsıl olmuştur.

( S. Sayısı: 199 )
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Düşülen

Eklenen

B.

2 000 000
750 000
500 000

489
490
491

750 000

526

21 000

552

—

400 000

559

—
—

180 000
70 000

561
564

100 000

—

576

570 000

—

581

M.

İzahat
Üniversitelerin 1947 yılı sarfiyatı dolayısiyle
1948 yılma devrolunan nakit fazlaları ile, teşkilât
kanunları yıl başından itibaren uygulanacağına
göre hesap edilerek verilmiş olan ödeneklerden
bu kanunların henüz yürürlüğe girmemiş olmala
rı dolayısiyle bu miktarların tasarrufu mümkün
görülmüştür.
Kırtasiye Genel Müdürlüğüne kırtasiye döner
sermayesi olarak mevcuduna ilâveten bu yıl yal
nız 250 000 lira verilmesi mümkün ve muvafık gö
rülmüştür.
Bütçenin onanmasından sonra kabul edilen
5186 ve 5192 sayılı Kanunlarla Atatürk'ün kız
kardeşine ve Kâzım Karabekir'in ailesine vatani
hizmet karşılığı olarak bağlanan aylıklar karşı
lanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı
3
İlkokul öğretmenlerinin Genel Muvazeneye
alınması hakkındaki 5166 sayılı Kanunla eğit
menlerin ücretlerinin de genel bütçeden ödenme
si kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile
alman kadrolarına ait ücretlerin, evvelce 4599
sayılı Kanuna göre ayrıca verilen 15 lira ile bir
likte ellerine geçen paradan aşağı para geçmeme
sini temin edecek şekilde yükseltilmesi muvafık
görülmüş ve aynî yardım mevzuunun tasfiyesi
maksadiyle 4599 sayılı Kanunun eğitmenlere ay
ni yardım verilmesini sağlıyan fıkrası da kaldı
rılmıştır. 15 lira olarak verilen aynî yardımın
evvelce vergi tevkifatma tâbi olmaması neticesi
olarak, bu miktar kadro ücretlerine zam edilir
ken ayrıca tevkifat karşılığı olarak da bir mik
tarın ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuş ve bir
ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır.
Şu kadar ki, ihtiyacın hemen yarısı kadroların
azaltılması suretiyle ödeneği dâhilinde karşılan
mış bulunmaktadır.
1
5166 sayılı Kanunla Genel Bütçeye alınan ilkokul
—
öğretmenlerinin 4644 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ek görev tazminatları ile Ankara Belediye hu
dutları içinde çalışan ilkokul öğretmenlerine öde
necek muvakkat tazminatlar karşılanacaktır.
4
Harcamaların, geri kalan ödenek içinde yapıl
masına çalışılması uygun görülmüştür.
1
Yapılan hesaplara göre bu tertipten bu miktar öde
neğin indirilmesinin hizmeti aksatmıyacağı anla
şılmıştır.
( S. Sayısı : 199 )
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Düşülen

Eklenen

54 196

340
76 690
20 000
3 400
2 000
62 000
40 0Ö0

B.

587
—
—
—
—
—
—
—

591

9 500

597

15 000

601

20 000

603

1 000 000

—

M.

1
2
4
5
7
8
10
—

613

îzahat
Halen yabancı memleketlerde öğrenimde bulu
nan öğrencilerle yıl sonuna kadar gönderilmeleri
evvelce takarrür edip muameleleri ikmal edilmiş
bulunan öğrencilere ödenmesi gerekli aylık ödenek
lerinin yıllık tutarlarından fazla» kalan kısnnlar
indirilmiştir.

Bir taraftan bu tertipten şimdiye kadar yapı
lan harcamalar, diğer taraftan Londra Olimpiyat
larının da yukarda arzedildiği veçhile hakiki mâ
nada Milletlerle bir kültür münasebeti mahiyeti
taşıması gözönünde tutularak, bu miktarın Olim
piyatlar için gerekli ödeneğin sağlanması maksadiyle indirilmesi muvafık görülmüştür.
Bu yıl izmir Fuarındaki Millî EğitimPaviyununun açılmıyacağı gözönüne alınarak indirme ya
pılmıştır.
Açılan kurslar yıl başında tasavvur edilenler
den daha ufak mikyasta olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversiteler
de ve yüksek okullardaı okuyan burslu öğrencilerin
sayısı, yıl başında tahmin olunan miktarın altına
düştüğünden, yapılan hesaplara nazaran bu miktar
tasarruf elde edilebilecektir.
216 ncı bolüme ait gerekçede zikrolunan sebep
lere binaen indirilmiştir.

Bayındırlık akanlığı
3ÖÖ 000

618

500 "OÖD

644

499 000

646

—

652 nci bölüme ait gerekçede arzolunanacak in
şaat dolayısiyle muvakkaten çalıştırılacakların üc
retleri karşılanacaktır.
Amasya'da vukua gelen seylâpta zarar gören
lere yapılacak yardımları karşılamak üzere teklif
edilmiştir.
216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
dolayısiyle bu tertipten de 240 000 liranın tenzili
mümkün görerek ancak yeni teşkil edilecek jan
darma birliklerinin iskânları için yapılacak inşaat
karşılığı olarak 839 000 lira ilâvesi gerekmiş ol
duğundan, aradaki farkın eklenmesi teklif olun
muştur.

(S. Sayısı: 199)

9 —
Düşülen
25 000
340 000
1 000
100 000
3 300 000
185 811
25 000
440 000
410 000
190 000
50 000
1 000 000
300 000
330 000
1 900 000
—
—
—
—

900 006
—

Eklenen

B.
646

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
250 000
5 800 000
2 500 000
150 000

—
800 000

İzahat

M.
1"

2
3
5
7
8
216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
9 |
10 | ler dolayısiyle indirilmiştir

11
12 j
13 |

647
648
649
652

653
634

'u I

— 1

— 1

—J
1
2
3
4

Stratejik ve ekonomik büyük önemi haiz İsken
derun - Toprakkale - Maraş - Malatya - Elâzığ Erzurum ve Toprakkale - Adana - Mersin - Ulu
kışla - Ankara İstanbul istikametinde halen mev
cut yer ve köprülerin takviyesi bir bakıma tâbi
tutulması ve hiç yol olmıyan kısımların yeniden
inşası ve mevcut köprülerin esaslı surette takviyesi
ve bu maksatla getirtilmiş olan Amerikan menşeli
yol makinelerinin montajı, muhafaza ve tar i r H ı
için lüzumlu hangar ve atelyclor tesisi kamu 1 ""' •
ma bedelleri karşılığı olarak bütçede mevcut öde
neklere ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu
gereğince ödenek kaydedilen paralara ilâveten bu
yıl içinde ayrıca 9 milyon liranın harcanması za
ruri görülmüş ve bu paranın 8 700 000 lirası bu
bölüme, 300 000 lirası da memur ve hizmetliler üc
retleri karşılığı olarak 618 nci bölüme eklenmiştir.
216 neı bölüme ait gerekçede arzedilen sebep
ler dolayısiyle indirilmiştir.
Terme çayı her yıl mütaaddit defalar taşarak
gayet kıymetli araziyi ve mahsullerini su altında
bırakmakta ve Terme kasabasında oturanların
mal ve sağlıklarını şiddetle tehdit etmektedir. Bu
suyun tahribatını önlemek maksadiyle yapılacak
işlere bu yıl içinde sarfedilmek üzere 300 000 lira
nın tahsisi çok faideli neticeler verecektir.
Diğer taraftan; Porsuk barajı inşaatını bu jıl
içinde bitirebilmek için mütaahhidine 500 000 lira
avans verilmesi icabetmektedir. Mütaahhit ile ya
pılan temaslarda bu avansın Bayındırlık Bakan
lığının sıkı bir kontrolü altında sarfını sağlıyan
esaslar tesbit edilmiştir. İnşaatı tamamlanacak

( S. Sayısı: 199 )
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Düşülen

500 000

Eklenen

B.

—

055

M.

izahat

—

olan baraj 100 000 d ö n ü m l ü k arazinin su a l t ı n d a
kalmasını önliyeeek, her yıl enaz 2,5 - .*! milyon
Lira d e ğ e r i n d e bir f a y d a s a ğ i ı y a e a k t ı r .
Birinci kısım inşaatı henüz t a m a m l a n m a m ı ş
A n k a r a lağımlarının, ikinci kısım inşaatının da
t e k n i k b a k ı m d a n birinci kısım bitmeden başlan
masına i m k â n görülememiş o l d u ğ u n d a n , yi! ba
şında derpiş olunan m i k t a r d a n 500 000 lirasının
sarfına imkân buluna tu lyacağı anlaşılmıştır,

Kkonomi Bakanlığı
4 500 000

685

l

Petrol a r a m a l a r ı n ı n yeni d u r u m u n u n yarattığı
ş.ırtlara göre hızlandırılması ve bu iş için gerekli
alet ve teçhizatın sah nalı nması maksadiyle teklif
olunmaktadır.

.bağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanlığı

600 000

15 000
29 000

692
701

3
2

10 000

708
710
710
712

_
._
——

--

_

„

1 000 000

Doğum vakaları tahminden çok olmaktadır.
Yurdumuza getirilen
Avrupa
kamplarındaki
T ü r k kültürlü mültecilerin »sevk ve iskânlarına
meni ur edileceklerin yollukları karşılanacaktır.
Mevcut ödenek ihtiyaca kâfi gelmiyeeektir.
Bu ödeneğin konulmasını icabettiren kanım ta
sarısının henüz kanuniyet iktisap el men»iş bulun
ması ve bu sebeple bu yıl tamamının
esasen
sarfına, imkân olmıyacağı nazarı itibara alınarak,
memleketimize getirilen T ü r k kültürlü mültecilerin
sevk, iskân ve iaşe masrafları karşılanmak üzere
tasarruf edilmiştir.

(Ti'imrük Muhafaza Genel Komutanlığı
;>0 100

778

2

İhtiyacın kadroya <îöre konulmuş olmasına rağ
men, kadronun tamamının doldurulamamış bulun
masından dolayı yıl sonuna k a d a r bu m i k t a r öde
neğin tasarruf edileceği bilhesap anlaşılmıştır.

Tarım Bakanlığı
2 000

'AO 000

—

796

2

45 000

801

1

--

802

Yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf edilebi
leceği anlaşılmıştır.
B u g ü n e k a d a r bilfiil yapılan ödeneklere naza
ran yıl sonuna k a d a r daha bu m i k t a r ödeneğe ihti
yaç hâsıl olacaktır.
Şimdiye k a d a r bilfiil yapılan ödenekler ile yıl
sonuna k a d a r yapılacak tediyeler nazara
alındığı
lakdirde bu m i k t a r ödeneğin artacağı anlaşılmıştır.

( S, Sayısı : 199 )

- li
Düşülen

Eklenen

B.

3 000

803

4 500

8L3

M.

İzahat
4921 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık me
murlarına verilecek hayvan yemi karşılığı olarak
ödenecek miktara bütçede mevcut ödenek kâfi gel
in emiştir.
Yıl sonuna kadar bu tertip için daha bu mik
tar ödeneği ihtiyaçlı olacağı bugüne kadar bilfiil
yapılmış bulunan tediyeler gözönünde tutulmak
suretiyle tesbit edilmştir.

25
20
10
30
15

000
000
000
000
000
50Q
20 000
1 000
17 000

815
816
816
818
819
819
824
824
826

15 000

839

8 000
5 000
10 000
50 000
3 000

845
845
847
*847
848

1
2
1
7 |
2

450 000
250 000
80 000

849
849
849

1 ]
2 l
3

1
1
2
1
1
3
3
8
2

Hizmeti aksatmıyacak surette bu miktarların
tasarruf edilmesi mümkün olacağı anlaşılmıştır.

Halen stajda bulunan memurlar dışarda staj
için yabancı memleketlere memur gönderilmiyeceği
cihetle bu miktarın tasarrufu mümkün görül
müştür.

Hizmeti aksatmıyacak surette bu miktarların
tasarruf edilmesi mümkün olacağı anlaşılmıştır.

J

216 ncı bölüme ait gerekçede
heplere göre indirilmiştir.

arzolunan se-

J

Ulaştırma Bakanlığı
7 000

869

2

Bu miktar tasarruf yapılacaktır.

Çalışma Bakanlığı
60 000

90

10 000
10 000
150 000

925
928
933

Münhal kadrolar dolayısiyle yıl başına kadar
bu miktarın tasarruf edileceği bilhesap anlaşıl
mıştır.

-i
-J

Bu miktarların tasarruf edilmesi
rülmüştür.

( S. Sayısı : İÖ9 )
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Grekçe
[2] Sayılı cetvel
Madde : 2
Düşülen

400 000

B.

440

M.

izahat

Maliye Bakanlığı
1
Münhal kadrolar dolayısiyle yıl sonuna ka
dar bu miktarın tasarruf edileceği bilhesap anla
şılmıştır.
Devlet Borçları

355 000

535

984 128

536

20 000 000

509

1 600 000
650 000
900 000

540
541
542

1948 bütçesinin hazırlanması sırasında kalkın
ma istikrazımı 45 milyon liralık dördüncü ter
tibinin de ihraç edileceği derpiş edflerek ona gö
re ödenek teklif edilmiş iken bu hususa müte
dair olan kanun tasarısı istikrazın unvanı değişti
rilmek suretiyle Kamutayca kabul edilmiş oldu
ğundan
mezkûr tertipten bu miktar ödeneğin
tasarrufu mümkün olmuştur.
1948 yılı bütçesine 2 400 000 liralık ihraç ya
pılacağı mülâhazasiyle konulmuş bulunan ödenek
ten, ihracın filiyatta hesaplanandan daha az ola
rak tahakkuk etmesi dolayısiyle, bu miktarın
sarfına lüzum kalmamıştır.
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan dal
galı borçların ve bu meyanda amortisman sandığı
nın Mazine kefaletiyle çıkardığı tasarruf bonola
rının itfası için kabul olunan bu ödeneğin, esas
borcun kabili tehir görülmesi ve beliren Millî
Savunma olağanüstü ihtiyaçları dolayısiyle indi
rilmesi teklif olunmuştur.
Millî Savunma ihtiyaçlarına karşı temini za
rureti karşısında itfaya taallûk eden bu miktar
ödemelerin yeni yıla bırakılması muvafık görül
müştür.
Bayındırlık Bakanlığı

1 764 789

646

8

216 ncı bölüme ait gerekçede arzolunan sebep
ler dolayısiyle indirilmesi teklif olunmuştur.

( S. Sayısı: 199 )
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Gerekçe
[3] Sayılı cetvel
Madde : 2.
Eklenen

izahat

B.
Millî Savunma Bakanlığı

23 424 997

özel

Millî Savunmanın yukarda arzolunduğu üzere
olağanüstü ihtiyaçları karşılanacaktır.
Maliye Bakanlığı

500 000

496/A

Altındağ, Atıf bey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat Mahallelerinin yol, kanalizasyon, tenvir ve
sair gibi zaruri Bayındırlık işlerine harcanmak
üzere Ankara Belediyesine bu miktar yardım ya
pılması uygun görülmüştür.
Devlet borçları

2 607 500

536/A

191 700

7/542/A

19 000

542/B

910 120

550/A

Kalkınma istikrazının 150 milyon liradan 350
milyon liraya çıkarılması hakkındaki kanun ta
sarısının unvanı Kamutayda değiştirilmiş oldu
ğundan buna istinaden çıkarılan tahvilerin faiz,
itfa, komüsyon ve diğer müteferrik masrafları
için ayrı bir bölüm açılmasına lüzum hâsıl olmuş,
diğer taraftan Haziran 1948 de ihraç edilen mik
tar yıl başında düşünülen miktardan fazla tesbit
edilmiş bulunduğundan bu miktar olağanüstü
ödenek istihsali icabetmiştir.
Tasarruf bonolarının 1947 yılma ait faizleriy
le komüsyon ve sair giderleri karşılığı olarak
amortisman sandığınca talep edilen miktardır.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde
bulunan Bağdat Demiryolu Şirketi hisse senetle
rinin mubayaası için teklif olunmaktadır.
4882 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya
tevfikan Amerika Hükümetinden temin olunan
10 milyon dolarlık krediden genel bütçeye dâhil
dairelerce istimal olunan kısımlara ait taksit kar
şılıklarıdır.

Madde : 3.
Millî Savunmanın yukarda arzolunan olağanüstü ihtiyaçları karşılığı olarak verilmesi icabeden 100 000 000 liradan 23 424 997 lirası ikinci madde ile yapılan aktarmalarla karşılanmış, geri
kalan kısmının da ayrıca ek ödenek olarak verilmesi icabetmiştir.
Madde : 4
1948 yılı bütçe tasarısının Yüksek Mecliste müzakeresi sırasında bir tasarruf tedbiri olmak ve bu
( S. Sayısı: 199 )

- 1 4 teşkilât tarafından görülen hizmetleri özlük
hazasiyle, çeşitli Bakanlıklardaki Seferberlik
bağlı (L) işaretli cetvele alınarak mevkuf
lıkları Seferberlik Müdürlüğü kadrolarında
vele almmamışt.r
Madde, bu kadroların da (L) cetveline
zırlanmıştır.

işleri müdürlüklerince de tedvir olunabileceği mülâMüdürlüğü Teşkilâtı kadroları Bütçe Komisyonuna
tutulmuş, ancak, her nasılsa Adalet ve Maliye Bakan
mevcut bir şef ve bir mümeyyiz kadrosu mezkûr cet
alınarak mevkuf tutulmasını sağlamak maksadiyle ha

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 -1119, 6/2195

28. VI. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
24. V I . 1948 tarihli ve 71 -1119, 6/2168 sayılı yazımızla sunulmuş olan 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına, bazı zaruretler dolayısiyle ilişik cetvelde gösterilen 40 000 liralık aktarmanın da eklenmesine lüzum hâsıl olduğundan
bu cetvelin de kanun tasarısına eklenmesi hususunun sağlanmasını saygılarımla rica ederim.
Başbakan
Hasan Saka

üerekçe
B.

M.

Düşülen

Kklenen

738

1

738

3

746

1

5 000

2

5 000

—

İzahat

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
11 000
Ço<-.uk doğumunun artmakta olduğu, doğum yar
dımı tertibinden, istenilen ödeme emrinden istidlal
edilmektedir. Bu itibarla bütçeye konulan öde
neğin yıl sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış ve
(11) bin liranın aktarılmasına lüzum görülmüştür.
4 000
Bu yıl bütçesine konulan 10 bin lira ödenekten
malî yılın 4 ncü ayı sonuna kadar 7 550 lirası fii
len ödenmiş ve geri kalan 2 450 liranın da yıl so
nuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu
"tertibe daha (4) bin liranın aktarılması zaruri bu
lunmuştur.
—
1948 yılı içinde yapılması düşünülen nakil ve
tahvillere göre bu tertibe konulan ödeneğin arta
cağı anlaşıldığından tasarrufu mümkün bulunan
(5) bin lira ödeneğin çocuk zammı tertibine akta
rılması uygun görülmüştür.
—
1948 yılı içerisinde geçici görevle gönderilecek
olanların giderlerini karşılamak üzere bütçeye
konulan ödenekten şimdiye kadar yapılan sarfi
yat göz önünde tutularak bu tertipten yıl sonuna
( S. Sayısı : 199 )
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Düşülen

Eklenen

5 000

17 000

—

—

—

8 000

izahat

—

kadar (5) bin liranın tasarrufu mümkün görül
müştür.
15 Mayıs 1948 tarihine kadar merkez ve taşra
gümrüklerine gönderilen ödeme emirlerine naza
ran yıl sonuna kadar (30) bin lira ile idare olu
na bileceği anlaşılmış ve bu tertipten tasarrufu
mümkün görülerek (5) bin liranın düşürülmesi
uygun bulunmuştur.

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
—
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Deniz va
sıtalarının müteferrik müstahdem kadro!armdaki
bazı hizmetlere Nisan sonuna kadar istenilen va
sıflardan personel bulunamadığından münhal
kalmış ve bu suretle 1948 yılı bütçesine konulan
ödenekten (17) bin lirası tasarruf edilmiştir.
12 000
Bu yıl bütçesine konulan (20) bin lira ödenekten
Nisan ayı sonuna kadar (15) bin lirası sarf edilmiş
ve geri kalan (5) bin liranın da yıl sonuna kadar
yetmiyeoeği anlaşılmış olduğundan bu tertibe
daha (12) bin liranın aktarılması zarureti hâsıl
olmuştur.
5 000
1948 yılı Bütçesiyle bu bölüme alman(5) bin lira
ödenek 15 Mayıs 1948 tarihine kadar tamamen
harcanılmış, bu tarihten itibaren tahakkuk edip
4598 sayılı Kanun gereğince ödenen yardımlara
ait ödeme emri verilememekte bulunmuştur. Bu
sebeple yıl sonuna kadar bu tertibe daha (5) bin
. liranın aktarılması zaruri görülmüştür.
8.000
277] sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince
memleket içinde ve dışında yapılacak tedavi ve
ynl giderleri için 1948 yılı Bütçesine konulan
(10) bin lira ödenek tükenmiştir. Bi: tertipten
yıl sonuna kadar tahakkuk edecek gideri karşıla
mak üzere (8) bin liranın aktarılması icabetmiştir.
—
1948 yrij Bütçesinin hazırlanma ve düzenlenmesi
sırasında; karakollar arasındaki muhabereye ait
ielefon tesisatı için mubayaası düşünülen direkle
rin, tasarlanan alım ve taşıma bedellerinden daha
aşağı maledilmek suretiyle bu tertipten (8) bin
lira- tasarruf olunmuştur.

( S. Sayım : 199 )
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B.

M.

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
378

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
1 Çocuk zammı
3 Doğum vardımı

yapılacak

zamlar

11 000
4 000
Bölüm toplamı

746

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

5 000
5 000
Bölüm toplamı

748

15 000

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak ledavi
yollukları

giderleri

10 000

ve
5 000

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
761
765

Hizmetliler ücreti
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
3 Doğum yardımı
4 ölüm
»

yapılacak

zamlar
12 000
5 000

Bölüm toplamı
777
780

Subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi
lukları
Harb gereçleri ve teçhizat giderleri

17 000

giderleri ve yol
8 000
8 000
Toplam

( S* Sayısı : 199 )

40 000

40 000

- ir—
T.C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 -1199

1 . VII. 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
24 . V I . 1948 tarihli ve 71/111.9 - 6/2168 sayılı sayılı yazımızla sunulmuş olan 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına bağlı (1). sayılı cet
vele ilişik cetvelde yazılı 800 000 liralık aktarmanın eklenmesine ye aynı cetvelin 467 nci bölümü
nün 13 ncü "Tarım Bakanlığı" maddesinden düşülen 100 000 ^İranın 20 000 lira ve 849 ncu bö
lümünün 2 nci "Teknik bahçıvanlık okulları yapımı" maddesinden düşülen 2Ş0 000 liranın da
330 000 lira olarak düzeltilmesine lüzum hâsıl olduğundan cetvelin kânun tasarısına eklenmesinin
ve gereken düzeltmenin yapılmasının sağlanmasını saygılarımla rica ederim.
,
Başbakan
Hasan Saka

B.

M.

Düşülen

ödenenin çeşidi

Eklenen

Maliye Bakanlığı
460
498

Hazîne" işleri
1 Faiz ve. acyo
Kızılay Kurumuna

15 924
200 000
Devlet Borçları

550

3525, 3738 ye 4171 sayılı Kanunlar gereğince temin olunan
kredi ve istikrazlar
5 264 750 000 Franklık istikrazın faiz ve itfa karşilıklariyle
başka giderleri
Millî Eğitim

558

Bakanlığı

Aylıklar
Memur aylığı
Ücretler
1 Köy öğretmenleri ücreti
3238,3704;â803^274^357,4459.ve 5129 sayılı kanunlaV gerşeğ^nce
ödenecek koy okulları ile enstitüleri ve köy Öğretmenleri
giderleri
1 Köy Enstitüleri
1

559
581

184 076

350 000
6ÖÖ 000

250 000
800 000

( & Sayısı: 190)

800 000

— 18 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı
MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde
yazılı tertipleri arasında (24 082 970) liralık
aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerinden (27 653 317) lira indi
rilerek, aynı cetvelde yeniden açılan ilişik (3)
sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.
MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde bu kanunun 2 nci mad
desiyle açılan (Olağanüsts çeşitli savunma hiz
metleri) özel bölümüne (76 575 003) lira ek
ödenek verilmiştir.
MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (L) işaretli cetvele ilişik (4) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
F. Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
H. Çakır
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
N. Sadak
Ş. Adalan
Bayınıdrlık Bakanı
Millî Eğitim Bakam
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
Sa ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. Ekin
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
E. Erişirğü
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
K. Gülek
C. S. Barlas
Çalışma Bakam
T. B. Balta

idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/113)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34293/653

12 Haziran 1948
Yüksek Başkanlığa

4. VI. 1948 Cuma günü Kamutay toplanması neticesinde açılması kararlaştırılan Meclis soruş
turulması için teşkil edilecek Karma Komisyona getirilecek tanıkların yollukları ile başka gider
lerine verilmek üzere 1948 yılı Bütçesinin 27 nci Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit
giderler bölümüne (20 000) lira ödeneğin ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü
arzeyleriz.
İdareci Üye
İdareci Üye
İdareci Üye
M. öker
B. Güreli
İdareci Üyelerin teklifi
MADDE
lama ve her
MADDE
MADDE

1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisi
çeşit giderleri bölümüne (20 000) lira
2. — Bu kanun yayımı tarihinde y'J
3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi

Bütçesinin 27 nci Meclis soruşturmasiyle yargı
eklenmiştir.
ürlüğe girer.
tarafından yürütülür.

( S. Sayısı: 199 )
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İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/115)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34366/726

,

25 Haziran 1948

Yüksek Başkanlığa
1948 malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 3 ncü yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası
Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesinde yıl nihayetine kadar yetecek tahsi
sat olmadığından aynı yıl bütçesinin 20 nci bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar Birliğine
katılma payı maddesinden (2 000) lira indirilerek mezkûr bölüme eklenmesi için aşağıda yazılı
kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz.
İdareci Üye
idareci Üye
idareci Üye
M. öker
R. Güreli

fî'îTr?"'î'"TT?*î-;

İdareci Üyelerin teklifi

W ' ^ -'**-

MADDE 1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 20 nci bölümünün 2 nci Uluslararası
Parlâmentolar Birliğine katılma payı maddesinden (2 000) lira indirilerek 3 ncü bölümün 2 nci Ulus
lararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesine eklenmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden sürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay Başkanlığı 1048 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi (2/117)
T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34379/739

l.VII.

1948

Yüksek Başkanlığa
1948 yılı Eylül başında Roma'da toplanacak Parlâmentolar Birliği Konferansına Türk Grupu
adına katılacak delegelere verilecek yolluk için 1948 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 3 ncü
yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları maddesin
de kâfi ödenek olmadığından 14 ncü Millî Saraylar bölümünün 3 ncü onarma maddesinden 3 000
lira indirilerek mezkûr maddeye eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyle
riz.
İdareci Üye
idareci Üye
idareci Üye
M. öker

idareci Üyelerin teklifi
MADDE 1. — 1948 yılı Büyük Millet Meclisinin 14 ncü Millî Saraylar bölümünün 3 ncü onar
ma maddesinden 3 000 lira indirilerek 3 ncü yolluklar bölümünün 2 nci Uluslararası Parlâmentolar
Birliğine katılacakların yollukları maddesine eklenmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.
( S. Sayısı: 199)
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idareci Üyeler

Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde
hakkında Kanun teklifi (2/118)

değişiklik

yapılması

T. B. M. M.
Saymanlık Müdürlüğü
No. 34367/727
28 Haziran 1948
*

Yüksek Başkanlığa

1948 yılı Sayıştay Bütçesinin 47 nci basılı kâğıt ve defterler bölümü ile 49 ucu Başkanlık otomibili giderleri bölümünün 1 nei işletme maddesinde yıl nihayetine kadar kifayet edecek ödenek
mevcudu olmadığından 48 nci bölümün 1 nci posta ve telgraf ücretleri maddesinden 1 000 ve 54
ncü onarma bölümünden de 2 500 lira indirilerek 2 000 lirasının 47 nei basılı kâğıt ve defter
ler bölümüne ve .1 500 lirasının da 49 ncu Başkanlık otomobili giderleri bölümünün 1 nci işletme
maddesine eklenmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arzeyleriz.
İdareci üye
İdareci üye
H. Bayrak
M. öker
İdareci üye

f

*2 r

Z"

MADDE
3 500 liralık
MADDE
MADDE

* .

r

İdareci Üyelerin teklifi

-»•'•—-

— - ^

1. •— 1948 yılı Sayıştay Bütçesinin bağlı cetvelde yazılı bölüm ve maddeleri arasında
aktarma yapılmıştır.
2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
3. —- B.u kanun Büyük Millet meclisi tarafından yürütülür.

İdareci Üyeler teklifine bağlı cetvel

B.

M.

48
54
47
49

1

1

Eklenen
Lira

İndirilen
Lira
1 000
2 500

2 000
1 500
3 500
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3 500

- 21 Bütçe Komisyonu rapojru
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/370 - 2/113, 115, 117, 118
Karar No. 10P

3 . VII . 1948

Yüksek Başkanlığa
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6/2168 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı ve aynı tasarıya bazı eklemeler yapılma
sına dair yine Başbakanlığın 28 . VI . 1948 ta
rihli ve 6/2195 sayüı ve 1 . VII . 1948 sayılı
tezkereleriyle İdareci Üyeler Kurulunun 1948
yılı Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair dört kanun
teklifi Komisyonumuza havale buyurulmakla
İdareci Üye Sivas Milletvekili Müttalip öker,
Maliye Bakanı Şevket Adalan ve ilgili Bakan
larla dairelerin yetkili temsilcileri hazır bulun
dukları halde incelenip görüşüldü.
Hükümet tasarısına göre 1948 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin türlü
tertipleri arasında, (24 082 970) liralık aktarma
yapılması,
Aynı cetvelin türlü bölümlerinden indirilen
(27 653 317) liralık ödeneğin Millî Savunma,
Maliye ve Devlet borçları bütçelerinde yeniden
açılan bölümlere olağanüstü ödenek olarak ak
tarılması,
Millî Savunma için yeni açılan özel bölüme
(76 575 003) liralık ek ödenek verilmesi,
Ve (L) işaretli cetvele bazı kadroların eklen
mesi istenilmektedir.
Yine Hükümetin yukarda sözü edilen iki tez
keresinde de bu aktarmalara ek olarak birinde
(40 000) diğerinde (800 000) liralık aktarma
yapılması da teklif edilmektedir.
İdareci Üyeler Kurulunun dört teklifiyle
de Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerin
de ceman (8 500) liralık aktarma yapılması ve
Mecclîs soruşturması ve yargılama giderlerine
(20 000) liralık ek ödenek verilmesi istenil
mektedir.
Komisyonumuz, hepsi 1948 yılı bütçesinde
değişiklik yapılmasına mütedair olan bu tasarı ve
teklifleri birleştirerek görüşmüş bulunmaktadır.
Hükümet teklifinin incelenmesinden anlaşıl

dığına göre aktarma suretiyle temin edilen öde
neğin miktarı (52 576 287) lira olup bunun,
(23 424 997) lirası Millî Savunma ihtiyaçlarına
ve geri kalan, (29 151 290) lirası da sivil hik
metlere tahsis edilmiş bulunmaktadır.
Aktarma suretiyle temin edilen ödeneklerin
her biri üzerinde komisyonca yapılan inceleme
ve tahliller ve bunlardan bazıları hakkında alı
nan kararlar aşağıda ayrıca arz ve izah edilecek
tir. Bu kısım, bütçenin bölümleri arasındaki
hareketlerden ibaret ve bu sebeple bütçeye yeni
den bir külfet yükleme mahiyetinde olmamakta
dır. Ancak Millî Savunma ihtiyaçları için ayrı
ca istenilen 76,5 milyon liralık ek ödeneğin karşı
lığı üzerinde komisyonumuzca esaslı surette du
rulmuştur. Varılan sonuca göre:
a) Bugüne kadar, bu tasarıdan gayri ola
rak ilkokul öğretmenlerinin Devlet bütçesine alın
masına dair olan Kanunla 1948 yılı bütçesi 16,9
milyonluk bir yük altında bulunmaktadır.
b) Bu tasarı ile istenilen ödenekle bütçe yü
kü, 93,4 milyona yükselmiş bulunuyor. Bunların
karşılığı hakkında Hükümetten şu izah alın
mıştır.
16»9 milyon, maaşa mütaallik bir ödenektir.
Bunun 10,9 milyonu maaş tertipleri tasarrufla
rından karşılanmıştır. Bu suretle geriye 6 mil
yonluk bir bakiye kalmıştır. Bunu 76,5 e ilâve
ederek karşılanması gereken miktar 82,5 milyondır. Bu miktara karşılık olarak:
Yıl sonuna kadar tahakkuk edeceği
umulan gelir fazlası
53 935 000
Geçen yıl tahakkuk eden Tekel fazla
gelirinden bazı eksilmelerin mahsu
bundan sonra kalan miktar
9 754 000
63 689 000
Bu hesaba göre; arada 18,9 milyon lira kar
şılıksız kalmaktadır.
Alman izahlara göre gerçi petrol istihlâki
artmış, dışardan şeker ithal olunmuş, gerek bun
larda ve gerek diğer bazı gelirde, inkişaf kay-
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dedilmiş ise de yine bunların 18,9 milyonu karşılıyacağı katî olarak ifade edilemez. Bunun
için de şu mülâhaza ileri sürülmektedir. Her yıl
bütçelerinde imha edilen, meselâ, 1946 da 75,
1945 de 40,7,1944 de 69 milyon gibi, ödeneklerle
karşılanması mümkün olduğu beyan edilmiştir.
Bunlardan başkaca Hükümetçe de bazı tasar
ruf tedbirlerinin alınmış bulunduğu kayde de
ğer görülmektedir. Ezcümle; zaruri haller müs
tesna olmak üzere münKallere asıl ve vekil tâ
yin etmemek, birden fazla ek göreve nihayet
vermek, geçici hizmetler tertibinden % 25, hiz
metliler tertibinden % 10 tasarruf yapılması gibi
tedbirler bu meyandadır.
Komisyonumuz, bu izahların tahakkuku ha
linde dahi Hükümet teklifine nazaran bu tasa
rının bütçeye 18,9 milyonluk bir açık yüklediği
kanaatindedir.
Aktarma için bulunan rakamlara gelince;
bunun yekûnu yukarda bildirildiği veçhile 52,5
milyon liradır. Hizmet tertiplerinden bu kadar
mühim bir paranın nasıl tasarruf edilebildiği
noktasında da Komisyonumuz durmuş bulun
maktadır.
Alman izahlara göre; bütün bu tasarrufların
mühim bir miktarı Millî Savunma hizmetlerine
ve diğerleri de geri bırakılmasında Devlet için
zarar mülâhaza edilen veya kanunen ifası mec
buriyet altında bulunan hizmetlere taallûk etti
ğinden, bazı hizmetlerin tehiri bahasına dahi
olsa bu mühim tasarrufu yapmak zarureti hâsıl
olduğu kayıt ve izah edilmiştir. Tasarruf husu
sunda, maaş bölümlerinde tabiî olarak elde edi
len tasarruflarla, bilûmum kırtasiye, öteberi, dö
şeme ve demirbaş, basılı kâğıt ve defterler, yol
luklar gibi tertiplerden bakiye kalan ödenek
lerle bütün inşaat ve onarma tertiplerindeki
ödeneklerden mukaveleye bağlanmıyan kısım
ları ve bazı teehhürlerinde Devlet için halen za
rar melhuz olmıyan tertiplerde mevcut ödenek
lerin alınması esasına göre hareket olunduğu alı
nan izahlardan anlaşılmıştır.
Yeniden ödenek verilen sivil hizmetler ara
sında umumi olarak doğum, ölüm yardımı, te
davi giderleri, posta, telgraf ücreti ve bazı daire
lerin aylık tertipleri, ceza ve tevkif evlerinin yiye
cek giderleri, seçim giderleri, jandarmanın yeni
teşkilâtına göre gereken giderler, Dışişlerinde Mil
letlerarası münasebetler sebebiyle gereken gider
ler, olimpiyatlara katılma neticesinde Beden Ter

biyesine Hazineden yapılan yardımın artırılması,
yeni yapılan şoseler münasebetiyle istenilen öde
nekler, su işleri, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne Raman araştırmalarına devam için yar
dım, iskân işleri gibi tertipler bulunmaktadır.
Naklen olağanüstü ödenek konan yeni tertip
ler de başka Millî Savunma ihtiyaçları olmak
üzere (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Komisyonumuz aktarma yapılan, gerek indi
rilen ve gerek eklenen tertipler üzerinde bir ta
kım değişiklikler yapmıştır. Bunların başlıcalari; yukarda izah edildiği veçhile umumi olarak
alman prensip kararma uyularak Millî Savunma
bütçesinin bazı tertiplerinden indirilen ödenek
lerin, yeniden bu tertiplere ödenek verileceği mülâhazasiyle indirilmesine lüzum olmadığı netice
sine varılmış ve cetvelden bu kısım çıkarılmıştır.
Amasya sel felâketi için Bayındırlık bütçesine
konmuş olan (500 000) liraya diğer bölgelerde
bu kabîl felâkete uğrıyan mmtakalara da yardım
yapılabilmesini teminen (250 000) lira eklenmiş
ve bazı Bakanlıkların taşıt ihtiyaçlarındaki zaru
ret Komisyonumuzca yerinde görülerek bu kı
sımlarda bazı değişiklikler yapılmış, sınır bölge
lerindeki şehir ve kasabaların su işlerine sarfedilecek bir kısım ödeneğin bu tertipte bırakılması
uygun görülmüş, Meclis inşaatından kesilen pa
ranın yerinde bırakılması ve buna mukabil Millî
Saraylar onarmasından bir miktar indirme yapıl
ması kabul edilmiş ve yapılan bu değişiklikler
sonunda her üç cetvelde bazı rakam değişik
likleri icrasına zaruret hâsıl olmuş ve bunun
neticesi olarak (1) sayılı cetvelde yapılan ek
lemelerle bu cetvelin toplamı (25 201 470) lira
ya. baliğ olmuştur. Bu çoğalışı temin için <2)
sayılı cetveldeki tertiplerden bir kısmı (1) sa
yılı cetvele aktarılmış bulunmaktadır. Bunun
neticesi olarak (2) sayılı cetvel (25 474 367)
liraya inmiş ve (3) sayılı cetvel de bu noksanlık
Millî Savunma hizmetleri tertibine aksettirilerek
iki ve üç sayılı cetvellerin tevzini temin edilmiş
tir. Bu suretle Hükümet teklifine aktarma sure
tiyle temin edilmiş bulunan (23 424 997) liralık
Millî Savunma ödeneği (2 178 950) lira noksanlaşmış olup bu da tasarının üçüncü madde
sine ek ödenek olarak eklenmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuz, tasarının maddelerini ve
cetvellerini yukarda arzedilen değişikliklere gö
re ve tasarı ve teklifleri birleştirmek suretiyle
yeniden tanzim ederek Kamutayın onayına ar-
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zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunmuştur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
î. H. Tigrel
M. Eri§
Kâtip
Ankara
Ankara
F. öymen
N. C. Akkerman
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Gl. R. Alpman
E. Altan
F. Bük
Diyarbakır
Eskişehir
Eskişehir
Ş. Uluğ
Muhalifim
Muhalifim
H. Polâtkun
A. Potuoğlu
Kırşehir
Niğde
Konya
Ş. Turgut
R. Gür soy
S. Çumra! t
Samsun
Urfa
M. A. Yörüker
E. Tekeli
Hükümetin ve Komisyonumuzun gösterdiği
yüksek alâkanın maddi delili olarak Bayındır

lık Bakanlığı kısmındaki 644 ncü bölümün
üçüncü madesine konan ödenek, fen adamları
nın verdiği raporlara ve Bayındırlık Bakanı
nın Komisyondaki beyanlarına ve yerindeki
zatı müşahedelerimize göre, bu yıl sel âfetin
den geniş ölçüde can ve mal kaybına uğrıyan
Amasya'nın büyük yarasını saracak ve bu
âfetin tekerrürü halinde yeni can kayıplarını
önliyecek tedbirleri almaya yetecek miktarda
değildir. Bu sebeplerden ötürü muhalifetimizi arzetmek mecburiyetindeyiz.
Amasya Milletvekilleri
Ahmet Eymir
Ali Kemal Yiğitoğlu
119 ncu bölümün 1 ve 21 nci maddelerinde
ki ödeneğin, verilmesine muhalifiz.
Amasya
Kocaeli
Konya
A. K. Yiğitoğlu
Dr. F. Ş. Bürge M. A. Binal

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞÎ
7.918 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde
yazılı tertipleri arasında (25 201 470) liralık
aktarma yapılmıştır.

lı (A) işaretli cetvelde bu kanunun ikinci mad
desiyle açılan (olağanüstü çeşitli savunma hiz
metleri) özel bölümüne (78 753 953) lira ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde
yazılı tertiplerinden (25 474 367) lira indirile
rek, aynı cetvelde yeniden açılan ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.

MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvele, ilişik (4) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar eklenmiştir.

MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağ

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
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teklif ine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
B.

M.

en

Ödeneğin çeşidi

Eklenen

Başbakanlık
66
68*
71

Merkez büro giderleri
5 Öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Başka taşıtlar
1 işletme
2 Tamir

860
450
600
1 160
Bölüm toplamı

77

1 760

Milletlerarası Kongrelere ve toplantılara kaltılma giderleri
9 Ticaret Bakanlığı
10 Çalışma Bakanlığı

10 000
10 000
20 000

Bölüm toplamı
80

250 000

inönü Armağanı genel giderleri
Danıştay

91

Başkanlığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
4 öteberi giderleri

1 200
700
Bölüm toplamı

95

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 900

76
174
Bölüm toplamı

250

Basın ve Ytyın Genel Müdürlüğü
107
2
5

Büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

2 800
1 200
Bölüm toplamı

108

4 000
340

Basılı kâğıt ve defterler
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25
B.

M.

112
1
2
3

Düşülen

ödeneğin çeşidi
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

200
1 000
25 200
26 400

Bölüm toplamı
115

= = = = =

Yayın, turizm ve propaganda giderleri
2 Başka her çeşit yayın giderleri
7 Geçici görev yolluğu

100 000
1 400
Bölüm toplamı

117
8
118
5
119
1
2

125

129
130

132
133

Radyo istasyonları ile stüdyoları
Yönetim ve işletme giderleri
Geçici görev yolluğu
Basm ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri
Sürekli ve geçici görev yollukları
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar
Ücretler
Yolluk ve başka giderler

101 400

1 400
3 400
9 700
10 300

Bölüm toplamı

20 000

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun
esaslı genişletme değiştirme ve düzenleme her türlü gider
leri

2 278 000

İstatistik Genel Müdürlüğü
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ger •eğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
Merkez büro giderleri
5 öteberi giderleri
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri
Bölüm toplamı

134
137

Eklenen

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

700

700
612
68
100
. 168
160

-

Bölüm toplamı
( S . Sayısı : 199)

20
758
778

26 —
B.

M.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel
153
2
5

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 200
800

Bölüm toplamı

2 000
- —

—
154
2
5

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 005
51

Bölüm toplamı
155
162
163

Basılı kâğıt ve defterler
derleri
Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri
Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme âlet ve
cihazları gereçleri satmalına, kurma, denetleme, onarma ve
işletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil vasıta
larının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları
giderleri
Milletlerarası kurumlara katılma payı

165

Diyanet İşleri
176
2
5

1 056
-—.== = = :
1 500
1 000

14 944
1 000

Başkanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

400
200

600

Bölüm toplamı
:

177

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

™

=

=

:

=

=

2 400
500
Bölüm toplamı

178
181

Eklenen

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

2 900
1 000

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

600
2 371
Bölüm toplamı

( S. Sayış!: 199 )

2 971

— 27
B.

Ödeneğin çeşidi

M.

Adalet
193
3
195
2
196
2
197
198
1
201
1
4

Düşülen
Bakanlığı

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dunlar
Doğum yardımı
Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
îller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

Bölüm toplamı
207

Ceza ve tevkif evleri
1 Yiyecek giderleri
4 Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri
giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları

150 000

7 000
2 000
200 000
800 000
51 480
2 800
54 280

200 000
gönderme
25 000

Bmlüm toplamı
209
3
216

Yayın işleri
Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenleme
giderleri
Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri

225 000

15 000
1 000 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
224
2
5

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

600
500
Bölüm toplamı

225
2
5

tiler büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 100

6 100
2 400
Bölüm toplamı

220

Eklenen

8 500
6 900

Basılı kâğıt ve defterler

( S. Sayısı : 199 )

28
B.
229

M.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

7 000
10 900
Bölüm toplamı

Millî Savunma
255

Hakanlığı

Döşeme ve demirbaş
2 Hava
4 Askerî Fabrikalar

1 380
790
Bölüm toplamı

256

Basılı kâğıt ve defterler
Kara
Öteberi giderleri
1 Kara
2 Hava
4 Askerî Fabrikalar
5 Harita
1

257

58 170
2 000
1 870
1 000

Sürekli görev yolluğu
1 Kara
2 Hava
3 Deniz
4 Askerî Fabrikalar
5 Harita

Geçici görev yolluğu
1 Kara
2 Hava
•') Deniz
4 Askerî Fabrikalar
5 Harita.

Yabancı

memleketlere gönderileceklerin yolluğu
İçişleri

324
5

611 990

127 060
32 660
10 000
5 000
4 730
Bölüm toplamı

265

63 040

568 580
10 000
28 310
4 000
1 100
Bölüm toplamı

263

2 170

48 140

Bölüm toplamı
262

17 900

179 450
94 000

Hakanlığı

Merkez büro giderleri
öteberi

3 000
( S. Sayısı : 199 )

Eklenen

— 29
B.

M.

325
2
5

Düşülen

ödeneğin çeşidi
İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

18 800
3 000
Bölüm toplamı

326
331
1
2

341

41 640
21 640

Seçim giderleri
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri
Yabancı uzman, hizmetlilerle tercümanları
1 Ücretler
2 Yolluklar ve başka giderleri

Emniyet

Genel

gön

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

Jandarma

3

1

2 900

38 200
19 000

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri
Onarma

389
393

40 001

,5 000

Bölüm toplamı

380
388

30 000
10 001

1 500
1 400

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

374
375

13 000

Müdürlüğü

Bölüm toplamı
358
362

63 280
600 000

Bölüm toplamı

356

21 800
13 400

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Bölüm toplamı

337
339

Elenen

Genel

57 200
50 000
100 000

Komutanlığı

Aylıklar
iller büro giderleri
öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

435 000
6 000
3 900
2 270
( S. Sayısı : 199 )
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395

ödeneğin çeşidi

M.

Düşülen

Muayyenat
1 Tâyinat
2 Yem
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma

700 000
200 000
62 000
Bölüm toplamı

396

962 000

Askerî gereçler
1 Giyecekler
2 Teçhizat

250 000
62 000
Bölüm toplamı

397
398
401
402

312 000

Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri
Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri
1 Ecza ve sağlık gereçleri
Taşıma giderleri
Taşıt giderleri
1 İşletme
2 Tamir

43 000
10 000
85 000
30 000
10 000

Bölüm toplamı
407

Eklenen

40 000

Onarma işleri

165 000
Dışişleri Bakanlığı

428
434
437
438

Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri
Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1 1943 - 1946 yılları borçları

300 000
211 000
60 000
60 :

Maliye Bakanlığı
449

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

3 000
4 836
Bölüm toplamı

450

7 836

tiler büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

60 000
14 164
Bölüm toplamı

74 164
__

( S. Sayısı : 199 )
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t
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ödeneğin çeşidi

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
'6 Teftiş ve tetkik için yabancı
liye müfettişlerinin yollukları

Düşülen

Eklenen

41 000
18 150
memleketlere gönderilecek Ma
100 000

•

Bölüm toplamı
460
462
463
467

Hazine işleri
1 Faiz ve acyo
Millî mülkler işleri
2 Kamulaştırma ve satınalma giderleri
Onarma giderleri
3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar karşılığı
1 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
2 Adalet Bakanlığı
3 Millî Savunma Bakanlığı
4 İçişleri Bakanlığı
5 Emniyet Genel Müdürlüğü
6 Jandarma Genel Komutanlığı
7 Dışişleri Bakanlığı
11 Ekonomi Bakanlığı
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
13 Tarım Bakanlığı
14 Çalışına Bakanlığı
Bölüm toplamı

469

4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketle
re gönderilecek Maliye memurlarının yolluk ve başka gi
derleri
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne
Ankara Üniversitesine
İstanbul Üniversitesine
İstanbul Teknik Üniversitesine
Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt \ e Basım Genel Mü
dürlüğüne

487
489
490
491
526

Devlet
552'

559

564

450 000
700 000
6
8
212
4
100

000
690
000
425
000
180 000

16
21
95
100
8

000
000
000
000
000

571 115

180 000

40 000
114 500
1 000 000
750 000
500 000
750 000

21 000

Bakanlığı

Ücretler
Eğitmenler ücreti
Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
Geçici tazminat
3

561

1 680 000

Borçları

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekleri
Mitti Eğitim

159 150

( S. Sayısı : 199 )

400 000
180 000
70 000

— 32 B.
567

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Merkez büro giderleri
öteberi giderleri
Basili kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
5

569
573

2 260
14 100
19 700
28 800
Bölüm toplamı

576

1

İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri
Yayın giderleri
3238, 3704, 3803, 4274,4357,4459 ve 5129 sayılı kanunlar- gereğin
ce ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri
giderleri
Köy enstitüleri

1
2 .
4
5
7
8
10

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı

4
581

587

Bölüm toplamı
591
597
601
603

613

100 000

570 000

54 196
340
76 690
20 000
3 400
2 000
62 000
218 626

Bakanlığı

Geçici hizmetler ücreti
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

300 000
357
2 700
Bölüm toplamı

626

48 500

Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri
40 000
İzmir Fuarında açılacak Eğitim paviyonunun bütün giderleri
9 500
Orta öğretim öğretmenleri kursları ile memleket içinde yapa
cakları ilmî incelemeler genel giderleri
15 000
Üniversite ve Yüksek okulların öğrencileri için yapılacak
yardımlar
2 Burslar
20 000
Çeşitli hizmetler
1 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi
hakkındaki 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 1 000 000
Bayındırlık

618
625

Eklenen

Basılı kâğıt ve defterler

3 057
2 000

( S. Sayısı: 199 )
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630

ödeneğin çeşidi

Düşüİen

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

3
6
3
4
Bölüm toplamı

644

646
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

647
648
649
652

000
700
000
910

17 610

4623 sayılı Kanun gereğince zelzele vesair âfet gören bölge
lere
Diğer âfetlerden zarar gören bölgelere
Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma
giderleri
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.
Adalet Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Gümrük ve' Tekel Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
İstanbul Adalet Sarayı yapımı ve her uirlü giderleri

3 300 000
185 811
25 000
440 000
410 000
190 000
50 000
1 000 000

Bölüm toplamı

6 966 811

Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapı, tesis ve ka
mulaştırma her türlü giderleri
4646 sayılı kanun gereğince yapılacak memur evleri
Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri
Yollar ve köprüler
İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma
Şose ve Köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü
makina, aletler, gereçler karşılık ve giderleri
Sürekli onarmalar
Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderilecek
lerin yollukları

500 000

25 000
340 000
1 000
100 000
499 000

654

Sınır bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü
giderleri
Su işleri
8 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri
giderleri
( S. Sayısı: 199 )

499 000

300 000
330 000,
1 900 000
250 000
5 800 000
2 500 000
150 000

Bölüm toplamı
653

Eklenen

8 700 000

900 006

800 000

__ 3£ —.
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ödeneğin çeşidi

655

Düşülen

Ankara lâğımlarının yapma giderleri
Ekonomi

664
2
5

500 000
Bakanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 600
2 500
4 100

Bölüm toplamı
665
666
670

.

iller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1

1 000
11 100
12 100

Kurumlara yardım
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne
Sağlık ve

692
3
694
695
5
696
1
5

Sosyal Yardım

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Doğum yardımı
Sağlık memurları ve sağlık koruyucular
yvan yemi karşılığı
Merkez büro giderleri
öteberi giderleri
iller büro giderleri
Kırtasiye
öteberi giderleri

703

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

4 500 000

Bakanlığı

15 000

25 000
3 200
5 000
4 000
9 000

Bölüm toplamı
697
701

:=
800
2 000

Bölüm toplamı
685

Eklenen

=====
12 930
9 870
29 000
giderleri

ve

özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk
cuklar genel gideri
I^kân işleri

ço

10 000
710
712

( S. Sayısı: 199 )

600 000
1 000 000

B. M.

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

Gümrük ve Tekel
740

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

4 000
1 000
Bölüm toplamı

743
1
746
1
2
3
4

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

Gümrük Muhafaza Genel

5
6
25
6

Muayyenat
Yem

801

802
803
805

8 000

30 100
Tarım

796

42 450

3 000
5 000
Bölüm toplamı

2

000
000
000
450

Komutanlığı

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

778

5 000

5 000

Bölüm toplamı

771

EkleneL

Bakanlığı

Ücretler
2 Ek görev tazminatı
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan
sağlık memurlarına
verilecek hayvan yem karşılığı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri
~J

Bölüm toplamı

( S. Sayısı: 199 )

2 000

45 000
30 000
3 000
1 800
2 220
4 020

- â e B. M.
806
807
811

ödeneğin çeşidi

Düşülen

İller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

2 000
2 200
17 000
18 000
35 000

Bölüm toplamı
813
815
816

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri
1 Genel giderler
Bahçe tarımı işleri
1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları
2 Zeytin işleri

4 500
25 000
20 000
10 000

Bölüm toplamı
Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri
. 3 Geçici görev yolluğu
818
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe ve deneme, üretme
işleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu

30 000

817

1 000
ve

imar
30 000
3 500
33 500

Bölüm toplamı
-

819

Pamuk isleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu
3 Taşıt giderleri

—

-

•

—

—

824

Tohum temizleme evleri
2 Geçici görev yolluğu
Merinos işleri giderleri
2 Geçici görev yolluğu
Okullar ve kurslar genel giderleri
3 Teknik Bahçıvanlık okulları
8 Veteriner kursları

•

— :

3 875
1 400
20 000
1 000
Bölüm toplamı

826

—

19 300
„

823

—

15 000
3 800
500
Bölüm toplamı

820

Eklenen

Toprak Kanunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri giderleri
2 Kamulaştırmalarda 1 000 liradan aşağı peşin tediyeler
( S. Sayısı: 199 )

21 000

17 000
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ödeneğin çeşidi

M.

Düşülen

Etüd işleri
Geçici görev yolluğu
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri
Küçük su ve gezici arteziyen işleri
Geçici görev yolluğu
Eski yıllar borçları
1943 - 1946 yılları borçları
1928 -1942 yuları borçları

950
gon-

Bölüm toplamı

15 00O
500

8 000
5 000
13 4)00
—

847

Sermayeler
1 Tarla tarımı döner sermayesi
7 Bahçe kültürleri döner sermayesi

10 000
50 000
Bölüm toplamı

848

849

Krediler
2 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına veri
lecek hayvan avansı
Tesisler
f1 Teknik Tarım Okulları yayımı
2 Teknik Bahçıvanlık Okulları yayımı
3 Köy teknik merkezleri yayımı
Bölüm toplamı

Ulaştırma
861
866

3 000
450 000
250 000
80 000
780 000

Bakanlığı

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1 100
1 800
3 600
Bölüm toplamı

869

60 000

Liman ve kıyı hizmetleri
Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri ile şa
mandıra yaptırma yerine götürme ve koyma, bakım ve onar
ma giderleri
Ticaret

5 400

7 000

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

1 200
( S. Sayısı: 199 )

Eklenen

âöB. M.
889
890
894

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

îller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

820
1 800
2 600
6 720
Bölüm toplamı

899

Eklenen

Ticaret Ataşelikleri giderleri
2 Yolluklar

9 320

16 000
Çalışma Bakanlığı

908
915

Aylıklar
1 Memurlar aylığı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

60 000
1 000
800
Bölüm toplamı

916
917
921

İller büro giderleri
5 öteberi giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 700
8 300
2 000
6 000
Bölüm toplamı

925
928

933

1 800
=====

Milletlerarası kurumlara katılma payı
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücret ve gi
derleri
Ücretler
4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiniı (A) fıkrası gereğin
ce iş ve işçi Bulma Kurumuna
GENEL TOPLAM

(S. Sayın : 199 )

8 000
10 000

10 000
150 000
24 082 970

24 082 970
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[2] SAYILI CETVEL

B.

M.

Maliye
440
1

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

400 000
Devlet

535

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

borçları

4938 ve
sayılı Kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa kar
şılıkları ile komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri
4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılan su işleri bonoları için yapılacak öde
meler karşılığı
4604 sayılı Kanunun 1 nci.geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler
karşılığı
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşı
lığı

536
539
540
541
542

Bayındırlık
646
8

1 355 000
984 128
20 000 000
1 600 000
650 000
900 000

Bakanlığı

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri
Millî Eğitim Bakanlığı
TOPLAM

(S. Sayısı: 199 )

1 764 789
27 653 317
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[3] SAYILI CETVEL

B.

M.

Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi

Mülî Savunma Bakanhğt
Özel

Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri
(Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek madde
ler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzum görülecek miktarlarının ilgili
Bakanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması Bakan
lar Kurulunca yapılır.)
Maliye

496/A

542/A
542/B
550/A

<

' ?i »ir ?;- v ~ ' <

Bakanlığı

p~».-

Borçları

TOPLAM

[4] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

Adalet

9

Aylık

Bakanlığı

Seferberlik şubesi:
10 Mümeyyiz
Maliye

Sayı

1

35

1

40

Bakanlığı

Seferberlik şefi

( S. Sayısı: 199 )

500 000

n.E..i:«9.ir-*.M*

5185 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle
Komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların faiz ve her türlü giderleri
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde bulunan Bağdat Demiryolu Şir
keti hisse senetlerinin mubayaa bedelıT 5 *' ^ '
4882 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredinin faiz ve itfa
karşılıkları ve başka giderleri

D.»

''";"'

23 424 997

Altındağ, Atıfbey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat mahallelerinin yol, kana
lizasyon, tenvir ve sair bayındırlık işlerine harcanmak üzere Ankara Belediyesine
Devlet

536/A

•'?.?"'.

2 607 500
191 700
19 000
910 120
27 653 317

-41-.
Bütçe Komisyonunun

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI
B.

M.

CETVEL
Düşülen

Ödeneğin çeşidi

Eklenen

Büyük Millet Meclisi
2

Yolluklar
Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yoUuldarı

3

Millî Saraylar
Onarma giderleri

2

Uluslararası Parlâmentolar Grupu giderleri
Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılma payı

14

20

27

Meclis

103 000

2 000
20 000

soruşturmasiyle. yargılama ve her çeşit giderleri

Sayıştay
47

5 000

Başkanlığı
2 000

Basılı kâğıt ve defterler

48
1

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri

1

Başkanlık otomobili giderleri
İşletme

49

54

1 000

1 500
2 500

Onarma

Başbakanlık
66
5
68
71
1
2

Merkez büro giderleri
öteberi giderleri

860

Basılı kâğıt ve defterler

450

Başka taşıtlar
İşletme
Tamir

600
1 160
Bölüm toplamı

77
9
80

1 760

Milletlerarası Kongrelere ve toplantılara katılma giderleri
Ticaret Bakanlığı
İnönü Armağanı Genel Giderleri
( S. Sayısı: 199 )

20 000
250 000

B.

M.

Ödeneğin çeşidi

Danıştay
91

Düşülen

Başkanlığı

Merkez Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
4 öteberi giderleri

1 200
700
Bölüm toplamı

95
1
2

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1 900

76
174
Bölüm toplamı

250

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
107

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 Öteberi giderleri

2 800
1 200
Bölüm toplamı

108

2
112

340

Basılı kâğıt ve defterler

109

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gidderleri
ri
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
•3 Yabancı memleketler yolluğu

117

30 000

200
1 000
59 200
Bölüm toplamı

115

4 000

Yayın, turizm ve propaganda giderleri
2 Başka her çeşit yayın giderleri
7 Geçici görev yolluğu

60 400

28 000
1 400
Bölüm toplamı

29 400

Jiadyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderle
ri
8 Geçici görev yolluğu

4 400

118
5

Basın ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri
Sürekli ve geçici görev yollukları
( S. Sayısı : 199 )

8 400

Eklenen

— 43
B.
119

ödeneğin çeşidi

M.

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar
1 Ücretler
2 Yolluk ve başka giderler

125

129

20 000

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun
esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme her türlü gider
leri

2 278 000

Genel

Müdürlüğü
700

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
1 Çocuk zammı

5
133

9 700
10 300

Geçici tazminat

132

yapılacak

zamlar
700

Merkez böro giderleri
öteberi giderleri

612

tiler büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

68
100

Bölüm toplamı
134
137

Basılı kâğıt ve defterler

168
160

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

20
758

Bölüm toplamı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel
153

Eklenen

Bölüm toplamı

istatistik

130

Düşülen

778

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 Öteberi giderleri

1 200
800
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 199 )

2 000

•—

B.
154

s**

—

Düşülen

ödeneğin çeşidi

M.
İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

1 005
51
1 056

Bölüm toplamı
155

Basılı kâğıt ve defterler

1 500

162

Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri

1 000

163

Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet
ve cihazları gereçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma
ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil va
sıtalarının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırıl
maları giderleri

165

14 944
1 000

Milletlerarası kurumlara katılma payı

Diyanet İşleri
176

Eklenen

Başkarılığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

400
200
Bölüm toplamı

600
= = = = =

177

iller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

. 2 400
500
Bölüm toplamı

178

Basılı kâğıt ve defterler

181

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1
2

—

Adalet

195

=
1 000

600
2 371
Bölüm toplamı

193

2 900

2 971

Bakanlığı

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
3 Doğum yardımı
Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
( S. Sayısı : 199 )

150 000
7 000

— 45 —
B.
196

M.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

iller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Posta ve telgaraf ücretleri
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
4 Yabancı memleketler yolllğh

2 000

2
197
198
201

200 000
800 000
51 480
2 800
Bölüm toplamı

207

Eklenen

54 280

Ceza ve tevkif evleri
1 Yiyecek giderleri
4 Hükümlü, mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gönder
me giderleriyle götürmeye memur edilenlerin yollukları

200 000
25 000
225 000

209

216

Yayın işleri
3 Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenle
me giderleri
Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri
Tapu ve Kadastro Genel

224

Müdürlüğü

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

600
500

Bölüm toplamı
225

226
229

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

6 100
2 400

Bölüm toplamı

8 500
6 900
7 000
10 900

Bölüm toplamı
Millî' Savunma
2

1 100

-

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar .
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

255

15 000
1 000 000

17 900

Bakanlığı

Döşeme ve demirbaş
Hava

1 380
( S.. Sayısı: 1^99 )
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B.

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

4 Askerî Fabrikalar

790
Bölüm toplamı

İçişleri
324

2 170

Bakanlığı

Merkez büro giderleri

5 öteberi
325

J

^ .

3 000

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

18 800
3 000
Bölüm toplamı

326
331
1

Basılı kâğıt ve defterler

21 800
13 400

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

41 640

332

Giyecekler

333

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

335
1

336

337

Eklenen

7 000
giderleri

ve
7 000

Nüfus işleri
Nüfus defterlerinin ve kâğıtlarının satınabııa, bastırma, onar
ma ve citleme giderleri ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere
geçirilmesi için verilecek ücretler

Devir yollukları
3 5005 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de
vir teftiş giderleri

13 000

8 000

Seçim giderleri
600 000

341

Yabancı uzman, hizmetlilerle tercümanları1
1 Ücretler
2 Yolluklar ve başka giderleri

30 000
10 001
Bölüm toplamı

''••'\"''<? y:,

( S. Sayısı : 199 )
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40 001
,,„,.

it
Düşülen

ödeneğin çeşidi

B. M.

Eklenen

Emniyet Genel Müdürlüğü
356

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

1 500
1 400
2 900

Bölüm toplamı
358
362

5 000

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

38 200
19 000
Bölüm toplamı

374

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri

375

Onarma

57 200
50 000
100 000

Jandarma Genel Komutanlığı
380

Aylıklar

435 000
:

388
389
393

395

ı

îller büro giderleri
3 öteberi giderleri

6 000
3 900

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu

2 270

Muayyenat
1 Tayınat
2 Yem
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma

700 000
200 000
62 000
962 000

Bölüm toplamı
396

Askerî gereçler
1 Giyecekler
2 Teçhizat

250 000
62 000
312 000

Bölüm toplamı
397

rşılık ve giderleri

43 000
••i

( S. Sayısı: 199 )

mmmm
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B.

M.

ödeneğin çe-şidi

398
1
401
402

Düşülen

Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri
Ecza ve sağlık gereçleri

10 000

Taşıma giderleri

85 000

Taşıt giderleri
1 İşletme
2 Tamir

30 000
10 000
Bölüm Toplamı

407

Eklenen

40 000

Onarma işleri

165 000

Dışişleri

Bakanlığı

428

Kongre, konferans ve komisyonlar gene] giderleri

300 000

434

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı

211 000

437

Geçen yıl borçları

438

60 000

Eski yıllar borçları
1 1943 -1946 yılları borçları

60 000

Maliye
440
1
449

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

400 000

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

3 000
4 836
Bölüm toplamı
=-

450

îller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

60 000
14 164
Bölüm toplamı

455

7 836
==

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

74 164

41 000
18 150

( S". Sayısı: 199 )
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B.

M.
6

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yollukları

100 000

Bölüm toplamı

159 150

Eklenen

*
460
1

Hazine işleri
Faiz vo acyo

2

Millî mülkler işleri
Kamulaştırma ve satmalma giderleri

450 00Ö

Onarma giderleri

700 000

462

463
467
1
3
4
5
6
7
11
12
13
14

1 695 924

3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı
Bölüm toplamı

469

6 000
212 000
4 425
100 000
180 000
16 000
2 000
95 000
20 000
8 000
463 425

4489 sayılı Kanım gereğince staj için yobancı memleketlere
gönderilecek Maliye memurlarının yolluk ve başka giderleri

40 000

487

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

489

Ankara Üniversitesi

1 000 000

490

İstanbul Üniversitesi

1 000 000

491

İstanbul Teknik Üniversitesi

498

Kızılay Kurumuna

526

Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt ve Basım
dürlüğüne

542

114 500

550 000
200 000
Genel

Mü

Devlet Borçlan
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak öde
nekler karsılıSı
( S. Sayısı: 199 )

750 000
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B.

M.

550

Düşülen

ödeneğin çeşidi

3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin
olu
nan kredi ve istikrazlar
5 264 750 000 Franrklık istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri

552

Eklenen

184 076
21 000

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekleri

Millî Eğitim
558
1

Aylıklar
Memurlar aylığı

1
3

Ücretler
Köy öğretmenleri ücretleri
Eğitmenler ücreti

559

Bakanlığı
350 000

600 000
400 000
1 000 000

Bölüm toplamı
561

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar

180 000
1

4644 sayılı Kanun gereğince verilecek görev tazminatı
70 000

564

Geçici tazminat

567

Merkez büro giderleri
5

2 260

öteberi giderleri

14 100

569

Basılı kâğıt ve defterler

573

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Bölüm toplamı

1
3
576
4
581

587

28 300
20 200
48 500

İnceleme, kitaplıklar, derleme ve yayın giderleri
Yayın giderleri

100 000

3238,. 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğit
menleri giderleri
1 Köy enstitüleri
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her
giderleri
1 Basın ve Yayın GeneL Müdürlüğü
2 Adalet Bakanlığı
4 Maliye Bakanlığı
(S. Sayısı : 199 )

çeşit

820 000
54 196

340
76 690

- 8î 36. M.

Ödeneğin çeşidi

Düşük n

5 Millî Eğitim Bakanlığı
7 Ekonomi Bakanlığı
8 Tarım Bakanlığı
10 Çalışma Bakanlığı

20 000
3 400
2 000
62 000
Bölüm toplamı

218 626
=

591

Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri

597

îzmir Fuarında açılacak eğitim pavyonunun bütün
ri

giderle

Orta öğretim öğretmenleri kursları ile memleket
yapacakları ilmî incelemeler genel giderleri

içinde

601

603

Üniversite ve yüksek okulların öğrencileri
yardımlar
2 Burslar

613
1

için

15 000

yapılacak
20 000

2
5

Bakanlığı
300 000

İller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

357
2 700
Bolüm toplamı

630

Basılı kâğıt ve defterler

3 057
2 000

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
3 Müfettişler yolluğu
4 Yabancı memleketler yolluğu

*

Bölüm toplamı
644

1 000 000

Geçici hizmetliler ücreti

625

626

=
40 000

9 500

Çeşitli hizmetler
Meslek ve teknik okulları açılması ve oldekilerin büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak
hizmetler

Bayındı rhk
618

Bkk

4623 sayılı Kanun gereğince zelzele vesair
lere
3 Diğer âfetlerden zarar gören bölgelerelere

3
6
3
4

000
700
000
910

17 610

âfet gören bölbe

( S. Sayısı: 199 )

750 000

—M —
B.

M.

646
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma
giderleri
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.
Adalet Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
İstanbul Adalet Sarayı yapımı ve her türlü giderleri

3 300 000
1 700 000
25 000
440 000
400 000
190 000
50 000
100 000

Bölüm toplamı

7 571 000

25 000
340 000
1 000
100 000
499 000

648

4646 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur evleri

330 000

649

Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri

1 615 000

652

Yollar ve köprüler
• 1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makina âletler, gereçler karşılık ve giderleri
3 Sürekli onarmalar
4 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderileceklerin
yollukları

250 000
5 800 000
2 500 000
150 000

Bölüm toplamı
653

Sınır bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her tür
lü giderleri

654
8

655

Ekonomi
664
2

8 700 000

500 006

Su işleri
3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak su iş
leri giderleri
Ankara lağımlarının yapma giderleri

800 000
500 000

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

1 600

( S. Sayısı: 199 )

Eklenen

Ö. M.

ödeneğin çeşidi

5

Düşûİen

Öteberi giderleri

2 500
Bölüm toplamı

665
5
666

îller büro giderleri
öteberi giderleri

1
2

2 000

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

1 000
11 100
Bölüm toplamı

685
1

Kurumlara yardım
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik Arama
süne

Sağlık ve Sosyal Yardım
692

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince
ve yardımlar
3 Doğum yardımı

694

695

12 100

Enstitü
4 500 000

Bakanlığı

yapılacak

zamlar
15 000

Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yemi kar
şılığı

25 000

Merkez büro giderleri
5 Öteberi giderleri

3 200

îller büro giderleri
Kırtasiye
öteberi giderleri

5 000
4 000

696
1
5

Bölüm toplamı
697

1

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu

2

Geçici görev yolluğa
4598 sayılı Kanun
yollukları

9 000
12 930

Basılı kâğıt ve defterler

701

703

4 100

800

Basıcı kâğıt ve defterler

670

Eklenen

9 870
29 000

gereğince yapılacak tedavi .giderleri

ve
10 000

( S. Sayısı: 199 )

B. M.
710

özel; Kanunu gereğince harcanacak kimsesin ve metruk çocuk
lar genel gideri

712
738

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

JEkİenen

600 000

İskân işleri

1 000 000

'

417S ye 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak
yardımlar
f
1 Çocuk zammı
3 Doğum yardımı
».•,.••; %*J\

zamlar

ve
•

11 000
4 000

•-

Bölüm toplamı

15 000

Gmvryk ve Tekel Bakanlığı
740

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

4 000
1 000
Bölüm toplamı

743
746

748

Posta, telgraf ve telefon, ücret.ve giderleri
1 Posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
3 Müfettişler yolluğu
4 Tabancı memleketler yolluğu

5 000

5 000
10 000
11 000
25 000
6 450
Bölüm toplamı

52 450

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları

5 000

Muhafaza Genel Komutanlığı
761
765

Hizmetliler ücreti

17 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
3 Doğum yardımı
4 Ölüm yardımı

12 000
5 000

Bölüm toplamı

17 000

( S, Sayısı: 199 )

v —
B.
771

M.

Düşülen

ödeneğ'n çeşidi

Büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri

3 000
5 000
Bölüm toplamı

777

778

Muayyenat
2 Yem
Harb gereçleri ve teçhizat giderleri

796
2

8 000

30 100

Tarım

801

8 000

Subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları

780

8 000

Bakanlığı

Ücretler
Ek görev tazminatı

2 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Çocuk zammı
#

802

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı

803

4291 sayılı Kanun gereğince hayvan
verilecek hayvan yem karşılığı

805
2
5

sağlık

5
807
811
1
2

45 000

30 000

memurlarına
3 00C

Merkez büro giderleri
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri

1 800
2 220
Bölüm toplamı

806

Eklenen

4 020

iller büro giderleri
öteberi giderleri

2 000

Basılı kâğıt ve defterler

2 200

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

17 000
18 000
Bölüm toplamı

( S. Sayısı: 199 )

35 000

— 86
B.

M.

813

815

816

Düşülen

ödeneğin çeşidi
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi
yollukları

giderleri

ve
4 500

Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe iş
leri
1 Genel giderler

25 000

Bahçe tarımı işleri
1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları
2 Zeytin işleri

20 000
10 000
Bölüm toplamı

817
3
818

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri
Geçici görev yolluğu

30 000

1 000

iretme ve imar
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe ve deneme, üretme
işleri
1 Genel giderler
2 Geçici görev yolluğu

30 000
3 500

Bölüm toplamı

33 500
=====

819
1
2
3

Pamuk işleri
Genel giderler
Geçici görev yolluğu
Taşıt giderleri

15 000
3 800
500

Bölüm toplamı
820

Tohum temizleme evleri
Geçici görev yolluğu

3 875

2

Merinos işleri giderleri
Geçici görev yolluğu

1 400

3
8

Okullar ve kurslar genel giderleri
Teknik Bahçıvanlık okulları yapımı
Veteriner kursları

824

20 000
1 000
Bölüm toplamı

826

19 300

2
823

Eklenen

Toprak Kanunu gereğince yapılacak kamulaştırma işleri
derleri
2 Kamulaştırmalarda 1 000 liradan aşağı peşin tediyeler

( S. Sayısı: 199 )

21 000

gi
17 000
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B.

M.
Etüd işleri
Geçici görev yolluğu

828

950

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri

839

840

Düşülen

ftd eneğin eeşidi

Küçük su ve gezici arteziyen işleri
2 Geçici görev yolluğu

845
1
2

15 000

500

Eski yıllar borçları
1943 - 1946 yılları borçları
1928 - 1942 yılları borçlan

8 000
5 000
Bölüm toplamı

13 000
= = = = =

847

Sermayeler
1 I1 arla Tarımı döner sermayesi
7 Bahçe kültürleri döner sermayesi

10 000
50 000
Bölüm toplamı

848
2

849

Krediler
4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık
rilecek hayvan avansı

memurlarına ve
3 000

Tesisler
1 Teknik Tarım okulları yapımı
2 Teknik Bahçi vardık okulları yapımı
3 Köy Teknik merkezleri yapımı

450 000
330 000
80 000
Bölüm toplamı

Ulaştırma
861

866

869

60 000

860 000

Bakanlığı

İller büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş

1 100

Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

1 800
3 600

Bölüm toplamı

5 400

Liman ve kıyı hizmetleri
2 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri ile şaman
dıra yaptırma, yerine götürme ve koyma, bakım ve onarma
giderleri

7 000

( S. Sayısı : 199 )

Eklenen
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B.

Ticaret
888

Bakanlığı

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş

889
2
890
894

en

ödeneğin çeşidi

M.

1 200

iller büro giderleri
Döşeme ve demirbaş

820
1 800

Basılı kâğıt ve defterler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu

2 600
6 720
Bölüm toplamı

899
2

Ticaret Ataşelikleri giderleri
Yolluklar

16 000

Çalışma
908
1
915

Bakanlığı

Aylıklar
Memurlar aylığı

60 000

Merkez büro giderleri
2 Döşeme ve demirbaş
5 öteberi giderleri

1 000
800
Bölüm toplamı

916
5
917
921.
1
2

928

1 800

îller büro giderleri
öteberi giderleri

1 700

Basılı kâğıt ve defterler

8 300

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu

2 000
6 000
Bölüm toplamı

925

9 320

Milletlerarası kurumlara katılma payı
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücret ve gi
derleri
1 Ücretler
( S. Sayısı : 199 )

8 000
10 000

20 000

Eki en eli

-erB. M.
933

Ödeneğin çeşidi

"

JDüşüİen

4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkarası
ğince İş ve îşçi Bulma Kurumuna

Eklenen

gee100 000

GENEL TOPLAM 25 201 470 25 201 470

[2] SAYILI CŞTVŞL

B.

M.

Düşülen
Lira

Seneğin çeşidi
Devlet borçları

535

536

4938 ve
sayılı kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılık
ları ile komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
5072 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri

karşılıklariyle
984 128

539

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri

540

4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılan su işleri bonoları için yapılacak öde
meler karşılığı

541

542

4604 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi gereğince
karşılığı

1 355 000

yapılacak

20 000 000

1 600 000

ödemeler
650 000

4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşılığı

885 239

TOPLAM 25 474 367

{ S. Sayısı: 199 )
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[3] SAYILI CETVEL

B.

M.

ödeneğin çeşidi
Millî Savunma

Özel

Kkienen
'Lira

Bakanlığı

Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri

21 246 047

(Bu ödeneğin hizmetlere dağıtılması ve maddelere ayrılması ve gerek mad
deler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar için lüzum görülecek miktarlarının
ilgili Bakanlıklar bütçelerinde mevcut veya açılacak bölümlere aktarılması
Bakanlar Kurulunca yapılır.)
Maliye
496/A

Bakanlığı

Altındağ, Atıfbey, Yenidoğan, Aktaş ve Yenihayat mahallelerinin yol, kana
lizasyon, tenvir ve sair bayındırlık işlerine harcanmak üzere Ankara Bele
diyesine

500 000

Devlet borçları
536/A

542/A

542/B

550/A

5185 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikrazın faiz ve itfa
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri
Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların faiz
derleri

karşılıklariyle
2 607 500

ve her

türlü

gi
191 700

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elinde bulunan Bağdat Demiryolu Şir
keti hisse senetlerinin mubayaa bedeli
4882 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince temin
karşılıkları ve başka giderleri

olunan

kredinin

faiz ve itfa
910 120
TOPLAM

[4] SAYILI CETVEL
Adalet
D.

Bakanlığı

Görevin çeşidi

Seferberlik şubesi:
10 Mümeyyiz
Maliye
9

Sayı

Aylık

1

35

1

40

Bakanlığı

Seferberlik şefi
ıı —^—^

19 000

ıı
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25 474 367

S. Say 3i: 200
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 3 7 2 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1122

28 . VI . 1948

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1948 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa
bağlı «A» işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
14. ncü Olimpiyat Oyunları bu yıl 50 den fazla Milletin iştirakiyle Londra'da Temmuz sonun
da başlıyacaktır.
Her dört yılda bir teknarı mûtat olan, fakat 1936 Berlin Olimpiyadmdan sonra genel dünya
şartları içinde, vaktinde yapılmasına imkân bulunamıyan bu harekete Türkiye'nin de iştirak perensipinin kabul edildiği, vâki davete cevap olarak, alâkalı Komiteye bildirilmiş ve siporcularımızm
hazırlıkları da bir yıldan beri bir programa bağlanıp ehemmiyetle takip edilmiştir.
En çetin rakiplerle, deneme mahiyetinde yapılan son futbol ve güreş temasları, bu şubelerde
duya ölçüsünde bir kıymet iktisap ettiğimizi göstermiştir, iştirake karar verilen diğer şubelerde
bugüne kadar elde edilen neticeler de - iddiasız olmakla beraber - yüz ağartıcıdır.
Çoğu Birleşmiş Milletlere mensup Milletlerin katışacağı bu büyük kültür ve sulh tezahüründe
Türk Bayrağının da şeref yerinde dalğalanabilmesi için sporcularımızın seyahat masrafları karşı
lığı olarak hesaplanan (140 000) liralık ihtiyacın (114 500) lirası Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden yapılan tanarnıfun Maliye Bakanlığı bütçesindeki 487 ci (Bede Terbiyesi Genel Müdürlüğü
bütçesine) yardım bölümüne aktarma icrası suretiyle karşılanması ve geri kalan (25 500) lirası da
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında yapılan indir
me ile temini derpiş edilmiştir.
8,/15, a, 17/3 ve 18/1 tertiplerinden gösterilen tasarruflar ihtiyaçların asgari hadlere indirilmesiyle elde edilecektir.
B. 19 M. 2 Yabancı uzmanlar yolluğuna ait olan bu tertipdeki (4 500) liralık ödenekten
şimdiye kadar yapılmış olan sarfiyatla şimdiden sonra sözleşme gereğince yapılacak todiyat karşı
lığı mevkuf tutularak (3 112) lira tasarruf aktarmaya katılmıştır.
B. 20 M. — Beden Terbyesi Genel Müdürlüğü hesabına son sınıfta okuyan 10 talebenin bu yılki masrafları Bakanlık bütçesinin ilgili bölümündeki ödenekle karşılanacağı için bu bölümdeki
(6 000) lira da aktarmaya ithal edilmiştir.
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B. 24 M. —• Kongre ve Konferanslar giderleri bölümündeki tasarrui*, bugünün
kongrelere iştirak nıevzuundan sarfınapar edilmesiyle elde edilmiştir,
Arzolunur.

şartları iyinde

Bütçe Komisyonu raporu
T. H. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/372
Karar No. 107

,-> . VII . IV-U

Yüksek Başkanlığa
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığmca hazırlanıp Başbakanlığın 28.VII.194S tarilıli tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale buyu mi
ni akla Millî. Eğitim Bakanı Tahsin Bangııoğiıı ve
Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile Maliye Ha
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı Londra'da icra edilecek 1948 yılı
Olimpiyatlarına katılacak sporcularımızın gider
lerini karşılamak üzere, 25 500 lirası Genel Mü
dürlük Bütçesinin türlü tertiplerinde yapılan
tasarruflardan ve 114 500 lirası da Hazinece ye
niden yapılan yardımdan karşılanan ve ceman
140 000 liradan ibaret olan ödeneğin temini
nıaksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır.
Tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca, ye
rinde görülmüş ve Yüksek Kamutaya bundan
evvel ar/edilen aktarma tasarisiyle sözü edilen

114 500 lira. da temin edilmiş bulunduğundun
tasan ayniyle Kamutayın onayına ar/edilmek
üzere Yüksel: Başkanlığa sunulmuş bııhınmaktadır.
Başkan
Başkanv ekili
Diyarbakır
Mardin
U. Erten
/ . 11. Tiû-rel
Kâtip
Ankara
Amasya,
A. Ey mir
F. fiymen
Ankara
Ankara
N. (1.
Akkerman
G. GÖM
Balıkesir
E. Attan
Eskişehir
Muhalifim.

Bursa
E. link
İstanbul

Dr. A. Adıvm-

Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
A. K. Yiğit oğlu
Aydın
(il. R. Alpmau
Eskişehir
Mulıalifim.
II. P ol at kan
Diyarbakır
S. TUuğ

/!.. -Oğuz
Niğde

K.ocae'i i
Dr.

E. S.

( S. Sayısı : 200 )

Hur .'/<'

/»•*.

(riirsoy

Samsun
M. . 1 . Yiirilker
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertipler
den (25 500) lira indirilerek aynı cetvelin 15
nci bölümünün sonunda (1948 Londra Olimpi
yat Oyunlarına katılma genel giderleri) adiyle
açılaıı .1.5 nci maddesine olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa
işaretli cetvelin, 15 nci bölümünün
nci madde gereğince (1948 Londra
Oyunlarına katılma genel giderleri)
lan 15 -nci maddesine (1.14 500) lira
verilmiştir.

Genel Mü
bağlı (A)
sonunda 1
Olimpiyat
adiyle açı
ek ödenek

Bu kanun yayımı

tarihinde

MADDE 3.
yürürlüğe; girer.

MADDE 4. — Bu kanunu

Maliye ve Millî

Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
H. Saka
Devlet Bakanı

8
15/A
17
18
19
20
24

M.

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
M. II. Göle

Millî Savunma Bakanı
II. Çakır
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
$. Adalan
.V. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. Erim
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
S; ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
('. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakam
(J. Oral
E. Erişirgil
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
C. S. Barlas
Gülek
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

Hükümetin teklifine
CETVEL
B.

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı

bağlı

Düşülen

ödeneğin çeşidi

Basılı kâğıt ve defterler
Spor muayene merkezleri genel giderleri
Yapı ve kurma işleri
3 Diğer yapı ve onarma işleri
Öğretmen ve Eğitim kursları
1 Kurs genel giderleri
Yabancı uzmanlar ücret ve her türlü giderleri
2 Yolluk ve her türlü giderleri
Gazi Ortaöğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsünde
giderleri
Kongre ve konferanslar giderleri

500
6 888

1 000
3 112
3 000
okutturulacak

öğrenci

6 000
5 000
Toplam

t^-m^n

( S. Sayısı : 200 )

25 500

S. Sayısı: 201
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasın
da 17. V I . 1948 tarihinde akdedilen Sözleşmenin onanması ve bazı
dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp sattırılması ve muhafa
zasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları
raporları ( 1 / 3 6 1 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Kararlar Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1104, 6/2063
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

17 .VI

. 1948

Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde
akdedilen sözleşmenin onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp sattırılma-;
sı ve muhafazasına dair olup adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI.-v
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişiği
nin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alını ve satımı bakımından tâbi olduğu esaslar
11 . VI . 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanunun 36 ncı, 12 . II . 1937 tarih ve 3133 sayılı Kanunun bi
rinci maddeleri ve 3902 sayılı Kanunun geçici maddesiyle tâyin edilmiş bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre, banka;
1. Fiilen altına tahvili kabil yabancı dövizleri alıp satmak ve bunlar karşılığında emisyon
yapmak hakkını haizdir. (1715 sayılı.Kanun madde : 36 ve 14)
2. Fiilen altına tahvili kabil yabancı dövizleri alıp satmaya mezun olduğu gjbi Milletlerarası
Ödeme vasıtası olan başlıca paraların bu şeraiti yeniden ihraz edeceği tarihe kadar, göreceği lü
zum üzerine bu şeraiti haiz olmıyan yabancı serbest diğer dövizleri de alıp satmaya ve bu döviz
ler karşılığında emisyon yapmaya mezundur. (3133 sayılı Kanun madde : 1)
3. 1939 Avrupa Harbinin bitmesini takip eden bir yıl sonuna kadar olan süre içinde, Millet
lerarası ödeme vasıtası mahiyetini muhafaza eden ve Bakanlar Kurulu karariyle tayin edilecek
olan dövizleri, kâr ve zararı Hazineye ait olmak üzere alıp satabilir ve bunlar karşılığında emis
yon yapabilir. (3902 sayılı Kanun geçici ikinci madde)
Halen 3902 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 4997 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bu
lunmaktadır.
Kâr ve zararı Hazineye ait olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Milletler
arası ödeme vasıtası mahiyetini taşıyan dövizlerin alım ve satımına mezuniyet veren geçici ikinci mad
desinin ise, Avrupa Harbinin bitmesini takip eden bir yıl sonunda yürürlükten kalkması icabetmektedir.
Diğer taraftan harb sonu dünyasında ve.bazı devletlerin para rejimlerinde hâsıl olan değişik-

likler dolayısiyle mezkûr geçici maddede tarif edilen Milletlerarası tedavül vasıtası mahiyetini
haiz ve fakat altına tahvil kabiliyetini kaybetmiş döviz pek nadir olduğu gibi yakın bir Atide al
tına tahvili kabil paraların veya altına tahvili kabil olmamakla beraber Milletlerarası ödeme va
sıtası niteliğini muhafaza eden paraların çoğalarak Milletlerarası ticaret ve ödemelerimizin bu
cins paralarla yürütülmesi bahsinde müessir bir gelişme olacağı da beklenmemekledir.
Milletlerarası çok taraflı ticarete olan ihtiyacımız muvacehesinde yalnız adedi mahdut olan
altına kabili tahvil dövizler veya bu niteliği haiz bulunmamakla beraber milletlerarası ödeme va
sıtası olabilecek paralarla milletlerarası ticaret ve ödemelerimizin geniş, mikyasta sağlanmasına
imkân görülmediğinden birçok Avrupa memleketlerince kabul edilmiş bulunan sisteme uygun ola
rak dış ödemelerimizde tek taraflı veya mütekabil finansman usulünün uygulanması ve memleket
ihtiyacına cevap verebilecek bazı dövizlerin kâr ve zararı Hazineye ait olmak üzere alınıp satıl
masının faydalı ve zaruri bulunduğu neticesine varılmaktadır. Bu zarurete uyularak Maliye Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında, Büyük Millet Meclisince onandığı ta
rihte yürürlüğe girmek üzere bir sözleşme akdedlimiş ve bağlı kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Ticare't Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/361
Karar No. 31

24 . VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası arasında 17. V I . 1948 tarihinde
akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve bazı dö
vizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp sattın 1ması ve muhafazasına dair kanun tasarısı Başba
kanlığın 17. V I . 1948 gün ve 71/1104, 6/2063-3
sayılı yazısı ile Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulmuş ve havalesi gereğince Komisyonu
muzda Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü
nün huzuru ile konuşulmuştur.
I. Tasarının birinci maddesinde yapılacağı
bildirilen emisyon üzerinde duran Komisyonu
muza verilen izahatta bu emisyonun karşılıksız
ve açıktan yapılmıyacağı ancak Türk ihracatçısı
tarafından ticari Anlaşma yapılmış bir memle
kete bir mal ihraç edildiği zaman elde edeceği
dövizleri Merkez Bankasına satarak mukabilin
de Türk parası alması Merkez Bankasındaki dö
viz meyanına girmesiyle bir emisyona varacak
tır.
Türk-ihracatçı ise ayni memleketten ithalât
yaptığı zaman o memlekete ödeyeceği borcunu
Merkez Bankasından mezkûr memleket parasını
satın alarak tediye edecektir. Merkez Bankası itha
lâtçıya bu dövizi satarken evvelce ihracatçıya ver

diği Türk parasını geri almış olacak ve bu su
retle yaptığı emisyon da ortadan kalkacaktır.
Netice itibariyle bu şekilde ticari ve tediye an
laşması akdedilmiş bir memleketle olan ticaret,
muvazeneli olduğu takdirde, mevsim temevvüçleri müstesna her hal ve kârda karşılıklar yüzde
3^üz bulunacaktır.
II. 1939 Harbinin hitanımdan sonra Avrupa
memleketleri Amerika'dan olan ihtiyaçlarını sağ
lamak için mümkün mertebe çok dolar elde et
meye çalışmışlar ve dış ticaretlerini bu hedefe
tevcih eylemişlerdir. Fakat umumi olarak Av
rupa dış ticareti Amerika'ya karşı 1946 yılında
5 milyar 800 milyon ve 1947 yılında 7,5 milyar
dolarlık bir açık verdiği için Avrupa memleket
leri yekdiğeri ile serbest döviz ve ticaret yapa
mayacakları neticesine varmışlar ve karşılıklı fi
nansman usulüne girmişlerdir. Bu usulün meka
nizması bir memleketin diğer memleketle olan ti
caretinde karşılıklı ve bazan tek taraflı bir had
tâyin ederek bu had dâhilinde mukabil memleke
te ihracat yapması şeklinde telhis olunabilir. Ne
ticede bu hesapların bakiyesi muhtelif şekiller
dâhilinde ve ekseriya altın veya serbest dövizle
tasfiye edilmektedir.
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Avrupa ile Ticaret yapılabilmesi için bu sis
teme gidilmesi bir zaruret halini almış bulun
maktadır. Bunun için gerekli finansmanın ya
pılması lâzmıgelmiş ve fakat Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasının mevzuatı bunu noksan
sız olarak temine kâfi gelmemiştir. Zira Mer
kez Bankasının bu kabil finansman yapma bakı
mından tâbi olduğu hüküm ikidir':
1. 3133 sayılı Kanunun 1 nci maddesi an
cak Merkez Bankasına serbest döviz alıp satma
hakkını vermekte ve halbuki Avrupa memleket
leri paraları serbest döviz mahiyetini taşımamak
tadır.
2. 3902 sayılı Kanunun muvakkat maddesi
yine Merkez Bankasına Hazine nam ve hesab na
bazı dövizleri alıp satma hakkını tanımaktadır.
Fakat bu dövizlerin beynelmilel tediye vasıtası
mahiyetini haiz olması lâzımdır. Avrupa mem

leketlerinin paraları ise bu vasfı hais; sayılma
maktadır.
Bu izahata göre Avrupa ile dış ticaretimizin
inkişafını sağlamak için akdedilmiş tediye an
laşmalarının ieabettireceği finansmanı yapmak
için Merkez Bankası mevzuatını müsait duruma
koymak üzere hazırlanan tasarının kabulü ile
havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verildi.
Ticaret Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
G. Alevli
H. Vlusoy
Bilecik
Aydın
Kırklareli
R. Bozöyük
E. Bilgen
Ş. ödül
Van
' Sivas
M. Koçak
K. Kitapçı

Maliye Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/361
Karar No. 45

26. VI. 1948

Yüksgk Başkanlığa
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası arasında 17. V I . 1948 tarihin
de imzalanmış olan sözleşmenin onanması hak
kındaki kanun tasarısı Ticaret Komisyonu ra~
poriyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriye1 Merkez Bankası temsilcilerinin huzuriyle
okunup incelendi.
1715 sayılı Kanunun 14 ve 36 ncı ve 3133
sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükümlerine göre
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiilen al
tına tahvili mümkün olan dövizlerle Milletler
arası tediye vasıtası olan dövizler mukabilinde
emisyon yapmaya yetkili ise de, bunun dışında
kalan diğer dövizleri satmalma salâhiyetinden
mahrum bulunmaktadır.
Halbuki Milletlerarası çok taraflı ticarette
olan ihtiyacımız karşısında, bunlardan müstağni
kalmamıza ve bütün ticaretimizi münhasıran
altına tahvili kabil veya Milletlerarası tediye
vasıtası olan dövizlerle yürütebilmemize imkân
bulunmamaktadır.
3902 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci madde

siyle verilen yetki ise Avrupa harbinin sona er
mesi dolayısiyle yürürlükten kalkması gereken
bir hükümdür.
Bu durum karşısında hem Hükümetimizle
diğer hükümetler arasında yapılmış ve yapıla
cak olan Sözleşmelerin gerektirdiği kredileri te
min ve hem de lüzum görülecek dövizlerin satmalmması gayesini güden ve 17.VI.1948 tarihinde
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası arasında imzalanmış olan Sözleşmenin
onanması Komisyonumuzca da uygun görülmüş
ve tasarı aynen kabul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Y. Sözcü
Kâtip
Malatya
Samsun
M. S. Eti
R. I§ttan
Balıkesir
Afyon Karahisar
H. Şeremetli
A. Vezir oğlu
Tokad
Samsun
C. Kovalı
ö. Karata§
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Bütçe Komisyonu raporu
T. li. M. M.
Bütçe.
Komisyonu
Esas No. 1/361
Karar
No.108

5 . VII . 1948

Yüksek Başkanlığa
Maliye B a k a n l ı ğ ı ile T ü r k i y e
Cumhuriyet
Merkez Bankası a r a s ı n d a 17 . VI' . 1948 t a r i 
hinde akdedilen Sözleşmenin o n a n m a s ı n a ve
bazı dövizlerin. Mazine nam ve hesabına alınıp
sattırılınasına d a i r olup adı geçen B a k a n l ı k ç a
h a z ı r l a n a n ve B a ş b a k a n l ı ğ ı n 17 . V I . 1948
t a r i h ve 71/1104 sayılı tezkeresiyle
Yüksek
B a ş k a n l ı ğ a s u n u l a n k a n u n tasarısı Ticaret ve
Maliye K o m i s y o n l a r ı r a p o r l a r i y l e b i r l i k t e Kom i s y o n u m n z a havale edilmekle Maliye B a k a n 
lığı a d ı n a Hazine Genel M ü d ü r ü ve
Türkiye
C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı mümessili hazır
o l d u k l a r ı halde inceleni]) görüşüldü.
Tasarı, y a b a n c ı memleketlerle
akdedilecek
t i c a r e t ve ödeme anlaşmaları gereğince T ü r k i 
ye C u m h u r i y e t Merkez Bankası t a r a f ı n d a n ge
rekli k r e d i l e r i n açılması v e ' k â r ve z a r a r ı Ha
zineye ait olmak üzere bazı dövizlerin alınıp
satılması ve bu işlemler dolayısiyle
emisyon
yapılabilmesi h a k k ı n d a
Maliye B a k a n l ı ğ ı ile
adı geçen
b a n k a a r a s ı n d a akdedilmiş olan
17 . VI . 1948 t a r i h l i Sözleşmenin
onanması
m a k s a d i y l e hazırlanmış b u l u n m a k t a d ı r .
T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı ;
1. 11 . VI . 1930 t a r i h ve 1715 sayılı Ka
n u n h ü k ü m l e r i n e göre fiilen altına tahvili ka
bil yabancı, dövizleri alıp s a t m a y a ;
2. .12 . II' . 1937 t a r i h ve 3.133 sayılı Ka
n u n h ü k ü m l e r i n e göre de Fiilen altına tahvili
k a b i l y a b a n c ı dövizleri ah]) s a t m a y a . v e Mil
letlerarası ödeme vasıtası .olan başlıca p a r a l a 
r ı n bu şeraiti y e n i d e n ihraz edeceği t a r i h e
k a d a r , göreceği lüzum üzerine altına
tahvili
kabil olınıyan y a b a n c ı serbest diğer dövizleri
alıp s a t m a y a ;
ve b u n l a r ı n mukabilinde emisyon yapmaya
kili bul unmaktadır.

yet-

3. 3902 sayılı K a n u n u n geçici ikinci mad
desi hükmüne göre 1939 A v r u p a h a r b i n i n bitme
sini takibeden bir yıl sonuna k a d a r B a k a n l a r K u

i'iılu karat'iyle tâyin edilecek dövizleri k â r ve za
r a r ı Hazineye ait olmak üzere Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasınca alınıp satılmasına yetki
verilmiş'ise de harbin sona ermesi dolayısiyle
bu h ü k m ü n y ü r ü r l ü k t e n kalkması icabetmektedir. B u d u r u m karşısında yabancı memleketler
paralarından m a h d u t bir kısmı m u a y y e n kayıt
ve şartlar altında satın alınabilmektedir. Halbu
ki harb sonu d ü n y a s ı n d a diğer mühim âmillerle
beraber bazı Devletlerin p a r a rejimlerinde hâsıl
olan değişiklikler dolayısiyle Milletlerarası tica
reti sağlamak için karşılıklı veya çok taraflı an
laşmalar y a p m a k zarureti hâsıl olmuştur ki,
memleketimiz de bu yolu ihtiyar ederek ticari
i1ıtinasebetleriııi genişletmek mecburiyetindedir.
B u maksadı sağlamak üzere akdedilecek tica
ret ve ödeme anlaşmaları hükümlerince karşı
memleketlere Türkiye C u m h u r i y e t Merkez Ban
kasınca kredi açmaya ve bu krediler mukabilinde
emisyon, y a p m a y a salâhiyet verilmesi zarureti
aşikârdır.
H e r h a n g i bir memleketle muayyen bir plâl'on dâhilinde işliyecek olan ticari alış verişin
icabettireceği kredi, mevsim iktizası bazı temevvüçler arzetse bile limiti, karşılıklı ithalât ve ih
racat ile m u k a y y e t b u l u n d u ğ u cihetle açılacak
krediler mukabilindeki emisyonun u m u m i d u r u 
ma müessir olacak bir hacım almıyarak kısa fa
sılalarla tesviye edilebileceğini kabul etmek ye
rinde olur.
Akdedilen sözleşmenin; birinci maddesi bu
hususatı sağlıyan hükümleri ihtiva etmekte; ikin
ci maddesi, 3133 sayılı K a n u n u n hükümleri gere
ğince alimi) satılan dövizleru n başka aktedilecek
ticaret ve ödeme anlaşmalarından mütcviilit
dövizlerle Maliye Bakanlığınca memleket ihtiyaç
ları için lüzumlu görülecek diğer dövizleri alıp
.satmak ve b u n l a r ı n alışı mukabilinde emisyon
yapmak, yetkisini vermekte; üçüncü maddesi ise
gerek açılan kredilerden ve gerekse döviz alış ve
rişinden doğabilecek k â r veva zararın Hazin eve
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ait olacağını belirtmektedir. Maliye Bakanlığı
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara
sında 17 . VI . 1948 tarihinde akdedilen bu söz
leşmenin onanması maksadiyle hazırlanmış olan
kanun tasarısını yerinde bulan Komisyonumuz,
Hükümet teklifinin birinci maddesi sonuna, söz
leşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereğin
ce memleket ihtiyaçları için satmalmacak diğer
dövizler için iki milyon Türk liralık bir had ile
tahdit edilmesini sağlıyan bir fıkranın eklenme
sini uygun görmüştür. Tasarının iki, üç, dört
ve beşinci maddeleri Hükümet teklifi veçhile ay
niyle kabul edilmiştir.
İvedilikle müzakeresi temennisiyle Kamuta

yın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
it. Evlen
t. H. Tigrel
M. Eriş
Kâti]>
Ankara
Amasya
Amasya
F. Öymejı
A. Ey mir
A. K. Yiğiioğlu
Ankara
Ankara
Bursa
N. C. Akkerman
C. Gölet
F. Bük
Kastamonu
Kocaeli
Konya
M. Akalın
Dr.F.S. Bürge S. Çumralı
Konya
Yozgad
M. A. Binal
S. îçöz

11Ü KÜM E T1N T E KIJ Fİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ

Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde ak
dedilen Sözleşmenin onanmasına ve bazı dövizlerin
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve
muhafazasına dair kanun tasarısı

Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde ak
dedilen Sözleşmenin onanmasına ve bazı dövizlerin
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve
muhafazasına dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle akdedi
lecek Ticaret ve Ödeme anlaşmaları gereğince
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
gerekli kredilerin açılması ve .kâr ve zararı Hazi
neye ait olmak üzere bazı dövizlerin alınıp satıl
ması ve bu işlemler dolayısiyle emisyon yapılabil
mesi hakkında Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası arasında akdedilmiş bu
lunan 17 . VI . 1948 tarihli Sözleşme onanmıştır.

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle akdedi
lecek Ticaret ve Ödeme anlaşmaları gereğince
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın
dan gerekli kredilerin açılması ve kar ve zararı
Hazineye ait olmak üzere bazı dövizlerin alınıp
satılması ve bu işlemler dolayısiyle emisyon ya
pılabilmesi hakkında Maliye Bakanlığı ile Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında akde
dilmiş bulunan 17 . VI . 1948 tarihli Sözleşme
onanmıştır.
Sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrası
gereğince Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası tarafından tâyin edilecek
had, Ticaret ve Ödeme anlaşmalarından mütevel
lit dövizler hariç, sözü geçen Bakanlıkça memle
ket ihtiyaçları dolayısiyle lüzumlu görülecek di
ğer dövizler için iki milyon Türk lirasını geçe
mez.

MADDE 2. — Bu Sözleşmenin üçüncü mad
desinin gerektirdiği bonoları çıkarmaya ve bunla
rı mütaakıp yıl bütçelerine konulacak ödenek ile
ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 3. - - Birinci geçici maddesi 4997 sa
yılı Kanunla kaldırılmış olan 27 Temmuz 1940 ta-

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi avnen

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü madesi ay
nen
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Hü.

B. K.

rih ve 3902 sayılı kaîraıı yürürlükten kaldırılmış
tır.
MADDE 4. yürürlüğe girer.

Bu kanun

yayımı tarihinde

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Fuad Sirmen
H. Çakır
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
§. Adatan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Nihat Erim
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Cacid Oral
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı
Gülek
C. S. Barlas
T.B. Balta

Maliye Bakanlığı

ile Türkiye

Cumhuriyet»

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen
MADDE 5. —Hükümetin, beşinci maddesi ay
nen

Merkez Bankası arasında akdedilen

Sözleşme

YABANCİ DEVLETLERLE YAPILACAK TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARI GEREĞİN
CE AÇILABİLECEK KREDİLERE VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA
ALINIP SATILACAK DÖVİZLERE AİT SÖZLEŞME
Madde 1. — Merkez Bankası, yabancı memleketlerle akdedilen ve karşı memleketlere icabında
Türkiye tarafından kredi açılmasını tazammun eyliyen bir ticaret ve ödeme anlaşmaları hükümlerine
uyarak, gerekli kredileri açar ve bu kredilerin gerektireceği emisyonu yapar.
Madde 2. — Merkez Bankası, 19 Şubat 1937 tarih ve 3133 sayılı Kanun hükümleri gereğince
alıp sattığı, dövizlerden, başka ecnebi memleketlerle akdedilecek ticaret ve ödeme anlaşmalarından mü
tevellit dövizlerle Maliye Bakanlığınca memleket ihtiyaçları için lüzumlu görülecek diğer dövizleri alıp
satar ve bunların alışı mukabilinde emisyon yapar.
Satmahnacak bu gibi dövizlerin, âzami haddi Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası taraf nidan
müştereker tâyin edilir.
Madde 3. — Birinci ve ikinci madde hükümleri gereğince Merkez Bankasının alıp satacağı döviz
lerde Türk: parası değerine izafeten vukubulacak kıymet değişikliklerinden ve açılmış kredilerden her
ne şekilde olursa olsun doğabilecek kârlarla zararlar Hazineye aittir.
Zarar vukuunda işbu zararlar, Hazine tarafından Bankaya verilecek dokuz ay vadeli faizsiz bo
nolarla derhal kapatılır.
Madde 4. — İşbu Sözleşme, kanunla tasdik edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Geçici madde — İşbu Sözleşmenin hükümleri Bankaca şimdiye kadar Hazine hesabına satın
alınmış dövizlere ve yabancı. Devletlerle akdolunmuş anlaşmalara göre açılmış kredilere de şâmildir.

( S. Sayısı: 201)

S. Sayısı: 2Û2
Mîllî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları hakkında 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cevelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Mîllî Eğîtim ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 7 3 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 890, 71 - 890
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

28 . VI . 1948
f'V

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişiği cetvelin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Ankara Devlet Konservatuvarınm öğretim programına göre verilmesi gerekli bir kısım ders
lerin, bu işte ihtisası olan bazı Devlet memurları tarafından okutulması gerekmektedir. Şimdiye
kadar bunların istihkakları bir kadroya müstenit olmaksızın ders ücreti olarak ödenmekte idi. Hal
buki Devlet memurlarından okullarda öğretmenlik edeceklerin hangi kayıt ve şartlar altında tâ
yin edilecekleri ve kendilerine ne şekilde ücret verileceği 3888 sayılı Kanunda gösterilmiş #ve sözü
geçen Kanun bu gibilerin behemehal mevcut bir kadroya tâyinlerini şart kılmıştır.
Bu kanuni duruma rağmen şimdiye kadar her nasılsa ödenmiş bulunan bu paraların bundan
böyle tediyesine muhasiplerce itiraz olunmuş bulunduğundan memur öğretmenlere 3888 sayılı
Kanun uyarınca kadroya tâyin edilerek saat hesabiyle ücret verilebilmesini ve bu suretle işle
min kanuni şekle ircamı temin için Devlet Konservatuvarı kadrosuna 18 adet (15) lira aylıklı
öğretmenlik kadrosunun eklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Geçici bir madde ile de esasen bunların ders ücretleri tertibinde derpiş edilmiş olan karşılık
larının aylık tertibine aktarılması teklif olunmuştur.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/373
Karar No. 26

30 .VI.

1948

Yüksek Başkanlığa
4926 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelde
değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve 28 . VI . 1948 tarihin
de Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı, Millî
Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilci
leri hazır oldukları halde komisyonumuzca ince
lenmiş, maddeler aynen kabul edilmiş, yalnız (1)
sayılı cetveldeki (15) lira aylık, öğretmen maaşı
nın başlangıcı 20 lira olduğu mülâhazasiyle, 20
lira şeklinde düzeltilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu Baş.
Sözcü
Erzurum
Urfa
C. Dursunoğlu
8. K. Yetkin
Kâtip
Balıkesir
Kars
Ankara
T. Taşkıran
A. R. Bekman
E. Çeliköz
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
N. Ünen
E. Çınar
E. Ataç
Trabzon
Z. Molaoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/373
Karar No. 110

5 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında, Millî Eği
tim: Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 28 .
VI . 1948 tarih ve 71/890 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı, Millî Eğitim
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza
verilmekle, mezkûr Bakanlığın yetkili temsil
cisi ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
3888 sayılı Kanun gereğince Devlet Konservatuvarmda ek görev olarak ders veren öğret
menlerin bu görevlerinden aylık alabilmeleri için
bir kadroya tâyinleri gerekmekte ve tasarı bu
maksadı sağlamak için hazırlanmış bulunmak
tadır.
Yapılan izahlardan anlaşıldığına göre şim
diye kadar Konservatuvarda bir kısım dersler bu
hususta mütahassıs bulunan Devlet memurları
tarafından ek görev olarak okutulmuş olup bu
derslere mukabil istihkakları bir kadroya müste
nit olmaksızın ders ücreti olarak ödenmekte idi.

3888 sayılı Kanun gereğince memurlardan ek
görev olarak öğretmenlik yapacakların beheme
hal o dersin kadrosuna tâyin edilerek saat hesa
biyle ücret almaları gerekmekte olduğundan bu
ciheti temin edecek olan işbu tasarı Komisyonu
muzca da yerinde görülmüş ve Millî Eğitim Ko
misyonunun değiştirişi veçhile ayniyle kabul edil
miştir.
İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın
onayına arzedümek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
1 H. Tigrel
M. Eriş
Kâtip
Ankara
Amasya
Amasya
F. öymen
A. Eymir
A. K. Yiğit oğlu
Ankara
Ankara
Aydın
ıT. C. Akkerman
C. Gölet
Gl. R. Alpman
Balıkesir
Bursa
Kırşehir
E. Altan
F. Bük
§. Torgut
Kocaeli
Konya
Urfa
M F. Ş. Bürgıe M. A. Binal
E. Tekeli

( S. Sayısı: 202 )

- â HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarıst
MADDE 1. — 10. V I . 1946 tarihli ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet
Konservatuvarı kısmına ilişik cetvelde gösteri
len kadrolar eklenmiştir.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
F. Sirmen

Millî Savunma Bakanı
H. Çakır

İçişleri Bakanı
M. H. Göle

Dışişleri Bakanı
İV. Sadak

Maliye Bakanı
Ş. Adatan

GEÇÎCÎ MADDE — 1948 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmındaki (561) nci kanunları gereğin
ce verilecek üeretler ve tazminatlar bölümünün
(2) nci öğretmen ders ücretleri maddesinden
(16 200) lira aynı kısımdaki (558) nci (Aylık
lar) bölümünün (1) nci (Memurlar aylığı) mad
desine aktarılmıştır.
MADDE 2. - Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
C. Ekin

Hükümetin

Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr, K. Bayizit

Gümrük ve Tekel Bakanı
E. Erişirgü
Ulaştırma Bakanı
Gülek

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
II. Saka
Başb. Yardımcısı

14

Tarım Bakanı
C. Oral
Ticaret Bakanı
C. S. Barlas

Çalışma Bakanı
T. B. Balta

teklifine

bağlı

CETVEL
D.

Bayındırlık Bakanı
N. Erim

Görevin çeşidi
öğretmen

Sayı Aylık
18

»-•-«

( & Sayısı: 202 )
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S. Sayısı: 203
istiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 3 7 1 )

T.C.
Başbakanlık,
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 866, 6/2228

,

29 .VI.

1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1948 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan, İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para mükâfatı hakkındaki
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
H. Saka

Gerekçe
İstiklâl Harbi Malûllerinden 1397 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince para mükâfatı veril
mesi gereken ad ve künyeleri ilişik kanun tasarısına bağlı cetvelde yazılı iki subay ile dokuz ere
ait eeın'an (2 500) liranın, 1948 yılı Devlet borçları bütçesinin 553 ncü (Emekli, dul ve yetim ay
lık ve ödenekleri) bölümünden ödenmesi uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı
hazırlanmıştır.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/371
Karar No. 109

5 .VII . 1948

Yüksek Başkanlığa
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 29 . VI . 1948 tarih ve
71/866 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı, Komisyonumuza verilmekle,
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol
Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü.
1937 sayılı Kanun gereğince istiklâl Harbi
malûllerine bir defaya mahsus olmak üzere para
mükâfatı verilmektedir. Aynı kanunun birinci
maddesi zaman zaman zuhur edecek malûllere de
bu mükâfatın verilmesini âmir bulunduğundan

bu gibi malûller zuhur ettikçe bir kanunla mü
kâfatları verilegelmiş bulunmaktadır.
Ahiren maluliyeti tevsik edilen iki subay ile
dokuz ere mükâfatlarının 1 verilmesini temin maksadiyle hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumuz
ca da yerinde görülerek ayniyle kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Mardin
R. Erten

Başkanvekili
Diyarbakır
/. H. Tigrel

Sözcü
Ankara
M. Eriş

— 2 —
Kâtip
Ankara
F. Öymen
Ankara
N. C. Akkerman

Amasya
A. Ey mir
Ankara
C. Gölet

Amasya
A. K. Yiğitoğlu
Aydın
Gl. R. Alprmn

Balıkesir
E. Altan
Kocaeli
Dr. F. §. Bürge

Bursa
F. Bük
Konya
M, A, Binal

Kırşehir
Ş. Torgut
Urfa
E. Tekeli

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve
maluliyet dereceleri yazılı iki subay ve dokuz
ere^ 397 sayılı Kanun gereğince verilecek cem
an (2 500) liralık para mükâfatı, 1948 yılı Ge
nel Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin (Devlet borçları) kısmının 553 ncü (Emek
li, dul ve yetim aylık ve ödenekleri) bölümün
deki ödenekten verilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu
yii rütür.
Başbakan
H. Saka

Maliye

tarihinde
Bakanı

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. H. Göle
//. Çakır
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
§. Adaları
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. Erim
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
C. Oral
E. Erişirgü
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
O. *Sf. Barlas
GüUk
Çalışm Bakanı
T. B. Balta
Devlet Bakanı

( S. Sayısı: 203 )

Hükümetin teklifine bağlı cetvel
397 sayıh Kanuna göre (İstiklâl
Sıra
No.

Kıtası

Harbi Malûllerine mahsus)

isim ve şöhreti

31 nci Subay mü

Maluliyet Mükâfat
Memleketi derecesi derecesi

istiklâl Harbinde 143 Top. Malûl Top. Teğmeni Etemoğlu Bursa
A. Mülâzimi
Hasan Sait; Yenercik. D. 1313
Sicil No. 336 -1352
istiklâl Harbinde Pozan Emekli Tümg. Galiboğlu Mus- istanbul
tı'da yaralanarak malûl tafa Saffet; Pozantı. D. 1304
kaldığından
Sicil No. 325 -162

Bir subayın birinci dereceden ve
Bir subayın beşin dereceden ve

A Fıkrasından mükâfat miktarı
C
»
»
»

M
m

C

1 X 1200
1 X 300

1200
300
1500

397 sayth Kanuna göre
Sıra
No.
1

Harbi Malûllerine mahsus) 31 nci Erat

isim ve şöhreti, memleketi ve mahallî
emvali

Kıtası
İstiklâl Harbinde
1 Bl. erlerinden

(İstiklâl

Bir erin üçüncü dereceden ve
Bir erin dördüncü dereceden ve
Bir erin beşinci dereceden ve
Altı erin altıncı dereceden ve

Bandırma'nm, Edincik Bucağının Seferali mahallesinden Muhtaroğlu Şük
rü Özengör D. 1318
Develi İlçesinin Kesteliç Köyünden
Musa Çavuşoğlu İsmail Yıldız D. 1316
Yerköy İlçesinin Beserek Köyünden
Habiboğlu Eyyüp Yılmaz D. 1315
Of İlçesinin Memiles Köyünden Harunoğlu Mehmet Şükrü Şentürk D. 1316
Zonguldak'm Muslu Köyünden Mustafaoğlu Şaban Arslankaya D. 1313
Sandıklı İlçesinin Akın Köyünden Mehmedoğlu Ali Acar D. 1313
İstanbul - Eyyüp Kemerburgaz Kara
ağaç sokak Hasançavuş yanında Hüse
yin kızı Hatice Kurt D. 1310
Kemalpaşa'nın Yukarı Kızılca Köyün
den Hüseyinoğru Mehmet Saraç
D.
1312
B
C

c
0

Fıkrasından mükâfat miktarı
»
»
»
»
»
»
»

.*••

»

Mükâ
mikt
Lira

Maluliyet Mükâfat
derecesi derecesi

46. A. 1. Tb. Zile'nin Minareyikebir mahallesinden
Eminoğhı Rahmi Köklen D. 1316

İstiklâl Harbinde Kuvai Milliyede Hasan Bacak müfrezesi gö
nüllü erlerinden
İstiklâl Harbinde 69. A. 2. Tb.
6. Bl. Erlerinden
İstiklâl Harbinde 39. A. 1. Tb. 3.
Bl. Erlerinden
İstiklâl Harbinde 3. ncü Kafkas
Tümeni 11. A. 3. Tb. 9. Bl. Er
lerinden
İstiklâl Harbinde 30. A. 1. Tb. 1.
Bl. Erlerinden
lstik]âl Harbinde 89. A. 2. Tb. 7.
Bl. Erlerinden
İstiklâl Harbinde Kuvai Milliyede mülga Fahri Tabur Komuta-*nı emrinde
İstiklâl Harbinde Tüm. 56. Nak
liye kolu erlerinden

mükâfat

C

100

3

B

20

6

C

10

6

C

10

4

c

10

6

c

10

6

c

10

c

10

c

10

1
1
1
G

X
X
X
X

200
100
100
100

=
=
=
=

200
100
100
600
1 000

S. Sayısı: 20^
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmeler
re girişilmesine izin verilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları ( 1 / 3 2 7 )

T. C.
Ba§bakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/935,
6-901

16 . III . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve BakanlarKurulunca
27 . I I . . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
12 . II . 1937 tarihinde kabul edilen 3132 sayılı Kanunla Yurdun muhtelif bölgelerinde yapı
lacak kurutma, ıslah ve sulama işleri için lüzumlu tesisat ve inşâata sarf edilmek üzere 31 milyon
liranın sarfına mezuniyet verilmiş ve bu suretle Millî kalkınmamızın ana temellerinden biri olan
büyük su dâvasına bu tarihten itibaren esaslı bir surette başlanılmış bulunuyordu.
Bu ilk kanunun çerçevelediği havzalar ve bölgeler dâhilinde bir taraftan etüd ve inşaata de
vam ederken diğer taraftan Yurtta başlıyan bu geniş faaliyetin halkı yakından ilgilendirmesi ve
taleplerin artması karşısında bu faaliyetin tedricen ve ehemmiyetlerine göre Yurdun diğer köşele
rine de teşmili ve inşaatın hızlandırılması kararını verdirmeye sevketmiş ve bu suretle 3132 sayılı
Kanunla temin edilmiş olan 31 milyon liralık ödeneğe ilâveten mezkur kanunlarda mevcut hü
kümlere göre sarf ve temin edilmek üzere 4100 sayılı Kânunla daha 50 milyon lira verilerek bü
yük su işleri ödeneği 81 milyon liraya çıkarılmıştır.
İkinci Dünya harbinin doğurduğu olağanüstü hallçr karşısında fiyatlarda husule gelen yük
selmeler su inşaatı masraflarını anormal bir şekilde yükseltilmiş ve taahhüde bağlanmış olan işlerin
yürütülmesini müşkül bir duruma sokmuş bulunuyordu.
Bu ağır durum karşısında büyük su işlerine devam imkânını sağlamak üzere kabul edilen 4649
sayılı Kanunla; 3132 ve 410Ö sayılı kanunlarla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon liraya ilâve
ten Bayındırlık bütçesine her sene konulacak ödeıekle karşilanmak üzere 40 milyon liraya kadar
ileriki senelere geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı mezun kılınmış ve bu suretle büyük
su işleri mecmu ödeneği 121 milyon liraya çıkartılmış bulunuyordu.
İkinci Dünya Harbinin doğurduğu fiyat yükselişlerinin el 'an devam etmesi normal zamanlara
göre ayarlanmış ve başlanmış olan büyük su işleri programının 121 milyon liralık bir ödenek çerçe
vesi içerisinde yürütülmesine ve başarılmasına imkân bırakmamış bulunmaktadır. Başlanmış olan
işlerin bir kül halinde ikmali ve bu suretle kendilerinden beklenen fayda ve verimleri tam olarak

—2 elde etmeyi sağlamak ve yurtta yarım kalmış ve harici tesirlerin tahribine bırakılmış bir tesis kal
mamak üzere ele alınmış işlerin toparlanmasını ve bitirilmesini ilk hedef tutarak yeni ve tamamla
yıcı bir program yapılmıştır. Teknik bakundan bu programın tahakkuku 5 yılda mümkündür. Bu
meyanda evvelâ zararı önlemek ve sonradan fayda sağlamak prensipi gözönünde tutulmaktadır. An
cak programın bu şekilde tahakkuku malî imkânların müsaadesine bağlı bir keyfiyettir.
Bu programı gerçekleştirmek ve yürütmek için 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlarla verilen öde
neklere ilâve olmak üzere daha 165 milyon liralık bir ödeneğin verilmesi zarureti hâsıl olmuş ve bu
maksatla ekli kanun tasarısı hazırlanarak .sunulmuştur.

Bayındırlık Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bayındırlık
Komisyonu
Esas No. 1/327
Karar No. 10

24 . VI.1948

Yüksek Başkanlığa
(Yeniden yapılacak Su İşleri için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesine izin ve
rilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna ek) ola
rak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca onanan kanun tasarısı Yüksek
Başkanlıktan Komisyonumuza havale edilmiş ve
Komisyonumuz da Bayındırlık Bakanı, Maliye
Bakanlığı temsilcisi ve Bayındırlık Bakanlığa
teknik elemanları huzuriyle tasarıyı incelemiş
tir.
Komisyonun ilk oturumunda tasarının he
yeti .umumiyesi üzerindeki görüşmelerde; adı
geçen tasarıda istenilen 165 milyon liralık ek
ödeneğin yerinde olup olmadığı hakkında esash
bir kanaate varabilmek için, bu ödenekle hangi
su işleri mevzularının üzerinde çalışılacağı ve
bunların hakikaten her bakımdan verimli işleri
ihtiva edip etmediği şimdiye kadar 3132 ve bu
nun ekleri olan 4100 ve 4649 sayılı kanunlarla
sarfına izin verilen 121 milyon lira ile hangi
işlerin bitirilip hangilerinin henüz bitirilemediği
hakkında geniş ölçüde malûmat edinmek maksadiyle bir tâli komisyon teşkiline ve bu meyan
da Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan iş prog
ramında incelenmesine karar vermiştir.
Bu tâli komisyon Bakanlığın yetkili elemanlariyle birlikte bu işleri çok etraflı bir surette
tetkik ve vardığı sonuçları Komisyonumuza ver
diği bir raporla tesbit etmiştir.
Suların haiz olduğu önem jeoloji ve iklim
şartları bakımından hususiyetleri itibariyle bil-

hassa yurdumuz için başta gelen bir ehemmiyet
kesbettiği koruma ve kurutma ve sulama şek
linde yapılacak su işlerinin memleket kalkın
masında vücuda getireceği çok feyizli neticeler
karşısında bu istenen dereceye kadar emek ver
mek icabedeceği pek açık bir hakikattir.
3132 sayılı Kanunun 1937 senesinde verilen
31 milyon liralık yüklenme yetkisiyle esaslı ola
rak ele alman bu iş için 4100 ve 4649 sayılı Ka
nunlarla verilen 40 ve 50 milyon liralık ek ta
ahhüt yetkileriyle ceman 121 milyon lira tahsis
edildiği ve yapılan tetkiklere göre bu paranın
da hemen tamamının taahhüde bağlandığı anla
şılmaktadır.
Gerek 'Tâli Komisyon raporunun ve Hükü
met gerekçesinin incelenmesinden ve gerek Ko
misyonumuza verilen izahlardan ve geçen ko
nuşmalardan vardığımız sonuçlar aşağıda ar/
edilmiştir:
Tasarı gerekçesinde bilhassa başlanmış olan
işlerin tamamlanması istihdaf edilerek bu tasa
rının hazırlandığı ifade edilmektedir.
Talî Komisyon şimdiye kadar ele alman iş
lerden yapılmış olanlarla yapımı devanı etmek
te olanları birer birer tetkik ederek koruma,
kurutma ve sulama şeklinde taahhüde bağla
rı;'rı işlerden bir kısmının bittiğini ve bir kıs
mının da yapılmasına devam edilmekte olduğu
nu ve ancak bir kısım mevzularda taahhüde
bağlanan işlerin neticesiyle bu mevzudaki işle
rin her sahasında bitmiş sayılacak durumda ol-
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madiğim ve bu işlerin rantabl bir vaziyete ge
lebilmesi için tamamlayıcı inşaat ve ameliyata
ihtiyaç olacağını tesbit etmiştir.
Şu kadar ki, Seyhan, Gediz, Menderes ve sa
ire gibi büyük su havuzlarında tam ve kâmil
bir netice almanın her birisi için çok geniş öl
çüde para ve uzun zamana mütevakkıf bulun
duğunu ve bu sebeple yapılacak işlerin temin
edeceği faydalar ve bunların gerektirdiği mas
raflar bakımından memleketşümul olarak dü
şünmek ve her sahada en zaruri işleri başa al
mak suretiyle diğerlerini ileriki yıllara bırak
mak gerekeceği ve bütün su işlerinin hallinin
gerektirdiği paraların çok uzun senelerde sarfedileceğî düşünülerek verilen ödeneklerin tah
sis yerlerini gösteren programın bu esasa göre
hazırlanması çok faydalı ve zaruri olacağı ka
naatine varılmıştır.
Filhakika şimdiye kadar gecikmiş olmakla
beraber 1937 yılında birdenbire ele alman su
işlerine umumi ve esaslı bir etüdle başlanamadı
ğı ve mütaakiben ikinci cihan harbi içinde mal
zeme ve işçilik fiyatlarındaki artışlar malzeme
ve vasıta temin edebilmek hususundaki müşkü
lât; ele alınıp taahhüde bağlanan işlerin bile in
tizamlı yürümesini mümkün kılamamıştır. An
cak geçen yıllar zarfındaki tecrübelerden ve ça
lışmalardan mülhem olarak Bayındırlık Bakanlı
ğında Sağlık, Tarım, Ekonomi ve Maliye Bakan
lıkları temsilcilerinden mürekkep bir komisyon
kurulmuş ve bu komisyon bu işleri türlü b a 
kımdan tetkik ederek bir programa bağlamıştır.
Bayındırlık Bakanlığının gerek üzerinde ça
lıştığı işleri ve gerek bu Komisyon raporunu
esas tutarak hazırlamış olduğu ve bu tasarıya
mevzu teşkil eden 165 milyon liralık programı
tâli komisyon ehemmiyetle incelemiş ve Bakan
lık mümessilleriyle birlikte mutabık kalınarak
ve yukariki esaslara uygun olduğu anlaşılan ba
zı tadilâtla bu programı tasvip eylemiştir.
Bu program Komisyonu/r ııızca da müzakere
konusu yapılarak verilen izahlarla incelenmiş ve
yerinde görülmüş olduğu gibi Bayındırlık Bı
kanı da bu program üzerinde Komisyonla tam
mutabakat halinde bulunduğunu ve tatbikatın*
da bu programı ehemmiyetle gözönünde tutaca
ğım ifade etmiştir. İler ne kadar bu program
da göz önüne alman işlerin mühim bir kısmının
etüdlei'inin bile tamam olmadığı ve bu itibarla
her birinde ne gibi işlerin yapılacağı ve kaça

mal olacağı ve binnetiee bu para ile bu işlerin
ikmali kabil olup olamıyacağı kestirilememek
te ise de bunların sıralarının işin ehemmiyetine
göre tesbiti ve malî imkânlarının temini hususu
Bayındırlık Bakanlığına bırakılmıştır.
165 milyon lira için hazırlanan program şu
mevzuları ihtiva etmektedir.
Yapılacak işlerin programı
1. Su işleri 1 nci şube bölgesinden :
Susığırlık ve Atranos ıslahı, Manyas, Apolyont ve Karacabey Boğazı ıslahı, Nilüfer ıslahı.
Bayramdere ve Arapçiftliği bataklıklarının ku
rutulması, Kumkale Bataklığı kurutulması.
2. Su işleri 2 nci şube bölgesinde :
Kum çayı ıslahı işlerinin tamamlanması^
Kumdere bataklığının kurutulması;
3. Su işleri 3 ncü Şube Bölgesinde :
Gediz üzerinde Adala Barajının inşası, Ge
diz Yan derelerinin ıslahı, Gedizin ıslahından
sonra Salihli sulamasına başlanmış;
Menemen Ovası Sulama Şebekesinin tamam
lanması.
'
.•
4. Su işleri 4 ncü Şube Bölgesinde : '••'••
Tşıklıgöl ve Kufi çayı ıslah işinin tamam
lanması, Büyük Menderes yan derelerinin ıslahı,
Denizli - Sarayköy sulamasının ikmali. Nazilli
sağ ve sol sahil sulaması, Büyük Menderes hav*
zasmın en geniş ve verimli saham olan Aydın
Ovası ıslah ve sulama işlerine başlanması, Karakuyu bataklığının kurutulması.
5. Su işleri 5 nci Şube Bölgesinde :
'
Malatya Ovası sulamasının ikmal ve Sürgü
suyundan doğan şehir ovasının sulanması.
6. Su işleri 6 neı Şube Bölgesinde :
Seyhan Bendinin inşası, Seyhan sedlerinin
inşası, Seyhan sağ sahil sulamasında 300 000 dö
nümlük bir sahanın sulama şebekelerinin ikmali,
sol sahil sulamasına başlanması, Maraş civarın-'
daki Gâvur, Mızmıl ve Emen bataklıklarının
kurutulması, Elbistan Ovasının sulanması, Cey
han bataklıklarının etüdü, Atyaz bataklıkları
nın kurutulması, Berdaıı sulanmasında 10 000
dönümlük bir sahanın daha sulama şebekelerinin
yapılması, Göksu (Silifke) bataklığının kuru
tulması ve l)iı sahadaki ıslah yapıldıktan sula
ma işlerinin yapılması, Amik bataklığının kuru
tulması, İskenderun bataklığının kurutulması.
7. Su işleri 7 nci Şube Bölgesinde :
Kayseri ve Develi bataklıklarının kurutul-
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maşı, Niğde, Kskigümüş, Çingiören, ve Çardak
dereleri üzerinde bentler inşası, Aksaray civa
rındaki bataklığın kurutulması, Gebere barajı
ve kanallarının tamir ve ıslahı.
8. Su işleri 8 nci Şube Bölgesinde :
Almus barajının inşası, Aptal Irmağı, Teıme
ve Karaboğaz, Miliç çaylarının ıslahı, Niksar
Ovasının ıslahı.
9. Su işleri 9 ncu Şube Bölgesinde :
• Eskişehir civarının sulanması, Porsuk vadisi
nin ıslahı, Kütahya - Altıntaş Ovası bataklıkla
rının kurutulması, Sakarya ve tabilerindeki tuğ
yanlardan mütevellit zararların önlenmesi, Si
mav Gölünün ıslahı, İzmit bataklığının kurutul
ması.
10. Su işleri 15 nci Şube Bölgesinde :
Konya Sulama Şebekesinin ıslahı, Huğla ve
liotamış bataklıklarının kurutulması, Ereğli ba
ta klığınm kurutul ma sı.
11. Su işleri 16 nci Şube Bölgesinde :
Manay (Söğütgölü) bataklığının kurutulma
sı, Eğirdir göl ayağı bataklığının ıslahı ve ku
rutulması, T e e n n i Ovası bataklığının -kurut ulması. ve Eğribiz barajının yapılması ve ovanın
sulanması, Kestel Gölünün kurutulması, Antal
ya, Kırkgöz, Karagöl, Düden bataklıklarının
kurutulması ve tslahı, Manavgat ve Serik ova
larının sulanması.
12. Müteferrik işler :
İğdır Ovasının sulanması, ve bataklıklarının
kurutulması. Çorum, Kırşehir Vilâyetlerindeki
şu işlerinin etüdü, Tunca ve Eregene kollarının
etüdü ve ıslahı, Zamanti (uzun yayla) sulama
işlerinin yapılması.
Su işleri 20 nci şube bölgesinde :
Küçük Menderes ıslah ve ikmali:
Gerek bu programın ve gerek bu program
dışında kalan diğer birçok önemli işlerin biran
evvel tahakkuku memleketin ekonomik ve sağ
lık ihtiyaçları bakımından büyük bir müstaceli
yet kesbettiği aşikâr olduğundan Komisyonu
muz müddetin kısaltılması ve paranın artırıl
ması için her türlü tedbirlerin ele alınması za
rureti tebarüz ettirilmiş ve Bayındırlık Bakanı,
bir taraftan malî imkânlar dâhilinde ve dış
kredilerden de istifade edilmeye çalışılarak bu
ihtiyaçların teminine Hükümetçe gayret edile
ceğini ifade etmiştir.
Bu meyanda kurutulan ve korunan ve sula( S. Saj

nan. yerlerin hâsıl olacak kıymet farklarından
Hazinece faydalanılmasını ve hattâ bu işlerin
hususi teşebbüslerle dahi yapılmasını sağlıyabilecek kanuni imkânlar temini, üzerinde çalışı
lacak konular olarak mütalâa edilmiştir. Bayın
dırlık Bakanının izahlarından da bu mevzular
üzerinde kısmen çalışılmaya başlandığı anlaşıl
mıştır.
Komisyon üyelerinden bir kısmı sulanan ara
zinin sulama tesis masrafının bundan faydala
nacaklara borçlandırılma suretiyle uzun vâde
lerde tahsilini sağlıyacak bir hüküm tasarıda
teminini teklif etmişler ve esas itibariyle bu tek
lif Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ise de
Hükümetin bu mevzuu ayrıca ele almış bulun
duğu Bayındırlık Bakanlığınca ifade edilmiş
olmakla bu hükmün burada tesisi ekseriyetle
muvıi'ık görülmemiştir. Ancak bu mevzuun
ehemmiyetine binaen süratle ele alınması zaru
retin 3 Komisyonumuzca tam kanaat hâsıl ol
muşlar.
Su işlerine başlamakla memleketin tarım
hayatında yeni ve feyizli bir duruma girilmek
üırere olduğu aşikar olmakla beraber bu işlerin
yalnız inşaatını yapan Bayındırlık Bakanlığına
muvazi olarak diğer Bakanlıklarca da lüzumlu
tedbir ve teşebbüslere girişilmesi bu mesaiden
daha müspet faydalar temini için zaruri görül
mektedir.
Bu cümleden olarak seylâpların mühim tah
ribatını önlemek için su havzalarının icabeden
yerlerinin ağaçlandırılması hususuna Tarım
Bakanlığına büyük bir ehemmiyet ve verimli bir
surette cereyanı için yine Tarım Bakanlığınca
gerekli teşebbüslere girişilmesi, deneme ve nu
mune tarlalarında ciddî olarak çalışmalara baş
lanması ve memlekette suni gübre fabrikaları
nın kurulması imkânlarının tahakkuk ettirilme
si en başta gelen tedbirler olarak mütalâa edil
miştir.
Yine Bayındırlık Bakanlığının teşkilât kanu
niyle vazifelendirilmiş öldtığu ve kısmen yapıl
mış olan su etüdlerinin biran evvel tamamlan
ması ve su yapılarına en mühim esas olan su ra
satlarının önemle ele alınması bu meyajıda en
zaruri bir ihtiyaç olduğunu komisyonumuz bil
hassa tebarüz ettirmiştir.
Bundan başka bu kanunların büyük su mev
zularını ele aldığı ve halbuki küçük su işleri diye
vasıflandırılan ve temin edeceği türlü faydalar
:• 204 )
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bakımından ehemmiyetle üzerinde durulacak bi
rer mevzu olan işler komisyonumuzca konuşul
muş ve bu konunun gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesini icabettirecek mahiyette ol
maları sebebiyle bir çoklarının ayrı bir kanuna
ihtiyaç olmadığı ve ancak her yıl bütçelerine ko
nulmakta olan ödeneğin daha geniş ve yeter
miktarlara çıkarılması zaruri olacağı bu mevzu
lar arasında mümkün olan yerlerde arteziyen
tesisleri yapılmasının da yerinde bulunduğu ne
ticesine varılmıştır.
Ancak her sene bütçesine konulan ödeneğin
sarfını temin için esasları ve ehemmiyet derecele
ri Bakanlıkça malûm olan işlerin biran evvel
etüdlerinin ikmal edilerek malî sene başında bu
tahsisatların hemen sarfına başlanması zaruri
olduğu ve böylece yapılmadığı takdirde bu tah
sisatın istimalden sakıt kalacağının ehemmiyetle
gözönünde tutulması lâzımgeldiği komisyonu
muzca bilhassa tebarüz ettirilmiştir.
Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde bu
esaslar kararlaştıktan sonra maddelerin görüşül
mesine geçilmiş ve aşağıdaki sebeplerle bazı de
ğiştirmeler yapılmıştır. Şöyle ki:
Hükümet tasarısının birinci maddesindeki
(Fiilen başlamış olan işler) ibaresi yukarda arz
ve izah edilen sebeplerle kaldırılmış olduğu gibi
bu kanun tasarısı 3132 sayılı Kanuna ek olarak
hazırlandığına ve 3132 sayılı Kanunda hangi
işlerin yapılacağı tadadı bir şekilde ifade edildi
ğine ve halbuki su işlerinin yalnız bu mevzu
lara hasredilmesi fiilen mümkün ve muvafık olmıyaeağma binaen bütün memleket sularının
ehemmiyet derecesine göre ele alınabilmesini temin
etmek üzere yine bu maddede bir değişiklik
yapılması zaruri görülmüştür.
Yine bu maddede Maliye Bakanlığına veri
len 100 milyon liralık bono yetkisinin herhangi
bir müşküle mâruz kalınmaması iein 120 milyon
liraya çıkarılmasına komisyonumuzca karar ve
rilmiş ve Maliye temsilcisiyle bu hususta muta
bakata varılmıştır.
Hükümet tasarısının ikinci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
4100 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce Bayındırlık Bakanlığının tesisiyle mükellef
tutulduğu numune tarlaları hakkındaki hük
mün gayriva^ıh olması ve Tarım- Bakanlığını
vazifelendirmemesi itibariyle esaslı bir şekilde
tatbikine geçilemediği geçen müzakerelerden ve

verilen açıklamalardan anlaşlmış ve deneme ve
örnek mahiyetinde Tarım Bakanlığınca sulama
bölgelerinde bir an evvel ele alınması zaruri olan
bu işin daha vazıh bir hükme bağlanması maksadiylc mezkûr 3 ncü madde kaldırılarak bu tasa
rının 3 ncü bir maddesi olarak tesisi 'kararlaştı
rılmıştır.
Tasarının 3 ncü maddesi 5 nci madde olarak
kabul edilmiş ve 4 ncü maddesi olarak teklif edi
len hüküm de bu kanunun Bayındırlık ve Maliye
Bakanlığı tarafından yürütüleceği tasrih edil
mekte ise de Bakanlar Kuruluna da birinci mad
de hükmiyle vazife verilmiş olduğuna göre mad
denin bu esasa göre tadili uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Sözcü
Trabzon
Ankara
Sırrı D ay
Ii. Börekçi
Kâtip
Konya
Aııtalay
Rasim Erel
N. Aksu
Burdur
Sulamadan para alınması hükmü girmelidir
A. A. Çınar
Bursa
Eskişehir
Kars
*Sy. T. Arsal
K. Zeytinoğlu
M. Bahadır
Kars
Kocaeli
A. S. îlter
A. F. Abasıyanık
İmzada bulunamadı
Konya
Malatya
Maraş
Dr. S. Irmak II. Benli
H. R. Tankuf
Niğde
Niğde
Bazı matrahlar hariç
II. Mengi
1. R. S oy er
îmzada bulunamadı
Samsun
Tunceli
Y. Kalgay
M. Tan
Urfa
İmzada bulunamadı
R. Soyer
İsparta
1. — Sulama tesis masraflarının uzun vâ
delerle, meselâ yirmi senede sulanan arazi
sahiplerinden alınması için tasarıya bir madde
ilâvesi lüzumuna kaniim.
2. —• Tasarıya Bayındırlık Komisyonu ço
ğunluk kararı ile ilâve edilen üçüncü maddeye
muhalifim. Deneme ve örnek tarlaları tesisi işi
nin, bilgi ve ihtisası itibariyle Tarım Bakanlığı
na bırakılması muvafık olacağı kanaatindeyim.
K. Ay dar

( S. Sayısı : 204 )

6
Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye
Komisyanu
Hsas No. 1/327
Karar No. 46

29 .VI

Yüksek
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n c a hazırlanıp B a k a n 
lar K u r u l u n u n 27 . 1! . 1948 t a r i h l i toplantı
sında Y ü k s e k Meclise arzı k a r a r l a ş t ı r ı l a n ye
niden y a p ı l a c a k su işleri için gelecek yıllara
geçici y ü k l e n m e l e r e girişilmesi h a k k ı n d a k i ol32
sayılı K a n u n a ek k a n u n t a s a r ı s ı B a y ı n d ı r l ı k
K o m i s y o n u n u n r a p o r i y l e birlikte
Komisyonu
muza havale olunmakla B a y ı n d ı r l ı k B a k a n ı n ı n
h u z u r i y l e o k u n u p incelendi.
Memleketimizdeki
suların
h u k u k i rejimi,
şimdiye k a d a r , t â y i n edilmemiş olduğu gibi,
her sene t e k e r r ü r eden sel ve t a ş m a l a r ı n
da
ö n ü n e geçilememiş, b a t a k l ı k l a r k u r u t u l a m a m ı ş ,
s u l a m a işleri s a ğ l a n a m a m ı ş , k ü ç ü k s u l a r ı n ıs
lahı d a h i t a m a m l a n a m a m ı ş t ı r .
Bu işleri en kısa bir z a m a n d a
halledilerek
pil âna b a ğ l a n m a s ı Ve bu tabiî k u v v e t l e r i m i z i n
z a r a r l ı o l m a k t a n ç ı k a r ı l a r a k memleket için ve
rimli ve faydalı bir hale sokulması a r t ı k ge
cikmeye t a h a m m ü l ü b n l u n m ı y a u kesin bir za
r u r e t o l a r a k belirmiş b u l u n m a k t a d ı r .
Ancak böyle bir pılânın hazırlanması ve ge
r e k l i t e ş e k k ü l l e r i n k u r u l m a s ı az veya çok za
m a n a m u h t a ç birtakım inceleme ve a r a ş t ı r m a
l a n icabettirceektir,
H a l b u k i 3]32, 4100 ve
4649 sayılı K a n u n l a r l a sarfına y e t k i verilen 121
milyon liralık ödenek ile başlanmış f a k a t İkin
ci Cihan H a r b i n i n f i y a t l a r ü z e r i n d e k i menfi te
sirleri neticesi bitirilememiş, bir kısım su işleri
miz v a r d ı r ki, b u n l a r ı bu e t ü d ve a r a ş t ı r m a l a 
r ı n sonucuna k a d a r o l d u ğ u gibi b ı r a k m a k şim

. 1948

Başkanlığa
diye k a d a r sarf o l u n a n emek ve p a r a l a r ı t a m a 
m e n ç ü r ü t m e k demek olur. Bu sebepledir ki,
Komisyonumuz bir t a r a f t a n su işleri için esaslı
p l â n ve teşekküller hazırlanırken diğer t a r a f t a n
başlanmış o Lan veya müstaceliyet arzeden işle
rin biran önce bitirilmesinde de m e c b u r i y e t bu
l u n d u ğ u neticesine varmış ve Bayındırlık Ko
misyonu gerekçesini ve aynı komisyon tarafın
d a n y e n i d e n yazılan tasarıyı esas itibariyle mu
vafık b u l m u ş t u r . A n c a k su işleri için çıkarıla
cak b o n o l a r ı n r a ğ b e t k a z a n m a l a r ı n ı sağlıyabilm e k için birinci m a d d e n i n s o n u n a " B u bonolar
Hazine bonoları imtiyazını h a i z d i r "
fıkrası
eklenmiş ve Tarım B a k a n l ı ğ ı ile B a y ı n d ı r l ı k
Bakanlığı a r a s ı n d a çıkması muhtemel anlaş
mazlıkları önlemek ve B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı ta
r a f ı n d a n v ü c u d a getirilecek olan deneme t a r l a 
larım Tarım B a k a n l ı ğ ı n ı n işletme mecburiyeti
ni daha vazıh belirtebilmek için 3 ncü m a d d e n i n
son f ı k r a s ı n d a k i " v e tesisleri ikmalinden son
r a " ibaresi çıkarılmıştır.
H a v a l e s i gereğince B ü t ç e K o m i s y o n u n a tev
di edilmek üzere Y ü k s e k B a ş k a n l ı ğ a sunulur.
Maliye
. Başkanı
riımuşane
/ / . F. Atav
A iyon K a r a h i s a r
A. Vcziroğhı
K.asta.m onu
/ / . (/elen
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Sözcü
Samsun
it. İsıtan

Kâtip
Malatya
)l. H. Eti

Balıkesir
II. Şeremetli

R.
().

Çankırı
Dolunay

Sam s un
Karalım
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Bütçe Komisyomi raporu
T. B. M. M.
lîütçe Komisyonu
Esas No. 1/327
Karar No. 112

5 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesine izin veril
mesi hakkında 3132 sayılı Kanuna ek olarak
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 16 . I I I . 1948 tarihli ve 6/901 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Bayındırlık ve Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Bayın
dırlık Bakanı Nihat Erim ve Maliye Bakanlığı
adına Bütçe ve Malî Kontrol ve Hazine Genel
Müdürleri hazır oldukları halde inceleni]) görü
şüldü .
3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanunlarla memle
kette yapılacak büyük su işleri tâyin ve tesbit
edilmiş ve bu işlerin tahakkuku için de aynı ka
nunlarla Hükümete, (121 000 000) liraya kadar
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi ve
bunun için (80 000 000) liraya kadar bono ihra
cı yetkisi verilmiştir. Bu tasarı ile Hükümet,
adı geçen kanunlara dayanarak, başlamış ol
duğu su işlerini bitirmek maksadiyle (121) mil
yon liraya ilâveten daha (165) milyon liraya
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesini ve faizleriyle birlikte çıkaracağı bono
miktarının (100) milyona çıkarılmasını ve bu
işler için 10 yıllık bir sürenin sağlanmasını is
temektedir.
Büyük su işleri adı altında toplanan kuruma,
kurutma ve sulama konularında şimdiye kadar:
a) 3132 sayılı Kanunla (31) milyon;
b) 4100 sayılı Kanunla (30) milyon;
c) 4649 sayılı Kanunla da (40) milyon lira
ki, ceman (121) milyon liralık ödenek tahsis
edilmiş ve 3132 ve 4100 sayılı Kanunlarla yapı
lacak su işlerinin mahal ve mahiyetleri tâyin
ve tesbit edilmiştir.
Alman izahlara göre şimdiye kadar başlanı
lan işlerden :
Taahhüde bağlanıpta ikmal edilmiş olan
lara
63. 2
Taahhüde bağlanıpta inşa halinde olan
lara
23.1

Emaneten inşa edilenlere
Kamulaştırmaya
Demirbaşa
İdare masraflarına

12.2
1.2
0.1
9. 2

Ceman
109.2
Milyon lira harcanmış ve bakiye olarak elde
11.7 milyon lira kalmış bulunmaktadır. Bu ba
kiyenin de 1950 yılında sona erecek olan taah
hüde bağlanmış işlerin fiyat farkı karşılığı ol
duğu açıklanmıştır.
Şimdiye kadar ele almamıyaıı işlerden bir
kısmının küçük su işlerine dâhil olması veya
teknik ve malî imkânlar bakımından bugünün
şartlarına göre iktisadi birer mevzu teşkil etme
mesi, Fırat ve Dicle gibi bir kısmının da Irak
Hükümetiyle yapılan anlaşma mevzuuna girmiş
bulunması yüzünden geri bırakılmış olduğu be
lirtilmiştir.
İstenilen 165 milyonluk ödenekle yapdacak
işlere gelince :
Yukarda sayıları arzedilmiş olan kanunlar
gereğince ikmali icabeden inşaat ve tesisattan;
Susurluk, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes,
Küçük Menderes, Derme, Seyhan, Göksu, Amik,
Zamantı, Yeşil ırmak, Sakarya, Konya havza
larının henüz ikmal edilmemiş olanlarına sarfedileceği ve bu havzalar inşaat ve tesisat pro
gramının, Bayındırlık Komisyonunun revizyo
nundan geçmiş bulunduğu anlaşılmıştır. Bu
nunla beraber bu inşaat ve tesislerin ikmali için
istenilen 165 milyon liralık ödeneğin aşağıdaki
sebepler dolayısiyle maksadı tamamen sağlıyamıyaeağı anlaşılmıştır.
a) Program 1946 da yapılmıştır. O günle
bıı günün rayiç farklarına göre daha 40 milyon
liraya ihtiyaç vardır.
b) Beş yıla göre hazırlanan program malî
imkânsızlıklardan on yıla çıkartılmış ve bu su
retle işletme ve idare giderleri 15 milyon art
mıştır.
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e) Programın tahakkuku ile işletme saha
ları da genişiiyeceğinden işletme ve bakını mas
rafları iein de 20 milyona ihtiyaç vardır.
Bu hesaba göre H>5 milyondan sonra d a h i
7f> milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç hâsıl ola
caktır.
Bundan başka Bayındırlık Komisyonunun
raporunda gösterilmiş olan programdan yukar
da a rzedil eni erin dışında kalan bir kısım inşaat
ve tesisat işleri vardır. Tahakkukları memleket
hesabına hakikaten arzuya şayan olan bu işle
rin, yeter ödenek mevcut olmadığından şimdilik
tahakkukuna imkân bulunamadığı öğrenilmiştir.
Hükümetçe fiilen başlanmış işler için iste
nilen ödeneğe ait kanunun birinci maddesinde
bu nokta açıkça belirtilmiş olmasına rağmen
Bayındırlık 'Komisyonunca (diğer su işlerine)
kaydı ilâve edilmiştir.
Komisyonumuzda yapılan tartışmalar so
nunda :
a). Büyük su işleri için ödenek veren ka
nunlarda kanun vâzımın bu işlerin mahal vr
mahiyetlerini tesbit etmesi;
b) Bunlardan başlanmış olanlarının bir kıs
mının ikmal edilememesi yüzünden harap olma
ya yüz tutmuş veya ikmal edilemediğinden işle
mez bir halde bulunmuş olması;
c) Su işlerinin çok dağınık bir vaziyette
olmaları sebebiyle bunlardan başlananların bir
an evvel tahakkuk ettirilerek raııtabl birer iş
letme haline •konmalariyle memleketin ziraî vo
iktisadi kalkınmasına mühim tesirler yapacağı;
d) Malî imkânları dağıtarak ve yeni işlere
tahsis ederek işlerin daha bîr müddet uzama
sına müncer olacak vaziyetlere sebebiyet veril
memesi
düşünceleriyle;
165 milyonluk lira ödeneğin, ancak kifayet
edeceği anlaşılan, yalnız başlanmış işlerin biti
rilmesine tahsisi ve bu suretle bunların işletme
safhasına intikallerinin bir an evvel temini Ko
misyonumuzca uygun görülmüş ve bu sebeple
(diğer su işlerine) kaydı kanını maddesinden
çıkarılmıştır.
Ayrıca Bayındırlık Komisyonunca bono ih
raç yetkisi (100) den (120) milyon liraya çı
karılmıştır.
Hükümete borçlanma yetkisi veren bu fık
radaki yetkinin (120) milyona çıkarılmasında

katı bir zaruret olmadığı Hükümetçe ifade edil
diğinden Hükümet teklifi gibi (100) milyon lira
olarak bırakılmasını Komisyonumuz uygun bul
muştur.
Maliye Komisyonunca tasarıya, çıkarılacak
bonoların Hazine bonosu imtiyazını haiz olduğu
kaydı eklenmiştir. Bu konuda çıkarılan bonolar
esasen bir Hazine bonosu olmakla beraber rees
kont'da ancak vâdelerine 9 ay kala ve kırdırı
lan banka tarafından ibrazı halinde tâbi olurlar
Binaenaleyh bunların nasıl bir imtiyaza mevzu
ol i.uıları istenildiği Komisyonumuzca anlaşıla
mamıştır. Şayet bundan, Hazine tahvillerinin
taahhütlerde teminat olarak kabulü gibi bir
maksat güdülüyorsa Hazinenin çıkardığı ne fi
nansman ve ne de mütaahhit bonolarına böyle
bir hususiyet kabulünün malî muamelelerinin
selâm el i noktasından doğru olnııyacağı tabii
bu'uumıış ve fıkranın maddeden tayyımıı uygun
olacağı neticesine varılmıştır.
Yine Bakan tarafından verilen izahlara göre
İm tesislerin bir au evvel işletmelere devredil
mesi hedef tutulduğundan bundan sonraki saf
hanın daha ziyade tarım işlerini ilgilendirece
ğini ve su işlerinin bu safhasında da yalnız su
lama değil toprağın fakiri eşmemesi, gübre mev
zuları gibi çok önemli konularla karşılaşılacağı
noktalarında durulmuş ve bunun için Hükümet
çe esaslı tedbirlerin şimdiden alınmak üzere il
gili Bakanlık ve dairelerin görevlendirilerek
çalışmalara başlaması temenniye değer görül
müştür.
Büyük su işlerinin inşası bu kanunla tan
zim edilmekte ist1 de bunların dışında bütün
köylümüzü ilgilendiren;
a) Yeraltı ve yerüstü küçük sularının tan
zimi,
b) Arteziyen açılması,
c) Teme sularının tanzimi,
Konuları üzerinde de Hükümetçe inceleme
ler yapılmasını ve bunlar için de esaslı bir prog
ramın meydana getirilmesini ve bu hususlarda
ilgili bakanlıklar arasında sıkı bir koordinas
yon tesisini Komisyonumuz tavsiyeye şayan
' bulmuştur.
Yukarda arzedilen esaslara göre yeniden
tanzim edilen tasarı ivedilikle görüşülmesi dile
ğiyle Kamutayın onayına, arzedilmek üzere
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Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Mardin
Diyarbakır
R. Erten
1. H. Tigrel
Kâtip
Ankara
Amasya
F. öymen
A. Ey mir

Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
A. K. Yiğit oğlu

Ankara
İV. C. Akkerman

Ankara
C. Gölet

Aydın
Gl. R. Alpman

Balıkesir
E. Altan

Bursa
F. Bük

Kırşehir
§. Torgut

Kocaeli
Dr. §. Bürge

Konya
M. A. Binal

Urfa
E. Tekeli
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BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek kanun tasarısı

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 say ıh Kammlara
ek kanun tasarısı

MADDE 1. — Su işleri için 3132, 4100 ve
4649 sayılı kanunlarla sarfına izin verilen (121)
milyon liraya ilâveten yalnız fiilen başlanmış iş
lerin tamamlanmasında kullanılmak ve yapı pro
gramı Plükümetçe onanmak üzere (165) milyon
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle bir
likte (100) milyon liraya kadar bono çıkarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 1. — 3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlarla sarfına izin verilen 121 milyon liraya
ek olarak ve 3132 sayılı Kanunda yazılı su işleri
ile diğer su işlerine sarfedilmek ve yapı progra
mı Hükümetçe onanmak üzere 165 milyon lira
ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye Bayındırlık Bakanı ve, faizleriyle bir
likte 120 milyon liraya kadar bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.

MADDE 2. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4649
sayılı kanunun üçüncü maddesinde gösterilen
süre 1958 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 2. — 3 . VIII . 1944 günlü ve 4649
sayılı Kanunun 3 ııeü maddesinde gösterilen sü
re 1958 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
MADDE 3. — Sulama şebekeleri içinde bulu
nan arazinin kadastro haritalarına ve bu şebeke
ler içinde tesis edilecek deneme ve örnek tarla
larının istimlâk ve tanzimine ve lüzumlu sabit
tesislerine ait bilûmum masraflar bu ödenekten
ödenir.
Deneme ve numune tarlaları ve tesisleri ik
malinden sonra işletilmek üzere Tarım Bakanlığı
na devredilir.
MADDE 4. — 4100
maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.

MADDE o. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

Kanunun 3 ncü

yayımı gününden

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

Başbakan
E. Saka

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcıcı
F. A. Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel
Ş. Dervin
Dışişleri Bakanı
içişleri Bakanı
N. Sadak
M. E. Göle
Maliye Bakanı
E. N. Keşmir
Bayındırlık Bakanı
Gülek

sayılı

Millî Eğitim Bakanı
Reşat §. Sirer
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRlŞl

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere
girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara
ek kanun tasarısı

Yeniden yapılacak su isleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere
girişilmesine izin verilmesi
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara
ek kanun tasarısı

MADDE 1. — 3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlarla sarfına izin verilen 121 milyon liraya
ek olarak ve 3132 sayılı Kanunda yazılı su iş
leri ile diğer su işlerine sarfedilmek ve yapı
programı Hükümetçe onanmak üzere 165 mil
yon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve faiz
leriyle birlikte 120 milyon liraya kadar bono
çıkarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Bu bono
lar Hazine bonoları imtiyazını haizdir.

MADDE 1. — 3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlarla sarfına izin verilen (121 000 000) lira
ya ek olarak ve 3132 ve 4100 sayılı kanunlarda
yazılı ve fiilen başlanmış olan su işlerinin ta
mamlanmasına sarfedilmek ve yapı progra
mı ile yıllık tutarı Hükümetçe onanmak üze
re (165 000 000) liraya kadar gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Ba
kanı ve faizlariyle birlikte (100 000 000) liraya
kadar bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 2. — Bayındırlık Komisyonunun
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 3 . VIII . 1944 tarih ve 4649
sayılı Kanunun üçüncü maddesinde gösterilen
süre 1958 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 3. — Sulama şebekeleri içinde bu
lunan arazinin kadastro ve hartalarına ve bu
şebekeler içinde tesis edilecek deneme ve örnek
tarlalarının istimlâk ve tanzimine ve lüzumlu
sabit tesislerine ait bilûmum masraflar bu öde
nekten ödenir.
Deneme ve uümune tarlaları işletilmek üze
re Tarım Bakanlığına devredilir.

MADDE 3. — Sulama şebekeleri içinde bu•lunan arazinin kadastro ve haritalarına ve bu
şebekeler içinde tesis edilecek deneme ve örnek
tarlalarının istimlâk ve tanzimine ve lüzumlu sa
bit tesislerine ait bilûmum masraflar bu ödenek
ten ödenir.
Deneme ve numune tarlaları ikmalinden son
ra işletilmek üzere Tarım Bakanlığına devredilir.

MADDE 4. — Bayındırlık Komisyonunun
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 4100 sayılı Kanunun
maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 5. —• Bayındırlık Komisyonunun
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bayındırlık Komisyonunun
6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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yayımı

üçüncü
tarihinde
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Sağlık? ttiSovY. ©akanı
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T . Coşkan
Ticaret'"Bakanı
M. 2V. Güridüzatp

Gümrük ve Tekel Bakanı
§. Adaları
Ulaştırma Bakanı
'$. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Batta

(8. Bmm ı#©4)

S. Sayısı: 205
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3 3 1 2 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 3 6 6 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-1075, 6/2099

21 .Yi.

Büyük Millet Meclisi Yüksek

1948

Başkanlığına

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli
toplantısında
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Dışişleri Bakanlığının daha rasyonel ve daha verimli bir tarzda çalışmasını ve bilhassa Bakan
lığa yeni girmiş ve bundan sonra girecek memurlardan, muhtelif şubelerde mutahassıs elemanlar
yetiştirilmesini; uzun seneler dış memleketlerde vazife görmüş olan Büyük Elçi ve Elçilerin bilgi ve
görgülerinden merkezde de istifade edilmesini; ve Ticaret ve Basın Ataşelikleri ile mümessillik
lerine ait işlerin, siyasi ve ticari meselelerin birbirine gittikçe tedahül etmekte olduğu bir devirde
Büyük Elci ve Elçiliklerin nazareti altında Elçilik ve memurları tarafından görülmesi suretiyle
tek elden idaresini sağlamak amaeiyle Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 14 . I . 1938 tarihli ve
3312 sayılı Kanuna, ek bir kanunla bazı hükümler ilâvesi muvafık görülmüş ve buna ait tasarı
ilişikte sunulmuştur.
Birinci madde •—• Bu madde, dış memleketlerde çalışarak tecrübe görmüş olan Büyük Elçilerin
başlı basma hususiyet arzeden ve muayyen bir memleketin çevresini aşan büyük ve önemli mesele
lere de temas, tecrübe ve görgülerinden merkezde de istifade etmek, aynı zamanda bu gibi Büyük El
çilerin meslek memurları gibi zaman zaman merkezde çalışmalarını sağlamak maksadiyle Dışişleri
Bakanlığında dört yüksek müşavirlik ihdasını derpiş etmektedir.
ikinci madde — Büyük Elçilerin merkezde no gibi görevlerde istihdam edilebileceklerini tâyin
ve tesbit etmektedir.
Üçüncü madde — Birinci maddenin şevkinde âmil olan mülâhazalar sebebiyle I. sınıf Orta Elçi
ve Orta Elçilerden de merkezde istifade edilmelerini derpiş etmektedir.
Dördüncü madde : Elçilik hayatında muvaffak olanııyan ve merkezde de kendilerinden bir is
tifade memul olmıyan elçilerin bu durumu her bakımdan zararlı olacağı düşünülerek bu gibi el
çilerin lüzum görüldüğü takdirde, mülki memurların sicilleri üzerine tekaütlüklerinin yapılabile
ceği hakkındaki 3360 sayılı Kanuna istisna teşkil edecek surette emekliye ayrılmalarını veya ba
kanlık emrine alınmalarını derpiş etmektedir.
Beşinci madde : Lâtin, Anglosakson ve Cermen camiası dışında memleketimiz siyaseti bakı
mından hususiyet arzeden bazı devletlere ait işlerde mutahassıs memurlar yetiştirmek ve bakanlık

memurlarını bu yolda teşvik etmek amacı ile beşinci maddeye konulan hükümlerde bu gibi me
murlara, yapılacak imtihanda muvaffak olmaları şartı ile, ve bir defaya mahsus olmak üzere ik
ramiye verilmesi muvafık görülmüştür. Bu gibi memurlara verilecek ikramiye miktarı yapılacak
bir tüzükle tâyin edilecektir.
Altıncı madde : Tasarının altıncı maddesinde ticaret ve basın ataşe ve mümessilliklerinin lâğv
edilerek bunlara mevdu vazifelerin elçilik memurları tarafından görülmesi derpiş edilmiştir. Bahse
konu ataşelik ve mümessillikler her ne kadar elciliklere bağlı bulunmakta iseler de ekserisi el
çiliklerden ayrı binada çalışan ve başka bakanlık veya umum müdürlüklerden tâyin edilmiş
olan ticaret ve basın ataşe ve mümessilliklerinin bu durumu, umumiyet itibariyle, nazarî olmak
tan daha ileri gidemediğinden bunların elçilerin nezaretleri altında çalışmaları ve onlarla sıkı bir
işbirliği yapmaları sağlanamamaktadır. Diğer taraftan siyasi ve iktisadi işlerin, birbirinden ay
rılması imkânsız bir şekilde gelişmekte olması sebebiyle de Dışişleri 'Bakanlığı meslek memur
larının vazifeleri cümlesinden bulunan bu işlerin doğrudan doğruya, elçilere tâbi ve onların di
rektifleriyle hareket eden meslek memurları tarafından görülmesiudeki tayda ve bu suretle yapı
lacak tasarruf da göz Önünde bulundurulmuştur. Ticaret işleriyle meşgul olacak meslek memur
ları bakanlığın iktisat ve ticaret dairesinde bir müddet staj gördükten ve tertip edilecek kurs hı
ra ^e konferanslara iştirak ettikten sonra dış memleketlere gönderilecektir.
Yedinci madde : Diplomasi sınıfında orta elçilik başkâtipliği, konsolosluk sınıfında da kon
solosluk, her iki sınıf meslek memurluğunda önemli bir merhale teşkil ettiği için bu unvanlara, te
kabül eden derecelere terfi edeceklerin imtihana tâbi tutulmaları muvafık görülerek buna, ait, hü
kümler tasarının yedinci maddesine konulmuştur.
Geçici madde 1. : Bu geçici madde Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında (-alışmakta olup gerek
sicilleri bakımından görevlerinde bırakılmaları caiz olmıyan gerekse bu teşkilâtta, kendilerinden.
gereği gibi istifade edilemiyen memurların hizmetlerine son verilmesini derpiş etmekte olup 255(5
sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat birinci maddesinden mülhem olmuştur.
Geçici madde 2. : Basın ataşelikleriyle ticaret ataşeliklerine ait hizmetliler kadrolarının kal
dırılmasına. taallûk etmektedir, Tasarının H nei ve 0 ucu maddeleri kanunun yürürlüğüne laa.lIfık etmektedir,

Dışişleri Komisyonu raporu.
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu,
Esas No. 1/366
Karar No. 24

28 . VI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 17 . VI . 1948 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu
kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun
tasarısı Komisyonumuza
havale olunmakla,
Dışişleri Bakanının hazır bulunduğu iki toplan
tıda incelendi.
Tasarı gerekçesinden ve Dışişleri Bakanı
nın Komisyonda yaptığı etraflı
açıklamadan

anlaşıldığına göre, Dışişleri
Bakanlığımızın
daha rasyonel ve daha verimli çalışmasını sağ
lamak, bunun için de bir yandan yeni eleman
ları daha iyi. yetiştirmek, bir yandan da uzun
yıllar dış memleketlerde vazife görmüş Büyük
Elci ve Elçilerimizin bilgi ve görgülerinden
merkezde de istifade, edilmek ve birbirine git
tikçe tedahül etmekte olan siyasi ve ticari me
seleleri yürütecekleri, elçiliklerin nezareti al
tında bulundurmak amacını gütmekte ve bu
amaca varma yolunda bugün sicilleri veya ye-
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ı ersizlik] eri sebebiyle
faydalanılamıyacaklar
hakkında zaruri tedbirler derpiş eylemektedir.
Memleketimizi yabancı ellerde temsil etmek
şerefinin büyük önemini doima göz önünde buluduran Komisyoumuz, Dışişleri Bakanlığının
bunu sağlamayı amaçlıyan teşebbüsünü oy
birliğiyle yerinde görmüş ve ancak tasarının
buna elverişliliği ve yeterliği etrafında oy bir
liğine varamadığından maddelerin görüşülme
sine çoğunlukla geçmiştir.
Dış memleketlerde tecrübe görmüş Büyük
Elçilerin, başlıbaşma özellik arzeden ve bir
memleketin çevresini aşan Önemli meselelerde
kendilerinden merkezde dahi faydalanmak ve ay
nı zamanda bunların meslek memurları gibi mer
kezde de çalışmalarını sağlamak için Bakanlıkta
dört yüksek müşavirlik kurulmasını içine aılan
tasarının birinci maddesi bir oya karşı -çoğun
lukla kabul edilmiştir.
Tasarının ikinci maddesi ile birinci sınıf or
ta elçi ve orta elçilerden de merkezde faydalanıl
masını derpiş eden 8 ncü madde de kabul edil
miştir.
Elçilik hayatında muvaffak olamıyan ve mer
kezde de kendilerinden faydalanılanııyan elçile
rin emekliye ayrılmalarım veya Bakanlık emri
ne alın malarını derpiş eden 4 ncü madde 3360 sa
yılı Kanunla mülki memurlar hakkında verilmiş
olan yetkiye benzer olmak ve başta arzedilen'
amaca ulaşma yolunda zaruri bir tedbir bulun
mak itibariyle aynen kabul edilmiştir.
(rene başta arzedilen amaca ulaşma yolunda
memurları kendileriyle münasebette bulunduğu
muz memleketlerin dillerini öğrenmeleri sağla
mak üzere tedbir alınması yerinde görülmüş ve
ancak sayılan diller arasına bütün lâtin Ameri
ka'nın da dili olmak itibariyle îspayolcanın ilâ
vesi uygun görülerek beşinci madde bu suretle
meslek memurlarının dillerini öğrenecekleri mem
leketin politik ve ekonomik işlerinde de ihtisas
edindiklerinin imtihanla tesbit edilmesini derpiş
eden bir fıkra ilâvesiyle kabul edilmiştir.
Ticaret ve Basın ataşe ve mümessilliklerinin
lâğviyle vazifelerinin Elçilik memurları tarafın
dan görülmesini derpiş eden 6 ncı madde bu
ataşe ve mümessillerinin hem vazifelerini daha

iyi yapabilmeleri hem de yabancı illerde Dışiş
leri Bakanlığından gayrı idarelere bağlı olarak
iş görmeden doğabilen mahzurların önlenmesi
maksadiyle yeni bir şekle konulmuş ve bu suretle
yabancı yerlerde iş gören bütün müşavir ve ata
şelerin, elçilerin emri altına alınması ve rapor
larını bağlı bulundukları dairelere göndermekle
beraber elçilere vermeleri tesbit dilmiştir.
Meslek memurlarının Elçilik Başkâtipliğine
ve Konsolosluğa yükselebilmelerini imtihana tâ
bi tutan 7 nei madde bu imtihanın, esasları Dış
işleri Bakanlığınca tesbit olunacak bir talimat
nameye göre yapılması ve bu imtihanda Türki
ye'nin ticaret ve ekonomi işlerine ve diğer mem
leketlerle ticaret münasebetlerine ait bilgilere
bilhassa önem verilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının geçici birinci maddesi başta arzedi
len amaca ulaşma yolunda zaruri görülmüş olan
ve daha evvelce 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile
kabul edilen istisnai tedbirleri ihtiva etmektedir.
Yabancı memleketlerde milletimizi temsil ede
ceklerin ve bu yolda yetişeceklerin taşıdıkları
büyük şerefe her suretle lâyık olmaları ve işlerini
bütün milletlerin, meslek memurlarından aradığı
yeterlikle görebilmelerini istemek millî bir amaç
olduğu ve Dışişleri memurlarımızın ödenekleri
buna göre ayarlanmış bulunduğu için buna ulaş
tırma yolunda geçici birinci madde ile altı aylık
müddetle istenilen tedbir yerinde görülmüş ve
madde yalnız ibare değişikliği ile kabul edilmiş
tir.
Geçici ikinci madde altıncı maddeye verilen
yeni şekil itibariyle lüzumsuz kaldığından çıka
rılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Komisyonu Bakanı
Bilecik
M. §. Esendal
Bu Rapor Sözcüsü
Kâtip
Samsun
Aydın
G. Bilsel
M. Germen
Kocaeli
Manisa
/. 8. Yiğit
A. R. Artunkal
Manisa
Sivas
Ş. E. Hatipoğlu
R. Ş. Sirer
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/366
Karar No. 111

5 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı
hükümler eklenmesine dair Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 17 . VI.
1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 21.VI.
1948 tarih ve 71/1075 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Başkanlığa sunulan kanun tasarısı Dışişleri
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza
havale edilmekle Dışişleri Bakanı Necmettin
Sadak ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Tasan; gerekçesinden ve Dışişleri Bakanı
nın yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre Dış
işleri Bakanlığının daha verimli ve daha ras
yonel çalışmasını sağlamak, uzun yıllar dış
memleketlerde vazife görmüş büyük, elçi ve
elçilerin bilgi ve görgülerinden merkezde de is
tifade edilmek, birbirine teadül etmekte olan
siyasi ve ticari meseleleri yürüteceklerin elçi
liklerin emrinde ve nezareti altında bulundur
mak ve bugün sicilleri ve yetersizlikleri sebe
biyle fay dalanılamıyacaklar hakkında zaruri
tedbirleri almak amaçlarını derpiş etmektedir.
Dışişleri Komisyonu; Hükümet tasarısının
1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerini ayniyle kabul et
miş, 5 nci maddedeki yabancı dillere İspanyolcayı ilâve etmiş ve meslek memurlarının dille
rini öğrenecekleri memleketin politik ve ekono
mik işlerinde de ihtisas edindiklerinin imtihan
la tesbit edilmesini sağlıyacak yeni bir fıkrayı
maddeye eklemiştir.
Ticaret ve bazı ataşe ve mümessilliklerinin
lağvı ile vazifelerinin elçilik memurları tara
fından görülmesini derpiş eden Hükümet tek
lifini, yabancı illerde iş gören bütün müşavir
ve ateşelerin elçilerin emri altına alınması ve
raporlarım bağlı bulundukları dairelere gönder
mekle beraber elçilere vermelerini temin edecek
Şekilde tadil ederek 6 ncı maddeyi bu esaslara

göre yeniden hazırlamıştır. Tasarının yedinci
maddesine, orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükseleceklerin geçirecekleri imtihan
da Türkiye'nin ticaret ve ekonomi işlerine ve
diğer memleketlerle münasebetlerine ait bilgi
lere önem verilmesine dair bir fıkra eklemiştir.
Geçici birinci maddede bazı ibare değişikli
ği yapılmış ve geçici ikinci maddeyi; altıncı
maddenin aldığı yeni şekil itibariyle tasarıdan
çıkarmıştır.
Komisyonumuz; yabancı illerde memleketi
mizi temsil edeceklerin ve bu yolda yetişecekle
rin taşıdıkları büyük şerefi göz önünde tutarak
bu meslek memurlarından aranılacak yeterlikle
verimli ve rasyonel çalışmalarını, bulundukları
memleketlerin dillerini öğrenmelerini dış mem
leketlerde tecrübe görmüş büyük elçilerin tec
rübe ve görgülerinden merkezde de istifade
edilmesini, sicilleri itibariyle görevlerinde bıı-akılmaları caiz olmıyanlarla kendilerinden ye
ter derecede istifade edilemiyenlerin tasfiyeleri
ni sağlıyacak hükümleri ihtiva eden tasarıyı
yerinde bulmuş ve yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşelerin, elçilerin
emrine verilmesi hususundaki Dışişleri Komis
yonu noktai nazarına iltihak etmiştir.
Hükümet teklifinin ikinci maddesinde ibare
değişikliği yapılmış ve üçüncü maddeden (Bilgi
ve görgülerinden istifade edilmek üzere) ibare
si çıkarılarak yeniden yazılmıştır.
Dışişleri Komisyonunun beşinci maddesinde
ki yabancı diller alfebe sırasiyle sıralanmış ve
altıncı maddesindeki müşavir ve ataşelerin, elçi
lerin emri altında olduklarını sağlıyan hüküm
den soma (ve her hususta elcilerin talim atiyle
hareket ederler) ibaresine ve yedinci maddenin
son fıkrasındaki (Bilhassa) kelimesine lüzum
görmiyerek tasarıdan çıkarmıştır.
Geçici madde; vuzuhu temin için yeniden
hazırlanmış ve diğer maddeler ayniyle kabul
edilmiştir. İvedilikle müzakeresi temennisiyle
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Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Başkan
Ankara
Mardin
Diyarbakır
M. Eriş
1. II. Tigrel ,
M. Eriş
Kâtip
Amasya
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu
A. Ey mir
F. Öymen

Ankara
N. C. Akkerman
İstanbul
Dr. A. Adıvar
Konya
S. Çumralı
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Ankara
C. Gölet

Bursa
F. Bük

Kastamonu
M. Akalın

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge

Konya
M. A. Bindi

Yozgad

S. Içöz
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

I DIŞİSHEUt KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ KİŞİ
i

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun
tasarısı

j
|
|
|
i
MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığınca Avru j
pa, Asya, Amerika, Ortaşark işleri ile veya I
Bakanlıkça tesbit edilecek diğer siyasi işlerle
meşgul olmak, bilgi ve görgülerinden istifade
edilmek üzere istişare yetkisi olan dört yüksek
müşavirlik ihdas olunmuş ve 14 . I . 1938 tarihli
ve 3312 sayılı Kanuna 6 . 1 . 1943 tarihli ve 4351
sayılı Kanunla bağlanan cetvelde meslek memur
larına (Derece : 1 - Yüksek Müşavir aded : 4.)
unvan ve derecesi eklenmiştir.
Bu müşavirliklere, meslekten olsun olmasın,
dış memleketlerde en az beş yıl vazife gören Bü
yük Elçiler tâyin olunur.

*

*

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3312 sayık Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kauuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun tasa"
rısı
MADDİM 1.
Hükümetin 1 nci maddesi ayilen kaimi olunmuştur.

MADDE 2. ----- Hükümetin 2 nci maddesi ayMADDE 2. — Büyük Elçiler, merkezde an I
|
nen
kabul olunmuştur.
cak, tâyin edilecekleri kâtibi umumilik ile (bi
rinci maddeye göre tâyin olunacakalrı yüksek mü
şavirliklerde istihdam olunabilirler.
MADDE 3. — Yabancı memleketlerde enaz
beş yıl vazife görmüş olan Birinci sınıf Ortael
çilerle Orta Elçiler; meslekten olsun olmasın
lüzum görüldüğü takdirde, bilgi ve görgülerin
den istifade edilmek üzere merkezde gerekli va
zifelere tâyin olunabilirler.

MADDE 3.-— Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 4. — Büyük Elçi, Birinci sınıf Or
ta Elçi ve Ortaelçilerden gerek hariçte, gerek
bir iki ve üçüncü maddelere göre merkezde istih
dam olunanlar, Dışişleri Bakanının göreceği lü
zum ve teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle Bakanlık emrine alınabilecekleri gibi yaş
ları ve vazife müddetleri hesaba katılmaksızın
aynı şekilde emekliye ayrılabilirler.

MADDE 4.— Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap memleketleri, Sovyet Rus
ya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, İran,
Afganistan,
Hindistan,
Pakistan, Çin ve
Japonya'nın lisanını öğrenenler haknıda da
30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
üçüncü maddesinin H fıkrası veya beşinci mad
desi hükümleri uygulanır.
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gereken
imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap Memleketleri, Sovyet Rus
ya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, traıı,
Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Japonya
ve İspanya'nın lisanını öğrenenler hakkında da
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
3 ncü maddesinin II fıkrası veya 5 nci madde
si hükümleri uygulanır.
Ancak meslek memurlarının bu hükümler
den istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri
memleketin politik ve ekonomik işlerinde de ih-
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Dışişleri Bakanlığı
Kuruluşu hakkındaki
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. — Hükümetin
aynen,

3312

birinci maddesi

MADDE 2. — Büyük elçiler, merkezde an
cak umumi kâtipliğe veya yüksek müşavirlik
lere tâyin edilmek suretiyle istihdam olunabilir
ler.
MADDE 3. — Yabancı memleketlerde enaz
beş yıl vazife görmüş olan birinci sınıf ortael
çiler ve ortaelçiler, meslekten olsun olmasın,
lüzum görüldüğü takdirde merkezde gerekli
vazifelere tâyin olunabilirler.
MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarından Arap memleketleri, Bulgaristan,
Çin, Hindistan, Iran, ispanya, Japonya, Pakis
tan, Sovyet Rusya, Yugoslavya, Yunanistan'ın
lisanını öğrenenler hakkında da 30. V I . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi
hükümleri uygulanır.
Ancak meslek memurlarının bu hükümler
den istifade edebilmeleri, lisanını öğrendikleri
memleketin politik ve ekonomik işlerinde de ih
tisas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tes( S. Sayısı: 205 )
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tısas edindiklerinin Dışişleri Bakanlığınca tes
bit edilecek esaslara göre yapılacak imtihanda
sabit olmasına bağlıdır.
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gere
ken imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren;
21 . V I . 1943 tarihli ve 4442 sayılı kanun,
18 . V I . 1947 tarihli ve 5102 sayılı Kanuna
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin (dış kuruluş me
murları) kısmına dahil Ticaret müşavir, Ataşe
ve yardımcılariyle kâtipleri,
16 . VIT . 1943 tarihli ve 4475 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin Basın ataşeliklerine ait 15 nei
bendiyle 18 ve 29 nen maddeleri kaldırılmıştır.
Bunlara ait vazifeler Büyük Elçilik ve Elçi
likler tarafından görülür. Büyük Elçilik ve El
çilikler nezdinde, yerine ve gereğine göre, Ti
caret ve Basın müsteşar ve ataşeleri Dışişleri
Bakanlığınca meslek memurlarından tâyin olu
nur. Bu meslek memurlarının yetişmesi için Ba
kanlık gereken tedbirleri alır. Lüzum görülürse
kurslar ve konferanslar tertip eder.
Meslek memurları arasında bu vazifeyi gör
mek üzere yeter sayı ve vasıflarda memur bu
lunmadığı takdirde, ilk zamanlar için Dışişleri
Bakanlığı, diğer ilgili Devlet dairelerinden ve
ya Bakanlıkça tesbit olunacak esaslara gör^
yapılacak bir imtihanla, hariçten, bu vazifelere,
ihtisas memurları alabilir.

MADDE 6. — Yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşeler elçilerin em
ri altındadır ve her hususta elçilerin talimatı
ile hareket ederler.
Ticaret ve basın müşavir ve ataşeleri bütün
raporlarını elçilere verirler suretlerini bağlı ol
dukları bakanlık veya makamlara gönderirler.

MADDE 7. — Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarının Orta Elçilik Başkâtipliğine ve Kon
solosluğa yükselebilmeleri Bakanlıkça tesbit olu
nacak imtihanı kazanmalarına bağlıdır.

MADDE 7.
Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarının orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükselebilmeleri, esasları bakanlıkça
tesbit olunacak talimatnameye göre yapılacak
imtihanı kazanmalarına bağlıdır.
Bu imtihanda Türkiye'nin Ticaret ve Eko
nomi işlerine ve diğer memleketlerle ticaret mü
nasebetlerine ait bilgilere bilhassa önem veri
lir.

GEÇİCt MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığı
Teşkilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri
itibariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olma
dığı veya kendilerinden yeter derecede istifa
de edilmediği Bakanlık Umumi Kâtibinin Baş
kanlığı altıda altı üyeden teşekkül edecek bir
heyet tarafından, bu kanunun yürürlüğe girdi-

GEÇİCİ MADDU - Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri iti
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
veya kendilerinden yeter derecede istifade edil
mediği Bakanlık Umumumi kâtibinin başkan
lığı altında fi üyeden teşekkül edecek bir he
yet tarafından verilecek karar ile anlaşılanlar
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bit edilecek esaslara göre yapılacak imtihan
da sabit olmasına bağlıdır.
Meslek memurlarının bu maddeye göre ye
tişebilmeleri için Dışişleri Bakanlığınca gereken
imkânlar hazırlanır ve tedbirler alınır.
MADDE 6. — Yabancı Devletler nezdinde
görevli bütün müşavir ve ataşeler, elçilerin em
ri altındadır.
Ticaret ve basın müşavir ve ataşeleri bü
tün raporlarını elçilere verirler ve bir suretini
de bağlı oldukları makamlara gönderirler.

MADDE 7. — Dışişleri Bakanlığı meslek
memurlarının orta elçilik başkâtipliğine ve kon
solosluğa yükselebilmeleri esasları Bakanlıkça
tesbit olunacak imtihanı kazanmalarına bağlı
dır.
Bu imtihanda Türkiye'nin ticaret işlerine
ve diğer memleketlerle ticaret münasebetlerine
ait bilgilere önem verilir.
GEÇÎCI MADDE — Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtında istihdam edilmekte olup sicilleri iti
bariyle görevlerinde bırakılmaları caiz olmadığı
veya kendilerinden yeter derecede istifade edi
lemediği anlaşılanlar hakkında aşağıdaki hü
kümler uygulanır.
S h illeri itibariyle görevlerinde kalmaları
(S. Sayısı: 205)
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ği tarihten itibaren en geç altı ay içinde verile
cek karar ile anlaşılanlar hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır.
A) Sicilleri itibariyle görevlerinde kalma
ları caiz olmıyanlarm hizmetlerine son verilir
ve haklarında 1683 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi uygulanır.
B) Kendilerinden Dışişleri Bakanlığı Teş
kilâtında yeter derecede istifade edilemiyenler görevlerinden af edilir. Bu suretle görev
lerinden af edilenlerin hizmet müddetleri 20
sene ve daha fazla olursa bu müddet nispe
tinde tekaüt maaşına müstahak olurlar. Hizmet
müddetleri 20 seneden aşağı ise beher hizmet
senesi için birer aylık hesabiyle son aldıkları
maaşın emsali hasılı defaten verilerek alâkası
kesilir. Dışişleri Bakanlığındaki görevlerinden
af edilmek, diğer Devlet dairelerinde hizmet
( almak için bir mâni teşkil etmez.
Bu madde gereğince teşekkül edecek heyet
üyeleri dördüncü ve daha yukarıki derecelerden
olmak üzere Bakan tarafından tâyin edilir.
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu karar
lar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez.

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
A) Sicilleri itibariyle görevlerinde kalmala
rı caiz olmıyanlarm hizmetlerine son verilir..
Ve haklarında 1683 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi uygulanır.
B) Kendilerinden Dışişleri Bakanlığı teşki
lâtında yeter derecede istifade edilemiyenler
görevlerinden affedilir. Bu suretle görevlerinden
affedilenlerin hizmet müddetleri 20 sene ve da
ha fazla olursa bu müddet nispetinde tekaüt ma
aşına müstahak olurlar. Hizmet müddetleri 20
seneden aşağı ise beher hizmet senesi için bi
rer aylık hesabiyle son aldıkları maaşın emsa
li hâsılı defaten verilerek alâkaları kesilir. Dış
işleri Bakanlığındaki görevlerinden affedilmek,
diğer Devlet dairelerinde hizmet almak için bir
mâni teşkil etmez.
Bu madde gereğince teşekkül edecek heyet
üyeleri, dördüncü ve daha yukarıki dereceler
den olmak üzere Bakan tarafından tayin edilir.
Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu karar
lar aleyhine itiraz ve temyiz yollarına gidilemez
Kararlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç altı ay içinde uygulanır.

GEÇlCÎ MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvele dâhil Basın
ve Yayın Genel Müdürlüğüne ait Basın Ataşe
likleri kısmındaki (Mahallî kâtip ve daktilo
lar) ile Ticaret Bakanlığına ait Dış ticaret
kısmındaki (Ataşelik daktiloları) bu cetvelden
çıkarılmıştır.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 9.
yürütür.

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

Başbakan
H. Saka

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
Ş. Adalan
Bayındırlık Bakanı
N. Erim

Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
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caiz olınıyanlarla kendilerinden Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtında yeter derecede istifade
edilemiyenlerin hizmetlerine son verilir ve hak
larında 1683 sayılı Kanunun 13 ve A 6 ncı mad
deleri uygulanır. Bunlardan yalnız yeter dere
cede istifade edilmemesi yüzünden hizmetlerine
son verilenler diğer Devlet dairelerinde hizmete
alınabilirler.
Bu hükümleri uygulamak için Dışişleri Ba
kanlığında Genel Kâtibin başkanlığı altında
dördüncü ve daha yukarı derecelerden olmak
üzere Bakan tarafından tâyin edilecek altı üye
den bir heyet teşkil edilir. Kararlar üçte iki
çoğunlukla verilir. Kararlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
içinde verilir. Bu madde hükmüne göre verilen
karariar katî olup aleyhine idari veya adlî kaza
mercilerinde dâva açılamaz.

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen.
MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen.
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Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. K. Bayizit
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
C. Oral
E, Eri§irgil
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
C. 8. Barlas
Gülek
Çolışma Bakanı
T. B. Balta
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S. Sayısı: 208
Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu ( 1 / 3 7 5 )

T. C.
r
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1131
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . V I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan

Hasan Saka

Gerekçe
İkinci Dünya Harbinin hitamından sonra harabiye uğramış veya harb dolayısiyle katlandıkları
ağır mükellefiyetler yüzünden Ekonomik ve malî bünyeleri bozulmuş olan Avrupa memleketleri,
kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri bir işbirliği ile kabil olduğunu düşünerek ve bu
sebeple Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile uzaktan yakından ilgili birtakım ekonomik teşekküller vü
cuda getirmişlerdir.
Ancak halen Avrupa harabiye uğramış ve Avrupa'ya iptidai madde gönderen Şarkî Avrupa ve
Avrupa dışındaki birçok memleketler de harb neticesi kaynaklarını kaybetmiş olduklarından Av
rupa Devletleri istihsallerini artırmak suretiyle kalkınmalarını temin hususunda ihtiyaçları olan
pek çok tesis ve istihlâk maddesini Amerika'dan ithal mecburiyetinde kalmış ve bu yüzden Amerika
ile olan tediye muvazeneleri büyük zorluklar göstermeye başlamıştır. Bu vaziyet bu devletlerin
kendi kendilerine kalkınma imkânlarını selbetmiş ve bunun ancak Amerika'nın yardımı ile kabil
olacağını meydana çıkarmıştır. Bu durumu nazarı itibara alan Amerika
Hükümeti kendisinden
teker teker yapılan yardım taleplerinin muayyen bir program dâhilinde yapılmasında lüzum ve fay
da görmüş ve bunu Hariciye Nazırı General Marshall'in Harvard Üniversitesinde vâki bir demeci
ile açıklamıştır.
Yukarda tebarüz ettirildiği gibi zaten kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri ekono
mik bir işbirliğine ve Amerika'nın yapacağı yardıma bağlı olduğunu anlamış olan Avrupa Devlet
lerinden Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka., Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya,
Lüksembur, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik Kırat
lık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altında bulunan Almanya mmtakaları
Başkomutanları
Paris'te, konferans halinde toplanarak 16 Nisan 1948 de Avrupa Ekonomik İşbirliği teşkiline mü
tedair bir Sözleşme izhar ve imza etmişlerdir.
Avrupa devletlerinin kalkınması ve Avrupa devletlerine Amerika tarafından yapılacak yardı
mın en müsmir şekilde yapılabilmesi için lüzumlu olan, menaf iimize ve cihanda sulhun idamesi
ve bütün iyi niyetli memleketlerde işbirliği yapmak esasına istinadeden siyasetimize uygun bulunan
ve 4 Nisan 1948 tarihinde Amerika ile aramızda akdedilmiş bulunan Ekonomik İşbirliği Anlaşması-
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hm gereği gibi işliyebilmesi içiiı yürürlüğe konulması lüzumlu bulunan ve tarafımızdan imza edil
miş olan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklemin onanması hususunda ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır,

Gerekçeye ek
Paris'te 16 Nisan 1948 tarihinde Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan,
İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviç
re ve işgal altındaki Almanya mıntakaları Amerika, Birleşik Kırallık ve Fransa Başkomutanla
rı tarafından imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi özeti:
16 Nisan 1948 tarihinde imzalanmış olan bu Sözleşme 28 madde 1 lahika 2 protokol ve bir
nihai senetten mürekkeptir.
Sözleşme Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda,
İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve işgal altında
ki Almanya mıntakaları Amerika, Birleşik Kırallık ve Fransa Başkomutanları tarafından imza
lanmıştır.
Sözleşme mucibince âkıdlar devamlı bir teşkilât kurmayı ve müşterek bir kalkınma programı
hazırlamayı 1 nci madde mucibince taahhüd etmişlerdir.
2 nci maddeden 9 ncü maddeye kadar olan kısım 1 nci faslı teşkil etmekte ve umumi vecibeleri
muhtevi bulunmaktadır. Bu maddeler mucibince âkıd taraflar:
1 Umumi Kalkınma Programına en uygun bir şekilde istihsallerini inkişaf ettirmeyi,
2 Teşkilât kadrosu içinde lüzum oldukça, aralarında mal ve hizmet mübadelesini temin ede
cek umumi programlar tesbit etmeyi;
3 Birbirleriyle mütekabilen mübadelede bulu'imayı ve mübadelelerine mâni olan hailleri tedri
ci bir surette kaldırmayı,
4 Birbirleriyle Gümrük İttihatları ve serbest mübadele mıntakaları tesis etmek hususunda gi
riştikleri müzakere ve çalışmalara devam etmeyi,
5 Çok taraflı mübadele imkânını temin etmek için Havana şartı hükümlerine göre tarif ö in
dirmeleri yapmayı,
6 Enflâsyon tehlikelerine ve bütçelerinin muvazenelerinin bozulmasına mâni olmak için gere
ken tedbirleri almaya,
7. Millî el emeğini tam bir şekilde kullanmayı ve diğer âkıdlar arasında mevcut el emeğine ih
tiyaç duydukları takdirde bu hususta Anlaşmalar yapmayı;
8. Teşkilâta her türlü yardımda bulunmayı, taahhüt etmektedirler.
10 ncu maddeden 23 ncü maddeye kadar olanlar Teşkilâta ait bulunmakta ve I I nci faslı teşkil
etmektedirler.
11 nci madde Teşkilâtın gayesini belirtmektedir. Bu gaye iştirak eden Devletlerin İşbirliği su
retiyle sağlam bir Avrupa iktisadiyatı kurmak ve bir Kalkınma Programı hazırlamaktır.
12 nci madde Teşkilâtın ödevlerine dairdir. Bu maddeye göre Teşkilât müşterek gayeye eriş
mek için.azanın ferdî gayretlerini programlayıp tanzim etmek, Sözleşmenin tatbikini murakabe
edip haricî yardımlarla millî kaynakların en iyi bir şekilde kullanılması için bir Murakabe ve
Kontrol Teşkilâtı kurmak, Amerika Birleşik Devlerine Amerika Kalkınma Programı tatbikatı hak
kında kararlaştırılacak malûmatı vermek ve tavsiyelerde bulunmak gibi ödevlere sahiptir.
13 ncü madde salâhiyet maddesidir. Teşkilâtın alacağı kararların azalar tarafından infaz edi
leceğine Teşkilâtın azaları, Amerika Birleşik Devletleri ve âza olmıyanlarla Anlaşmalar akdedebileceğine ve bunlara tavsiyelerde bulunabileceğine dairdir.
14 ncü madde mucibince kararlar bütün azanın iştirakiyle alınmaktadır.
15, 16, 17 nci maddeler mucibince Teşkilât bütün azaların dâhil bulunduğu bir Konsey, âza( S. Sayısı: 206 )

lardan yedi kişinin seçilmesi suretiyle tevekkül eden bir lerai Komite, Konsey tarafından tâyin
edilen bir Genel Kâtip ve bir Sckretaryadan mürekkeptir.
19, 20 nci maddelere göre teşkil olunacak bütün Teknik Komiteler Konseyin emri altındadır ve
Teşkilât diğer Beynelmilel Teşekküllerle işbirliği yapacaktır.
21, 22 ve 23 ncü maddeler Teşkilâtın merkez, imtiyaz ve muafiyet ve malî rejiminden bahistir.
Teşkilâtın merkezi henüz taayyün etmemiştir. İmtiyaz ve muafiyetleri 1 numaralı Protökolda tesbit
edilmiş olup diğer mümasil Beynelmilel Teşekküllere tanınan imtiyazlardan farklı değildir. Malî
rejimine gelince Teşkilâtın malî senesi 1 Mayısta başlamakta ve bütçesi Genel Kâtip tarafından ha
zırlanıp Konseyin tasvibine sunulmakta ve masrafları-azalar arasında ek Protökolda tasrih edilmiş
ve Birleşmiş Milletlerde tatbik edilen bafeme uygun bir kıstas üzerinden azalar arasında paylaşıl
maktadır.
24 ncü maddeye göre ise Sözleşme her imzalıyan Devletin anayasasına göre tasdik olunacak ve
tasdiknameler altı tane olunca meriyete girecektir. H e r mütaakıp âkid için meriyet tasdiknamesini
tevdi ettiği tarihte başhyaeaktır.
25 nci madde mucibince ise her Avrupa memleketi 10 aded tasdiknamenin tevdiinden sonra Teş
kilâta girmeye talip olabilecektir.
26, 27 ve 28 nci maddeler vecibelerin ademi ifası, Teşkilâttan çekiliş tasdiknamelerin, iltihak
ların ve çekilişlerin tebliğine mütedair bulunmaktadır. Vecibelerin ademi ifası ve bunda ısrar ha
linde diğer azalar bu şekilde hareket eden azayı Teşkilât haricinde bırakıp İşbirliğine devam ede
bileceklerdir. Teşkilâttan çekilmek için bir sene evvel ihbarda bulunmak lâzımdır. Bu gibi tebligat
Fransa Hükümeti tarafından derhal diğer Âkıdlara ulaştırılacaktır.
Ek lahika Umumi Kâtibin ödevlerinden;
I. numaralı Protokol 22 nci maddede bahsolunan Teşkilâtın kazai salâhiyeti muafiyet ve imti
yazlarından ;
I I . numaralı Protokol da 23 ncü maddede bahsolunan malî rejimin teferruatından;
Bahsetmektedir.
Bu Sözleşmenin Nihaî Senedini teşkil eden vesikada Teşkilâtın ilk işlemlerini yapabilmesini teminen Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi tarafından kendisine verilen direktiflere mütedair karar
ları da ihtiva etmektedir. Bu kararlar 7 tane olup sırası ile;
1. Teşkilâtın ilk vazifelerine;
2. Teşkilâtın Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa mümessili ile olan münasebatma;
3. Teşkilâtın İç Tüzüğüne;
4. Teşkilâtın bütçesine;
5. Teşkilâtın geçici finansmanına;
6. Teşkilât memurlarının statüsüne;
7. Konseyin ilk' toplantı yerine;
Mütedair bulunmaktadırlar.

Geçici Komisyon raporu
T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/375
Karar No. 2

6 . VII . 1948

Yüksek Başkanlığa
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Fransa, Yunanistan, İrlanda, izlanda, Lüksemburg, Norveç, Holânda, İtalya, Portekiz, Birle-

şik Kırallık, İsveç, İsviçre, Hükümetleri ve Almanyanın Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika
Birleşik Devletleri işgali altındaki mıntakalar
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Başkomutanları arasında imzalanan Avrupa Eko
nomik işbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması
hakkında kanun tasarısı Yüksek Kamutayın
5 . VII . 1948 tarih ve 82 nci Birleşiminde bir
Geçici Kimisyonda İncelenmesi kararlaştırılmış
olmakla Yüksek Başkanlıktan komisyonumuza
sevkedilmiştir.
Dışişleri Bakanlığının huzuriyle yapılan in
celemelerden ve Dışişleri Bakanının verdiği iza
hattan sonra Avrupa Devletlerinin kalkınması,
Avrupa Devletlerine Amerika tarafından yapı
lacak yardımın en müessir şekilde yapılabilmesi
için lüzumlu olan ve cihanda sülhün idamesi maksadiyle bütün iyi niyetli memleketlerle de bu
gibi işbirliği yapmak esasına istinat eden siyase
timize ve menfaatimize uygun bulunduğu anla
şılmakla sözleşme ve ekleriyle buna dair kanun

tasarısı aynen ve ittifakla kabul edilmiştir.
Kamutayda ivedilikle müzakere edilmesi di
leğiyle ve saygılarımızla Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Aydın
Gazianteb
Dr. M. Germen
Dr. A. Melek
Kâtip
Niğde
Ankara
Gazianteb
H, Ulusoy
C. Gölet
C. Alevli
İmzada bulunamadı
Kütahya
Samsun
Samsun
A. Tahtakılıç
R. Isıtan
Ö. Karataş
İmzada bulunamadı
Sivas
Urfa
R. Ş. Sirer
E. Tekeli
İmzada bulunamadı

HÜKÜMETİN TEKLlFl
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fran
sa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, Lüksemburg,
Norveç, Holanda, İtalya, Portekiz, Birleşik Kırat
lık, İsveç, İsviçre, Hükümetleri ve Almanya'
nın Fransa, Birleşik Kırattık ve Amerika Birle
şik Devletleri işgali altındaki mıntakalar Başko
mutanları arasında imzalanan Avrupa Ekono
mik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması
hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye, Avusturya, Belçika,
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlan
da, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz,
Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre Hükümetleri ve
Almanya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Ame
rika Birleşik Devletleri işgali altındaki mınta
kalar Başkomutanları arasında 16 Nisan 1948 ta
rihinde Paris'te imzalanan Avrupa Ekonomik
İşbirliği Sözleşmesi ve ekleri kabul edilmiş ve
onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Başb. Yardımcısı
H. Saka

Devlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakam
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
C. Ekin

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
Ş. Adalan
Bayındırlık Bakanı
İV. Erim
Sa. ve So. Y. Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı
E. Erişirgil
Ulaştırma Bakanı
Gülek
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Tarım Bakanı
C. Oral
Ticaret Bakanı
C. S. Barlas
Çalışma Bakanı

T. B. Balta

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

SÖZLEŞMESİ

Tashih
Ihı metindeki

«İktisadi

İşbirliği»

tâbiri «Ekonomik İşbirliği» olarak

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ İKİNCİ
SENEDİ

DEVRE

düzeltilmiştir.
TOPLANTISININ

NİHAÎ

Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi tarafından 22 Eylül 1947 tarihinde kabul edilen genel ra
porda tasarlanan Avrupa Ekonomik İşbirliğinin şekillerini tâyin etmek maksadiyle ve bilhassa anı
lan raporun 113 ncü bendinde derpiş olunan Teşkilâtı kurmak üzere Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holanda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre ve Türkiye Hükümetleri, Almanya'daki Fransa, Birleşik Kırallık ve
Amerika Birleşik Devletleri İşgal Bölgeleri Başkomutanlarını da bu Anlaşmalara katılmaya çağı
rarak;
Paris'te 15 Mart 1948 de Temsilcileri araciyle, bu yolda gereken çalışmalara girişmişlerdir.
Bu çalışmalar 16 Nisan 1948 de sona ermiş ve aşağıdaki belgelerin ihzarına müncer olmuştur:
1. Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi;
2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının hukuki ehliyeti imtiyaz ve muafiyetleri hakkında
1 sayılı ek Protokol;
3. Teşkilâtın malî rejimi hakkında II. sayılı ek Protokol;
Aynı zamanda aşağıdaki kararlar da kabul edilmiştir:
1. Teşkilâtın görevleri hakkında karar;
2 Teşkilât ile Birleşik Devletlerin Avrupa'daki özel temsilcisi arasındaki münasebetler hak
kında karar;
o Teşkilâtın İçtüzüğü hakkında karar;
4 Teşkilâtın ilk bütçesine ait ödeneklerin ne yolda sağlanacağı hakkında karar;
5 Teşkilâtın ara ödeneklerinin ne yolda sağlanacağı hakkında karar;
(5 Teşkilât memur ve mensuplarının tâbi olacakları nizamlar hakkında karar;
7 Teşkilâtın Konseyinin ilk toplantı yeri hakkında karar;
Yukarda anılan bütün Hükümetler ve makamlar Sözleşmenin 24 ncü maddesinin B fıkrasında
derpiş edildiği şekilde, geçici olarak yürürlüğe konmasından itibaren Teşkilâtın başlangıç çalış
malarına derhal katılmak hakkına malik olacaklardır.
Sözleşmeyi imzalıyacak olan işbu Nihai Senedin âkıdları tasdiknamelerini tevdi eder etmez
Teşkilâtın asli üyesi itibar olunacaklardır.
Bu maksatla yukarda anılan Hükümetler ve makamlar temsilcileri işbu Nihai Senedi imzala
mışlardır.
Paris'te, 16 Nisan 1948 tarihinde, her iki metinde aynı derecede muteber olmak üzere, Fran
sızca ve. İngilizce tek nüsha olarak hazırlanmış ve tasdikli suretlerini diğer âkıdlara tevdi edecek
olan Fransa Cumhuriyeti Hükümetinin arşivlerine teslim edilmiştir.
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AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg,
Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, isviçre, Türkiye Hükümetleri ve Almanya'daki Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal bölgeleri Başkomutanları:
Birleşmiş Milletlerin gayelerine ermek, şahsi hürriyetleri muhafaza etmek, umumi esenliği ar
tırmak için kuvvetli bir müreffeh bir Avrupa ekonomisinin esas olduğu ve böyle bir ekonominin
sulhun idamesine medar olacağını nazarı itibara alarak;
İktisadiyatlarının birbirine tâbi ve herbirinin refahının diğerlerinin refahına bağlı olduğunu
kabul ederek;
Avrupa'nın refahının yeniden kurulmasını ve idamesini ve harbin yaptığı tahribatın izalesini
yalnız âkıd Taraflar arasında yapılacak sıkı ve devamlı bir işbirliğinin mümkün kılacağını takdir
ederek;
Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi genel raporundaki prensipleri mevkii tatbika koyma
ya ve bunun tâyin ettiği gayelere erişmeye ve bu meyanda, âkıd Tarafların istisnai mahiyette ha
ricî bir yardımdan azade olarak, şayanı memnuniyet bir faaliyet seviyesine mümkün olduğu ka
dar, çabuk ermelerini ve bu seviyede tutunmalarını mümkün kılacak sağlam iktisadi şartların
tesisine, aynı zamanda dünya ekonomisinin istikrarını sağlamaya matuf gayretlere iştirake karar
vererek;
Bu gayelerin tahakkuku için ekonomik kuvvetlerini birleştirmeye, hususi iktidar ve kabiliyet
lerinin mümkün olduğu kadar tam bir surette istimali hakkında anlaşmaya, istihsallerini artır
maya, tarım ve endüstri teçhizatlarını yenileştirmeye, ve tekâmül ettirmeye, mübadelelerini artır
maya, karşılıklı ticaretlerine mâni teşkil eden hailleri tedricen azaltmaya, elemeğinin tam olarak
kullanılmasını müsait kılmaya ve ekonomilerinin istikrarını ve aynı zamanda millî dövizlerine olan
itimadı yeniden kurmaya veya idame ettirmeye azmederek;
Amerikan Milletinin, yapılmaması hedef tutulan gayelere tam mânasiyle erişmeyi imkânsız
kılacak olan yardımı yapabilmek için ittihaz ettiği tedbirlerle ifadesini bulan cömert arzusunu
kaydederek;
Avrupa Ekonomik İşbirliğinin muvaffakiyeti ve Amerikan yardımının tesirli bir şekilde kulla
nılması için lüzumlu müesseseleri kurmaya ve şartları yaratmaya ve bu hususta bir sözleşme ak
dine karar vererek;
Usulüne uygun bulunan yetki belgelerini ibraz eden ve aşağıda imzası bulunan temsilcileri se
çerek mütaakıp hususlar hakkında mutabık kalmışlardır.
Madde — 1.
Âkid taraflar, karşılıklı ekonomik münasebetlerinde sıkı bir işbirliği yapmapı kabul ederler.
Müşterek bir kalkınma programının hazırlanma ve tatbikini kendilerine ilk vazife olarak tâyin
ederler. Bu programın gayesi, âkıd tarafların mümkün olduğu kadar çabuk ve istisnai mahiyette
bir haricî yardımdan azade kalarak, memnuniyet verici bir Ekonomik İşbirliği seviyesine erişmesini
ve bu seviyede tutunmalarını mümkün kılmak olacaktır. Bu maksatla, bilhassa, âkid tarafların
ihracatlarını mümkün olduğu nispette iştirak etmiyen memleketlere doğru inkişaf ettirmek husu
sundaki ihtiyaçlarını gözönünde bulunduracaktır.
$8f~fl':ş
Bu gayelerin tahakkuku için, âkid taraflar ferdî gayretleri ile ve yardımlaşma zihniyeti için
de aşağıdaki vecibeleri yerine getirmeyi taahhüt ederler ve aşağıda teşkilât namı ile anılacak
olan bir Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı kurarlar.

(S. Sayım: 206)

—T —
Fasıl: I.
Genel vecibeler

;

Madde — 2.
Âkıd taraflar, müşterek kalkınma programının tahakkuku için, en uygun şartlar dâhilinde
teknik ve teçhizatlarını tedricen modernleştirmek suretiyle ve gerek ana vatanda gerek deniz aşırı
memleketlerde malik oldukları kaynakları kullanarak ferden olduğu kadar müştereken de istih
sallerini inkişaf ettirmeye enerjik bir surette çalışmayı taahhüt ederler.
Madde — 3.
Âkıd taraflar, teşkilâtın çerçevesi dâhilinde, sık sık ve lâzım olduğu nispet ve zamanda, herbirinin program veya tahminlerini ve dünya ekonomisinin genel şartlarını nazarı itibara alarak
istihsal, mal ve hizmet mübadelesi için umumi programlar tesbit edeceklerdir.
Her Âkıd Taraf bu genel programların gerçekleşmesini temin için bütün gayretini sarfedecektir.
Madde — 4.
Âkid Taraflar, en geniş mikyasta ve bilmüzakere, karşılıklı mal ve hizmet mübadelelerini inki
şaf ettireceklerdir. .Aralarında mümkün olduğu kadar süratle çok taraflı bir ödeme rejimine var
mak için sarfedilen gayretlere devam edecekler ve karşılıklı mübadele ve ödemelerine mâni teşkil
eden halen mevcut tahdidatı imkân hâsıl olur olmaz kaldırmak maksadiyle bunları hafifletmek
hususunda işbirliği yapacaklardır.
îşbu maddenin tatbikmda, Âkıd Taraflar, gerek birbirleriyle gerek iştirak etmiyen memleketler
le mevcut ekonomik ve malî münasebetlerindeki had muvazenesizlikleri azaltmak veya bunlar
dan kaçınmak hususunda, hepsi ve herbiri için mevcut lüzumu nazarı itibara alacaklardır.
Madde — 5.
Âkıd Taraflar, bu Anlaşmanın gayelerini yerine getirmek hususunda uygun görecekleri bütün
vasıtalarla aralarındaki iktisadi bağları sıklaştırmayı taahhüt ederler. Tesisi, bu gayelere ulaştıra
bilecek vasıtalardan Gümrük Birlikleri veya serbest mübadele sahaları gibi benzeri rejimler üze
rindeki halihazır çalışmalarına devam edeceklerdir. Âkıd Taraflardan, aralarında daha şimdiden
bir Gümrük Birliği prensipini kabul etmiş bulunanlar bunun mümkün olduğu kadar süratle tesi
sini temin edeceklerdir.
Madde — 6.
Âkıd Taraflar, Havana şartı prensiplerine tevfikan kabili tatbik ve ınütevaziıı çok taraflı bir
mübadele rejimi meydana getirmek üzere kendi aralarında, ve aynı niyetlerle mütehalli diğer mem
leketlerle, tarifeleri indirmek ve mübadelelerin gelişmesine hail diğer mânileri azaltmak için iş
birliği yapacaklardır.
Madde — 7.
Her bir Âkıd Taraf, iş ve mübadele hacmmda müstakar ve yüksek bir seviyeyi idame etmenin
veya ona erişmenin ve enflâsyon tehlikesini önlemenin veya bununla mücadele etmenin lüzumunu na
zarı itibara alarak parasının istikrarı ve maliyesinin muvazenesi ve aynı zamanda uygun bir kam
biyo kuru ve sureti umumiyede para sistemine olan itimadı tesis ve muhafaza hususunda iktidarın
da olan her türlü tedbirleri alacaktır.
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Madde — 8.
Âkıd Taraflar, mevcut el emeğini en tam ve en tesirli bir şekilde kullanacaklardır.
Millî el emeğinin tam çalıştırılmasını sağlamaya gayret edecekler ve diğer bütün Âkıd Taraflar
topraklarındaki kullanılabilir el emeğine müracaat edebileceklerdir. Bu son halde işçilerin yer
değiştirmelerini kolaylaştırmak ve onların, tatmin edici ekonomik ve sosyal şerait ' altında yerleş
melerini temin etmek için müşterek bir anlaşma ile lüzumlu tedbirleri alacaklardır.
Sureti unıumiyede Akid Taraflar, şahısların serbestçe yer değiştirmelerine mâni halleri tedri
cen azaltmak hususunda işbirliği yapacaklardır.
Madde — 9.
Âkit Taraflar ödevlerinin ifasını kolaylaştırmak hususunda teşkilâtın
matı temin edeceklerdir.

talebedeceği bütün malû

Fasıl : n .
Teşkilât
Madde — 10.
Üyeler
işbu Sözleşmenin âkidleri Teşkilâtın azasıdırlar..
Madde — 11.
Gaye
Teşkilâtın gayesi, sağlam bir Avrupa ekonomisini, üyelerinin Ekonomik işbirliği yolu ile sağla
maktır. Teşkilâtın ilk vazifelerinden biri bu Anlaşmanın birinci faslında gösterilen taahhütler
mucibince Avrupa Kalkınma programının muvaffakiyetini temin etmektir.
Madde — 12.
Vazifeler
Teşkilât, kendisine tanınan veya tanınacak olan salâhiyet hudutları dâhilinde aşağıdaki vizafeleri
ifa ile ödevlendirilmiştir.
a) ilgili tarafların müşterek faaliyet sahası dâhilinde, 11 nci maddenin derpiş ettiği gayenin
elde edilmesi için lüzumlu tedbirlerin alınması ve tatbiki; azaların ferdî faaliyetlerini kolaylaştır
mak, harekete getirmek ve tanzim etmek;
b) işbu Anlaşmanın tatbikim kolaylaştırmak ve ona nezaret etmek. Tatbik keyfiyetini temin
edecek tedbirleri almak : Bu maksatla, harici yardımın olduğu kadar millî kaynakların da en iyi
şekilde kullanılmasını sağlıyabilecek nezaret ve kontrol mekanizmalarının kurulmasını sağlamak;
e) Avrupa Kalkınma programının tatbiki hususunda Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine
kararlaştırılacak yardımı ve malûmatı vermek ve tavsiyelerde bulunmak;
d) İlgili tarafların talebi üzerine Avrupa Kalkınma Programının en iyi şekilde tatbikına lüzum
lu olabilecek Milletlerarası; Anlaşmaların müzakerelerine yardım etmek.
Teşkilât, aynı zamanda kararlaştırılacak her türlü görevi üzerine alabilir.
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— 9Madde — 13.
Yetkiler
Teşkilât, 11 nci maddede tarif edilen gayesine ulaşmak için:
a) Üyelerin tatbik edecekleri kararları alabilir;
b) Kendi üyeleriyle veya üye olmıyan memleketlerle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle
ve Milletlerarası Teşkilâtla anlaşmalar akdedebilir;
c) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine, diğer Hükümetlere ve Milletlerarası Teşkilâta tav
siyelerde bulunabilir.
Madde — 14.
Kararlar
Kararlar, hususi konular hakkında Teşkilâtça başka türlü karar verilmemişse, bütün üyelerin
karşılıklı muvafakatiyle alınır. Azadan birinin bir meselede ilgisi olmadığını beyanla karara iş
tirakten istinkâf etmesi diğer azalar için mecburi olan bu kararların alınmasına mâni olamaz.
Madde — 15.
Konsey
a) Bütün kararlar bütün üyelerden müteşekkil bir Konseyden sâdır olur.
b) Konsey, üyeleri arasından her sene bir Başkan ve iki İkinci Başkan tâyin eder.
c) Konseye bir İcra Komitesi ve bir Genel Sekreter yardım eder. Konsey, Teşkilâtın
icabettirdiği bütün Teknik Komite ve diğer Teşekkülleri kurabilir. Bütün bu Kururullar
karşı mesuldurlar..
Madde — 16.
İcra Komitesi
a) İcra Komitsi, her sene Konsey tarafından seçilen yeni azadan teşekkül eder çalışmalarına
Konseyin talimatına ve tâyin edeceği hattı harekete uygun olarak devam eder. Ve bunlar hak
kında Konseye hesap verir.
b) Konsey, her sene, İcra Komitesi üyeleri &rasından bir Başkan ve bir ikinci Başkan seçer. Ay
nı zamanda, her sene, vazifelerini tasrih edeceği bir Genel Sözcü tâyin edebilir.
e) Teşkilâtın İcra Komitesinde temsil edilmeyen her üyesi, kendi menfaatlerini alâkadar eden
meselelerin bu Komitede müzakerelerine ve karara bağlanmasına iştirak edebilir.
Teşkilât üyeleri, İcra Komitesinin müzakerelerinden, gündem ve tutanak özetlerinin zamanında
kendilerine tebliği suretiyle haberdar tutulacaklardır.
Madde — 17.
Genel Sekreter
a) Genel Sekretere bir birinci ve bir ikinci Genel Sekreter muavini yardım eder.
b) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Muavinleri Konsey tarafından tâyin edilirler. Genel Sek
reter Konseyin emri altındadır;
c) Genel Sekreter, Konseyin, İcra Komitesinin ve icabettiği takdirde diğer Kurulların ve Teknik
Komitelerin oturumlarına istişarî reyle iştirak eder. Bu Komiteler de kendini temsil ettirebilir.
Konseyin ve İcra Komitesinin müzakerelerini hazırlar ve aldıkları kararların icrasını talimat ve işa
retlerine uygun olarak temin eder.
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— 10 —
Genel Sekreterin görevleri işbu Sözleşmenin
unu teşkil eder.

ekinde zikredilen tamamlayıcı hükümlerin mevzu

Madde — 18.
Sekreterlik
a)
tâyini
b)
rından
lerdir.

Genel Sekreter, Teşkilâtın faaliyetine lüzumlu memurları tâyin eder. İdare memurlarının
Konseyin tasvibiyle yapılır. Memurlar Tüzüğü Konseyin tasvibine arzedilir.
Teşkilâtın Milletlerarası mahiyeti dolayısiyle, Genel Sekreter ve memurlar, Teşkilât azala
veya Teşkilât dışı Hükümet veya makamlardan talimat istem iyecokler ve kabul etmiyecek-

c / .'.;;:.

Madde — 19.
Teknik Komiteler ve Diğer

Kurullar

15 nci maddenin (C) fıkrasında derpiş edilen Teknik Komiteler ve diğer Kurullar Konseyin emri
altındadır. Bunlar en ilgili üyeler tarafından teşkil edilirler ve İşlerini diğer ilgili üyelerin lüzu
mu halinde bu çalışmalara iştirak edebilmelerini temin edecek şekilde tanzim ederler.
!
: :rJ

;

.. ,

Madde — 20.
Diğer Milletlerarası Teşekküllerle Münasebetler

a) Teşkilât, Birleşmiş Milletler ve onun esas ve tâli organları ve ihtisas kurumları ile müteka
bil gayelerine uygun işbirliğini temin hususunda gerekli münasebetleri kurar.
b) Teşkilât aynı zamanda, diğer Milletlerarası Kurullarla da münasebette bulunabilir.

1 ; ,

Madde — 21.
Teşkilâtın Merkezi

Teşkilâtın merkezi, ilk oturumunda Konsey tarafından tesbit edilecektir.
Karar verdikleri takdirde Konsey, muhtelif Komiteler veya diğer Kurullar Teşkilât merkezin
den başka bir yerde toplanabilirler.
Madde — 22.
Kazai Ehliyet, İmtiyazlar ve Muafiyetler
a) Teşkilât, her azasının arazisi dâhilinde işbu Sözleşmeye Ek I. numaralı Protokolün derpiş
ettiği şartlar dâhilinde faaliyette bulunmak ve gayelerine ermek için muhtaç olduğu kazai ehli
yetten istifade eder.
b) Teşkilât ve memurları ve azasının temsilcileri, mezkûr Protokolda tarif edilen imtiyaz
ve muafiyetlerden istifade ederler.
Madde — 23.

'"•; ,

:

Malî Rejim
a) Genel Sekreter işbu Sözleşmeye Ek II. numaralı Protokolda tesbit edilen malî nizamlar mu
cibince hazırlanmış senelik bir bütçeyi ve hesapları Konseyin tasdikin fi arzeder;
b) Teşkilâtın malî senesi 1 Temmuzda başlar;
e) Teşkilâtın masrafları üyeler tarafından demlide edilecek ve yukarda zikredilen l)k proto
kolün hükümleri mucibince taksim edilecektir.
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Fasıl : I I I .

. , , . . , < , . •

Nihai Hükümler
•

" •"•-''

Madde —

'\

24.

Tasdik ve Yürürlüğe Girme
a) İşbu Sözleşme tasdik edilecektir. Tasdiknameler Fransa Cumhuriyeti Hükümetine tevdi
edilecektir. Sözleşme, imzalıyanlardan enaz altısının tasdiknamelerini tevdi etmesiyle yürür
lüğe girecektir. Sözleşme, tasdik keyfiyetini sonradan yapacak her âza için, tasdiknamenin tev
diinden itibaren yürürlüğe girecektir.
b) Bununla beraber, imzalıyanlar Sözleşmenin tatbikini geciktirmemek maksadıyla yukardaki fıkrada derpiş edilen şartlar dâhilinde yürürlüğe girinceye kadar, bunu muvakkaten ve kendi
anayasa kurallarına göre, imzası anından itibaren tatbik sahasına koymayı kabul ederler.
Madde — 25.
Katılma
Enaz on tasdiknamenin tevdiinden itibaren imzalamıyan herhangi bir Avrupa Devleti Teşkilât
Konseyinin muvafakatiyle ve Fransa Cumhuriyeti Hükümetine hitaben yapılacak bir ihbarla
Sözleşmeye katılabilecektir. Katılma Teşkilât Konseyinin muvafakati tarihinden itibaren muteber
olacaktır.
•

Madde — 26.

v

Vecibelerin Ademi İfası
Eğer, Teşkilât âzasından biri işbu Sözleşmeden mütevellit vecibeleri yerine getirmekten fariğ
olursa, Sözleşme hükümlerine uymaya davet edilir. Kğer bu- âza kendisine verilen müddet zarfın
da bu davete icabet etmezse, diğer azalar, Teşkilât dâhilinde İşbirliklerine onsuz devama müşte
reken karar verebilirler.
Madde — 27.
Çekilme
İler Âkıd Taraf, 'Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bir sene önceden haber vermek suretiyle işbu
Sözleşmenin kendisine tatbik edilmesine nihayet verebilir.
Madde — 28.
Tasdiknamelerin Katılma ve Çekilmelerin Tebliği
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, tasdiknameleri, iltihak veya çekilme ihbarı vesikalarını alır al
maz bundan bütün Âkıd Tarafları ve Teşkilâtın Genel Sekreterini haberdar edecektir.
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Ek
GENEL

SEKRETERİN

VAZİFELERİ

HAKKINDA TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Genel Sekreterin 17 nci maddede tâyin edilen vazifeleri aşağıdaki tamamlayıcı hükümlerin ko
nusunu teşkil eder.
1. Konseye ve İcra Komitesine teklifler sunabilir.
2. Teknik komiteler Başkanlığı ile mutabık kalarak, lüzum görüldüğü vakit, komiteleri topla
mak ve bunların sekretaryasmı temin etmek için gerekli tedbirleri alır. Lüzumu halinde onlara,
Konseyin ve İcra Komitesinin talimatını tebliğ eder.
3. 15 nei maddenin C fıkrasında zikredilen diğer kurulların çalışmalarını takip ve lüzumun
da onlara Konseyin ve İcra Komitesinin talimatını tebliğ eder.
4. 20 nci maddenin hükümlerine göre ve Konseyin ve İcra Komitesinin talimatına uygun olarak,
diğer Milletlerarası Teşkilâtla münasebet tesisi için lüzumlu tedbirleri alır.
5. Teşkilâtın iyi işlemesi için lüzumlu ve Konsey ve İcra, Komitesi tarafından kendisine tevdi edi
len bütün vazifeleri deruhde eder.
Bu maksatla, bu hususta gerekli salâhiyeti haiz aşağıda imzaları bulunan temsilciler, işim Söz
leşmeyi imza etmişler ve mühürlerini basmışlardır.
Paris'te İli Nisan 1948 tarihinde, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fran
sızca ve İngilizce tek nüsha olarak hazırlanmış ve tasdikli suretlerini diğer âkıdlara tevdi edecek
olan Fransa Hükümetinin Arşivlerine teslim edilmiştir.

TEŞKİLATIN KAZAİ EHLİYETİ, İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİ HAKKINDA,
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNE EK
1.

AVRUPA

Numaralı Protokol

Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesini imza lıyan Hükümetler ve makamlar :
Sözleşmenin 22 nci maddesi hükümlerine göre Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının, üyesi
bulunan memleketler topraklarında vazifesini görmek ve gayesine ulaşmak için lüzumlu kazai eh
liyetten faydalandığını, ve gene Teşkilâtın, memurlarının ve aynı zamanda üyelerinin temsilci
lerinin ek bir Protokolda tai'if edilen imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ettiklerini nazarı itibara
alarak;
Aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır:
Fasıl : I.
Şahsiyet,

Ehliyet

Madde — 1.
Teşkilât hükmi şahsiyeti haizdir. Teşkilât akit yapmak, gayrimenkul ve menkul malları temel
lük ve ferağ etmek ve dâva etmek ehliyetine sahiptir.
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Madde — 2.
Mallar, sermayeler ve matluba t

Teşkilât, malla IM ve matlubatı, bulundukları yer neresi ve zilyedi eri kim olursa olsun, Teşkilâ
tın sarih bir surette vazgeçtiği haller müstesna, kazai muafiyetten istifade ederler. Bununla be
raber, vazgeçme icrai tedbirlere şâmil olamaz.
Madde — 3.
Teşkilâtın bulunduğu binalar masundurlar. Mal ve alacakları, nerede bulunursa bulunsun ve
vaziülyedleri kim olursa olsun, taharri, el koyma, müsadere, istimlâk veya diğer bütün idari, adlî
ve kanuni, icrai tazyik şekillerinden muaftırlar.
Madde — 4.
Teşkilâtın evrakı, Ye sureti ıımumiyede ona ait veya onun elinde bulunan her türlü evrak, nere
de bulunurlarsa bulunsunlar, masundurlar.
Madde — 5.
Hiç bir malî kontrol, tahdidat veya moratoryuma tâbi olmadan:
a) Teşkilât her türlü dövizi elinde bulundurabilir ve herhangi bir para ile hesap açtırabilir.
b) Teşkilât, sermayesini bir memleketten diğerine veya herhangi bir memleket içinde serbest
çe transfer edebilir. \ r e elinde bulunan bütün dövizleri her nevi paraya tahvil edebilir.
Madde — 6.
Teşkilât, emvali, gelirleri ve diğer malları :
a) Her türlü doğrudan doğruya vergiden muaftır. Bununla beraber, Teşkilât umumî hizmet
ler mukabili olan vergilerden muaf tutulmasını talep edemez;
b) Resmî istimali için yapılan ihracat ve ithalât üzerine mevzu tahdidat, memnuiyet ve her
türlü Gümrük resminden muaftır; bununla beraber, resme tâbi olmadan ithal edilen bu malların
ihthal edildikleri memleketin arazisi üzerinde satılamıyacakları tabiîdir. Meğer ki, bu satış ithal
memleketi Hükümetinin kabul ettiği şartlar dâhilinde yapılmış olsun;
c) Neşriyat hususunda da ithal ve ihraç tahdidatı ve memnuiyeti ve Gümrük resimlerinden
muaftır.
Madde — 7.

"'"'""

™

Teşkilât esas itibariyle menkul ve gayrimenkul malların bedelinden mütevellit istihlâk vergile
rinden ve satış resimlerinden muafiyeti talep etmiyecek ise de resmî istimali için bedeli tutarının
bu nevi vergi ve resimleri ihtiva edecek mühim mubayaatta bulunduğu takdirde, üyeler her im
kân buldukları vakit bu vergiler ve resimler tutarından tenzil veya iade etmek maksadiyle gerekli
idari tedbirleri alacaklardır.
Fasıl : III.
11 aştırma

kolaylıkları

Madde — 8.
Teşkilât, âzası bulunan her memleketin arazisi üzerinde, posta, kablogram, telegram, radyo telegram, telefoto, telefon muhaberatı ve diğer muhaberat üzerindeki hare ve tarife rüç( S. Sayısı : 206 )
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kanları
ve matlabat
ve
radyoya
verilen haberler üzerindeki tarifeler bakımından hiç
olmazsa diğer Hükümetler ve diplomatik heyetlerine bahşedilen muamele kadar müsait bir muame
leden istifade edecektir. Teşkilâtın resmî muhaberatı ve diğer resmî muvasalası sansüre tâbi tutulmıyacaktır.
Fasıl : IV.
Üniversite
Madde

Temsilcileri
— 9.

Teşkilâtın belli başlı ve tâli kurulları uezdindeki üye memleketlerin temsilcileri vazifelerinin
devamı müddetince toplantı mahalline gidip gelirken muadil derecedeki diplomatik ajanların istifade
ettikleri imtiyaz, muafiyet ve kolaylıklardan istifade edeceklerdir.
Madde

- - 10.

Bu imtiyaz, muafiyet ve kolaylıklar; üyelerin temsilcilerine şahsi faydaları için değil, Teşkilâtla
olan münasebetleri nispetinde vazifelerinin serbestçe ifasını temin gayesiyle bahşedilmiştir. Bu
itibarla, üyelerden herbiri kendi düşüncesine göre adaletin tecellisine mâni olduğu ve kaldırılması
muafiyetin bahsedilmesi sebebine zarar vermediği hallerde, mümessiline bahşedilen muafiyeti kal
dırmakta yalnız haklı değil aynı zamanda vazifelidir.
Madde

— 11.

9 ncu maddenin hükümleri bir Temsilcinin, tebaası bulunduğu
lunmuş olduğu memleket makamlarına karşı tatbik edilemez.
Madde

veya temsilcisi

olduğu veya bu

— 12.

Bu fasla göre, «mümessil» kelimesi, bütün delege, muavin, müşavir, teknik mütehassıs ve temsilci
heyet kâtiplerine şamildir.

Fasıl : V
;>"

Memurlar

Madde — 13.
Genel Sekreter, işbu fasıl hükümlerinin tatbik edileceği memur sınıflarını tâyin eder. Genel
Sekreter bunların listelerini Konseye arz ve bilâhara bütün üyelere tebliğ edecektir. Bu sınıflara
dâhil memurların isimleri zaman zaman üyelere bildirilecektir.
Madde — 14.

* • "

Teşkilâtın memurları :
a) Resmî sıfatları dâhilinde icra ettikleri harekât hususunda kazai muafiyetten istifade
ederler; vazifelerinin İlhamından sonra da bu muafiyetten istifadeye devam ederler;
10 Teşkilâttan aldıkları ücret ve aidat bakımından diğer belirli Beynelmilel Teşkilât memur
larının faydalandıkları vergi muafiyetlerinden aynı şartlar dâhilinde istifade ederler;
e) Kendileri olduğu gibi, eşleri ve beslemeye mecbur oldukları aileleri efradı da muhacereti
tahdid için konulmuş hükümlere ve yabancıların kayıt formalitelerine tâbi değildirler;
d) Kambiyo kolaylıkları bakımından, mahallî Hükümet nezdindeki diplomatik heyetlerin
( S. Sayısı : 206 )

— 15 —
mümasil rütbedeki memurlarının istifade ettikleri imtiyazlardan istifade ederler;
e) Kendileri ve eşleri ve beslemeye mecbur oldukları aileleri efradı, Milletlerarası buhran
zamanlarında diplomatik heyetlerin vatanlarına dönmek hususunda istifade ettikleri kolaylıklar
dan istifade ederler;
f) İlgili memlekette vazifelerine başladıkları anda zatî eşya ve mobilyelerini ithal hususunda
gümrük muafiyetinden istifade ederler-.
Madde — 15.
14 ncü maddede derpiş edilen muafiyet, istisna, imtiyaz ve kolaylıklardan başka, Genel Sek
reter, kendisi için olduğu kadar eşi ve sagir çocukları için de, beynelmilel hukuk mucibince dip
lomatik misyon şeflerine tanınan imtiyaz, muafiyet, istisna ve kolaylıklardan istifade edecektir.
Madde — 16.
İmtiyaz, muafiyet ve kolaylıklar, memurlara kendi şahsi faideleri için değil Teşkilâtın men
faati için bağışlanmıştır. Genel Sekreter, muafiyetin, adaletin infazına mâni olduğu ve bu mua
fiyetin kaldırılmasının Teşkilâtın menfaatlerine halel getirmediği hallerde, bu muafiyeti kaldıra
bilir ve kaldırmalıdır. Genel Sekreter ve muavinleri için muafiyetin kaldırılmasına Konsey sala
hiyetlidir.
Madde — 17.

'

Teşkilât, işbu fasılda sayılan, imtiyaz, istisna, ve kolaylıkların mahal verebileceği suiistimal
leri bertaraf, zabıta nizamatım temin etmek ve adaletin iyi işlemesini kolaylaştırmak üzere her
zaman üyelerin mensup bulundukları yetkili makamlarla işbirliği yapacaktır.
Fasıl : VI.
>

Teşkilâtın vazifelendirilmiş

mütehassısları

. , , . , . ' - .

Madde — 18.
Fasıl V de kastedilen memurlardan başka, mütehassıslar, Teşkilât tarafından vazife ile gönderil
diklerinde, seyahat müddeti dâhil bu vazifenin devamı müddetince, vazifelerini yapabilmelerine
lüzumlu imtiyaz, muafiyet ve kolaylıklardan istifade ederler.
Bunlara:
a) Tevkif hapis ve eşyalarına elkoyma muafiyetleri;
b) Vazifeleri sırasında yaptıkları hareketlerhususunda kazai muafiyet;
c) İler türlü evrak ve vesikaları masuniyeti dâhildir.
Madde — 19.
İmtiyaz, muafiyet ve kolaylıklar eksperlere şahsi istifadeler için değil Teşkilâtın nef 'ine olarak
tanınmıştır. Genel Sekreter, adaletin tecellisine mâni olacağını ve kaldırılması Teşkilâtın menfa
atlerine zarar vermiyeceğini düşündüğü bütün hallerde bir ekspere tanınmış olan muafiyeti kaldıra
bilir ve kaldırmalıdır.

( S. Sayısı : 206 )

— 16 —
Fasü : VII.
Ek

Anlaşmalar

Madde — 20.
Teşkilât, işbu Protokolü bir veya birkaç âzanm hususi şartlariiiıa güre tanzim etmek gayesiyle, bu
âza veya azalarla ek Anlaşmalar imza edilebilir.
Bu maksatla aşağıda imzası bulunan, gerekli salâhiyeti haiz temsilciler işbu protokolü imza et
mişlerdir.
Paris'te 16 Nisan 1948 tarihinde, her iki metin muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek
nüsha olarak hazırlanmış ve tasdikli suretlerini diğer âkıdlara tebliğ edecek olan Fransa Cumhuri
yeti Hükümetinin Arşivlerine tevdi edilmiştir.

TEŞKİLÂTIN MALÎ REJİMİ HAKKINDA AVRUPA
SİNE EK

EKONOMİK

İŞBİRLİĞİ

SÖZLEŞME

II. Numaralı Protokol
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesini imzalıyan Hükümetler ve makamlar:
Sözleşmenin 23 neü maddesinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının malî rejimi hakkında
bir Ek Protokol yapılmasını derpiş ettiğini nazarı itibara alarak;
Aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır.
Madde — 1.
Bütçe
Genel Sekreter, en geç her senenin 1 Mayısına kadar mütaakip bütçe süresi için müfredatlı sar
fiyat tahminlerini Konseyin tetkik ve tasvibine arzedecektir. Sarfiyat tahminleri fasıllarda top
lanmıştır. İcra Komitesinin müsaadesi hariç, fasıldan fasıla münakale memnudur. Bütçe tasarısının
katı şekli, teferruatı itibariyle, Genel Sekreter tarafından tâyin edilecektir.
Üyelerin temsilcilerinin seyahat masrafları, ikamet tazminatı normal olarak üyelere aittir. Konsey
Teşkilât tarafından tavzif edilecek oldukları hususi görevlerin ifasından mütevellit masrafların
bazı temsilcilere tediyesine, bazı hallerde müsaade edebilir,
Madde —

2.

Ek Bütçe
Şartlar icabettirdiği takdirde, Konsey, Genel Sekreterden ek bir bütçe tanzimini talep edebilir.
Genel sekreter, konseye, sunulan kararların icabettirdiği masrafların tahminini takdim eder. Mü
temmim sarfiyatı ieabettiren bir karar ancak Konseyce mütekabil masrafların kabulü halinde, Kon
sey tarafından tasdik edilmiş addedilir.
Madde — 3.
Bütçe Komisyonu
Teşkilâtın üyelerinin temsilcilerinden müteşekkil bir Bütçe Komisyonu Konsey tarafından tesis
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- - W-—-edilecektir. • Genel Sekreter, bütçeyi Konseye takdim etmeden evvel mütekaddim bir tetkik için
bu komisyona arzedecektir.
Madde — 4.
iştirak hisselerinin hesabında kullanılan esaslar
Tasdik edilen bütçe masrafları, Konseyin tasdik ettiği bir bareme tevfikan Teşkilât azaları ta
rafından verilecek aidatla karşılanır.
Genel Sekreter, azalara hisse tutarlarını tebliğ ve bu hisseleri tesbit ettiği bir tarihte tediyeye
davet eder.
Madde — 5.
iştirak hisselerinin ödenmesi için kabul edilen para
Teşkilâtın bütçesi, Teşkilât merkezinin bulunduğu memleket parası üzerinden tanzim edilir;
üyelerin iştirak hisseleri bu para ile tediye edilecektir. Bununla beraber Konsey, üyeleri iştirak hisse
lerinin bir kısmını Teşkilâtın vazifelerini ifa için muhtaç olduğu herhangi bir para ile ödemeye da
vet edebilir.
Madde — 6.
Mütedavil sermaye
Konsey, hisselerin tesbit ve tediyesine kadar azayı lüzumunda, hisselerin tediye edilmesi icabeden para veya paralarla mütedavil sermaye avansında bulunmaya davet edecektir. Bu avanslar,
aynı bütçe müddeti sırasında, hisseden tenzil suretiyle ödenir. Avans tutarları, hisselerin tesbitinde
kullanılan kıstasa göre tâyin edilirler.
Madde —- 7.
Hes. B. T. ve Denetleme
Genel Sekreter Teşkilâtın bütün varidat ve sarfiyatının doğru bir hesabını tanzim ettirir.
Konsey, yenilenmesi kabil olmak üzere ilk görev müddeti üç sene olan hesap murakıpları tâ
yin eder. Bu murakıplar Teşkilâtın hesabatını, bilhassa sarfiyatın bütçe tahminlerine uygun bir
şekilde yapılmış olup olmadığını tetkik edecekledir.
Genel Sekreter, hesap murakıplarına, vazifelerinin ifasında muhtaç olabileceklerini bütün kolay
lıkları gösterecektir.
Madde — 8.
Malî Nizamname
Genel Sekreter, tasdik zımnında Konseye Teşkilâtın kurulmasından sonra mümkün olan en kısa
müddet zarfında, işbu protokolda anılan prensiplere tevfikan ve Teşkilâta sağlam ve iktisadi bir
malî idare temin edecek surette hazırlanmış bir malî nizamname sunar.
Madde — 9.
ilk Bütçe
istisnai olarak, Genel Sekreter, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden en geç iki ay içinde ve yü
rürlüğe girme tarihinden 30 Haziran 1949 tarihine kadar olan müddet için bir ilk bütçeyi ve mü( S. Sayısı: 206 )

tedavil sermaye avansları baliğine mütaallik teklifleri Konseye arzedecektir.
Yukarda yazılı olanları tasdik hususunda aşağıda imzaları bulunan ve bu konuda sal ahiye ttar
kılman yetkili temsilciler bu protokolü imza etmişlerdir.
Paris'te, 16 Nisan 1948 tarihinde, her iki metin muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce
tek nüsha olarak hazırlanmış ve tasdikli suretlerini diğer Akıdlara tebliğ edecek olan Fransa
Cumhuriyeti Hükümetinin Arşivlerine tevdi edilmiştir.
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S. Sayısı: 207
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948
tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu ( 1 / 3 7 6 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı:
71-1132
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 5 . V I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile
gerekçe ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
İkinci Dünya Harbinin hitanımdan sonra hara biye uğramış veya harb dolayısiyle katlandık
ları ağır mükellefiyetler yüzünden ekonomik ve malî bünyeleri bozulmuş olan Avrupa memle
ketleri, kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri bir işbirliği ile kabil olduğunu düşü
nerek ve bu sebeple Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile uzaktan yakından ilgili birtakım ekonomik
teşekküller vücuda getirmişlerdir.
Ancak halen Avrupa harabiye uğramış ve Avrupa'ya iptidai madde gönderen Şarki Avrupa ve
Avrupa dışındaki birçok memleketler de harb neticesi kaynaklarını kaybetmiş olduklarından
Avrupa devletleri istihsallerini artırmak suretiyle kalkınmalarını temin hususunda ihtiyaçları olan
pek çok tesis ve istihlâk maddesini Amerika'dan ithal mecburiyetinde kalmış ve bu yüzden
Amerika ile olan tediye muvazeneleri büyük zorluklar göstermeye başlamıştır. Bu vaziyet bu Dev
letlerin kendi kendilerine kalkınma imkânlarını selbetnıiş ve bunun ancak Amerika'nın yardımı
ile kabil olacağını meydana çıkarmıştır. Bu durumu nazarı itibara alan Amerika Hükümeti ken
disinden teker teker yapılan yardım taleplerinin muayyen bir program dâhilinde yapılmasında
lüzum ve fayda görmüş ve bunu Hariciye Nazırı General Marshall'in Harvard Üniversitesinde vâ
ki bir demeci ile açıklamıştır.
Yukarda tebarüz ettirildiği gibi zaten kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri eko
nomik bir işbirliğine ve Amerika'nın yapacağı yardıma bağlı olduğunu anlamış olan Avrupa Dev
letlerinden Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya,
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kıratlık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik Kırallık, ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altında bulunan Almanya mmtakaları Başkomutanla
rı Paris'te konferans halinde toplanarak lb' Nisan 1948 de Avrupa Ekonomik İşbirliği teşkiline
mütedair bir Sözleşme ihzar ve bunu imza etmişlerdir.
Alman Avrupa Devletleri, Avrupa ve dünya sulhunun ancak Avrupa'nın sağlam ve müreffeh
bir ekonomik rejime kavuşmasiyle idame ettirilebileceğine kani olarak böyle bir Sözleşmeyi imzalar
ken yine aynı kanaatte bulunan Amerika Birleşik Devletleri de yukarda anılan Devletlerin
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22 Eylül 1947 de Temsilcileri tarafından hazırlanan ve Avrupanm kalkınması plânlarına mütedair
olarak kendisine tevdi edilen bir raporu tetkik edip bu Devletlere yardım edilmek için bir yar
dım kanunu hazırlamaya başlamıştı. Halen meriyete konulmuş olan ve 1948 tarihli Ekonomik IşBirliği Kanunu adı ile anılan bu kanunun 115 nei maddesinin B fıkrası mucibince Amerikan
yardımından istifade etmek istiyen her Avrupa Devleti, Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına
iltihak ve Amerika ile Ekonomok işbirliği hususunda iki taraflı bir anlaşma imza etmelidir. Bu
kanun mucibince yapılması gereken Anlaşma müzakereleri Teşkilâta dâhil bütün Devletlerle
olduğu gibi bizimle de Amerika Hükümeti arasında başlamış ve üstünde mutabık kalman ilişik
metin imzalanmıştır.
Menfaatlerimize tamamen uygun görülen bu Anlaşmanın
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

kabul edilmesi ve

onanması için

Gerekçeye ek
Türkiye ile Amerika arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği An
laşması özeti:
11 madde, bir lahikadan ibaret olan bu vesikanın yanında bir de Amerika ile akdedilmiş
olan en fazla müsaadeye mazhar millet şartını muhtevi 1 Nisan 1939 tarihli Ticaret Andlaşmasının mütekabiliyet şartiyle Amerikanın işgali altındaki Almanya, Triyeste, Japonya ve Cenu
bi Kore'ye teşmiline mütedair olarak teati edilen notalar vardır.
Ekonomik işbirliği Anlaşması mucibince her iki Devlet Avrupa memleketlerinde ferdi hüriyet prensiplerini, hür müesseseleri ve hakikî istiklâli iade ve idame etmenin Avrupa memle
ketlerinin haricî yardımdan vareste kuvvetli bir iktisadî bünyeye sahip olmalarına bağlı bu
lunduğunu teslim etmiş ve Amerika Hükümetinin 1948 tarihli Amerikan Ekonomik işbirliği ka
nununu isdar suretiyle Avrupa Devletlerine yardımda bulunmayı kabul etmiş olduğunu nazarı
itibara alarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kalkınmasını temin maksadiyle bir Anlaşma
ya vardıklarını tesbit etmişlerdir.
Anlaşmanın 1 nci maddesi Amerika Hükümetinin yapacağı yardımları 1948 tarihli Ameri
kan Yardım Kanunu ve onu tadil edecek Amerikan Kanunları çerçevesi içine sokmaktadır. Bu
na mukabil Türkiye Hükümeti Avrupa Ekonomi işbirliği Sözleşmesi hükümlerine ve Amerikan
Yardım Kanununda derpiş edilen gayelere göre hareket etmeyi kabul etmektedir.
2 nci madde Türkiye Hükümetinin Amerikan Yardımını kulanmak suretiyle tam bir kal
kınmaya varmak için alacağı tedbirleri irae et-mektedir. Bu tedbirlerin alınmasında tam bir
taahhüt mevcut olmayıp âzami gayret sarfedileceği şeklinde bir vecibe kabul edilmiştir.
3 ncü madde bazı projelerin Amerikan Yardım Kanununun 111 nci maddesinin (b) (3) fas
lına tevfikan para transferi garantilerinden istifade edebileceklerine mütedairdir. Bu suretle pa
ra garantisinden istifade edecek projelerin Türkiye ve Amerika Hükümetinin tasvibini kazanmış
olmaları lâzımdır. Anılan para transferi garantisi Amerika tarafından verilmektedir. Bu madde
bazı Amerikan sermayelerinin daha fazla olarak Türkiye'ye gelmelerini sağlıyacak mahiyttedir.
4 ncü madde Amerika Hükümetinin eksilen kaynaklarının memleketimiz
maddelerinden
ihracatta bulunmak suretiyle itmamına dairdir. Ancak bu maddelerimiz ve kaynaklarımızdan
Amerika'ya kontenjan verirken bizim dahilî ihtiyaçlarımız olduğu kadar diğer memleketlere ih
racat ihtiyaçlarımız da nazarı itibara alınacaktır.
5 nci madde Amerikan vatandaşlarının seyahatlarını teshil ve teşvik için işbirliği yapılaca
ğına dairdir. Memleketimizde Amerika'lılar zaten vize bakımından tam serbestiyi haiz bulunduk
larından bu madde ancak turizmi teşvik mânasını tazammun etmektedir.
6 nci madde her iki Hükümetin anlaşmaya tevfikan yapılan işler ve tertiplere mütaâllik me
seleler hususunda istişare edeceklerine ve birbirlerine malûmat vereceklerine dairdir,
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7 nci madde de Kalkınma Programının gayelerinin yerine getirilmesi için yapılan işlemler hak*
kında malûmat verilmesine dairdir.
8 nci madde Amerika Hükümetinin Türkiye Cumhuriyetinde giriştiği taahhütleri yerine getir
mek üzere bir hususi misyon göndereceğine ve bu misyona diplomatlara bahşolunan bazı muafi
yetlerin verileceğine dairdir.
9 ncu madde Beynelmilel Adalet Divanı Statüsünün 36 nci maddesi mucibince Divanın mec
buri kazasının tanınmasına dairdir.
10 ncu madde katılan memleketler ve saire gibi kullanılan tâbirleri izah ve tâyin etmektedir.
11 nci madde Anlaşmanın 30 Haziran 1953 de nihayetleneceğini ve bundan evvel nasıl feshedi
lebileceğine mütedair hükümleri ihtiva etmektedir.
Lahika ise muhtelif maddelerin tefsirine dair hükümleri ihtiva etmekte ve Türkiye'ye hibe
suretiyle yardımda bulunmak mevzuubahis olduğu takdirde 1948 tarihli İşbirliği Kanununun ve
bunu tâdil eden kanunların hükümleri mucibince yapılması gereken Anlaşma tadilâtını muhtevi
bir hükmü de ihtiva etmektedir.
Anlaşmanın yanında teati edilen ve 1939 tarihli Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasının Ame
rikan işgali altındaki Almanya, Triyeste, Japonya ve Cenubî Kore'ye de mütekabiliyet şartiyle
teşmili esasını muhtevi mektuplara gelince; bunlar da 1 Ocak 1951 senesine kadar meriyette ka
lacak ve altı ay evvel tahriren ihbar suretiyle feshedilebileceklerdir.
Malûmunuz olduğu veçhile bu suretle yukarda anılan mmtaka ve araziye teşmil olunan Andlaşma bilâkaydüşart en ziyade Müsaadeye Mazhar Millet muamelesi esasına istinat etmektedir. Bu
suretle bizim mallarımız bu mmtaka ve arazide ve bunların malları bizde en müsait tarifeden
istifade edeceklerdir.

Geçic i Zomisyoı raporu
T.B.M.M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/376
Karar No. 3

6 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Eko
nomik İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı talih
te teati edilen mektupların incelenmesi Yüksek
Kamutayın 5 . V I I . 1948 tarihli 82 nci Birleşi
minde bir Geçici Komisyonda incelenmesi ka
rarlaştırılmış olmakla Yüksek Başkanlıktan Ko
misyonumuza sevkedilmiştir.
Dışişleri Bakanının huzuriyle Komisyonu
muzda yapılan incelemeler ve Dışişleri Bakanı
nın vermiş olduğu izahat üzerine Anlaşmanın
ve ekinin mevzuatımızla kabili telif olmıyacak
hiçbir hususu görülmemiş ve memleketimizin
menfaati bakımından faydalı olacağı anlaşıl
mış bulunmakla anlaşma ve eki ile aynı tarih

te teati edilen ilişik mektupların kabulüne ko
misyonda ititfakla karar verilmiştir.
Buna dair Hükümetten gelen kanun tasarı
sı! m başlığında ve birinci maddesinde (Türki
ye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4
Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onanması hak
kında kanun tasarısı) ibaresi kaydedilmiş ise
de Komisyonumuzca bunun (Türkiye ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz
1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği
Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen
mektupların onanması hakkında kanun tasarı
sı) şekline konması uygun görülmüştür.
Yüksek Kamutayda ivedilikle müzakere
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edilmesi dileğiyle ve saygılarımızla Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Aydın
Gazianteb
Niğde
. M. Gerinen
Dr. A. Melek
H. Vlusoy
Ankara
Gazianteb
C. Gölet
C. Alevli
îmzada bulunamadı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Kütahya
A. Tahtakılıç
îmzada bulunamadı

Samsun
R. Isıtan

Samsun
ö. Karat aş

Sivas
R. 8. Sirer

Urfa
E. Tekeli
imzada bulunamadı

GEÇİCİ KOMİSYONUN

DEĞİŞTİRİŞİ

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onanması hak
kında Kanun tasarısı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan
Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati
edilen mektupların onanması
hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ka
bul edilmiş ve onanmıştır.

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve eki
ile aynı tarihte teati edilen mektuplar kabul
edilmiş ve onanmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

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

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı

MADDE 3. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

Adalet Bakanı

İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. H. Göle
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ş. Adalan
• N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. Erim
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
C. Oral
E. Erişirgil
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
C. S. Barlas
Gülek
Çalışma Bakanı
T. B. Balta
( S. Sayısı : 207 )

3 ncü

maddesi

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BlRLEŞlK DEVLETLERİ ARASINDA
MİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

EKONO

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti:
Avrupa memleketlerinde ferdî hürriyet prensiplerini, hür müesseseleri ve hakiki istiklâli
iade ve idame etmenin, sağlam iktisadi şerait tesisine, müstakar beynelmilel iktisadi münase
betlere ve Avrupa memleketlerince, fevkalâde haricî yardımdan vareste sıhhatli bir iktisadiyat
başarılmasına geniş ölçüde bağlı bulunduğunu teslim ederek;
Kuvvetli ve müreffeh bir Avrupa iktisadiyatının Birleşmiş Milletler gayelerinin tahakkuku
için esaslı olduğunu kabul ederek;
Bu şeraiti başarmanın muteber kambiyo rayiçleri tesis ve idame ve ticaret engellerini bertaraf
etmeği sağlamak üzere mümkün olan her türlü teşebbüsler dâhil olmak üzere, kuvvetli bir is
tihsal gayretine, haricî ticaretin genişlemesine dâhilde malî istikrar tesis veya idamesine ve eko
nomik işbirliğinin geliştirilmesine dayanan ve bu hususta işbirliği eden bütün memleketlere açık
bulunan, kendi kendine yardım ve karşılıklı işbirliği gayesine matuf bir Avrupa kalkınma pua
nına lüzum gösterdiğini nazarı itibare
alarak;
işbu prensiplerin tahakkuku zımnında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, aynı şekilde düşünen
diğer milletlerle birlikte, 16 Nisan 1948 tarihindePariste imza edilen Avrupa Ekonomik işbirliği Mu
kavelesine iltihak eylediğini - ki mezkûr Mukavele gereğince mumziler ilk vazifeleri olarak bir
Müşterek Kalkınma Programı, hazırlamak ve tatbik etmek hususunda teşebbüse geçmeyi kararlaş
tırdılar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mezkûr Mukavelenin ahkâmı mucibince tesis edilen
Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına dâhil bulunduğunu mütalâa ederek;
işbu prensiplerin gerçekleştirilmesi zımnında Amerika Birleşik. Devletleri Hükümetinin, mün
ferit ve müşterek gayretleriyle fevkalâde haricî ekonomik yardımdan vareste olabilmelerini müm
kün kılmak için müşterek bir Avrupa Kalkınma Programına iştirak eden Milletlere Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından yardım teminini derpiş eden 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu
nu kabul eylemiş olduğunu da düşünerek;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun gayeleri ve si
yasetlerine iltihakını esasen ifade etmiş bulunduğunu nazarı itibara alarak;
1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince yar
dımın yapılmasını Türkiye Cumhuriyetince bu gibi yardımın kabulünü ve Müşterek Avrupa Kal
kınma Programının ayrılmaz bir cüzü olarak Türkiye Cumhuriyeti kalkınmasını temin maksadiyle
iki Hükümetin münferiden ve birlikte alacakları tedbirleri tanzim eden anlaşmaların tesbiti arzu
eylediklerinden;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde — I.
1. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetince gösterilen herhangi bir şahsın müessesenin veya teşekkülün emrine, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından istenebilen ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tara
fından tasvip olunan yardımı amade kılmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyetine yardım etmeyi deruhde eyler. Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti işbu yardımı 1948 tarihli Ekonomik işbirli
ği Kanunu ile, bunu tadil eden vetamamlıyan mevzuat ve müteferri tahsisat kanunlarının ahkâmı
mucibince ve bunların vazettikleri bütün kayıt şart ve nihayet verme ahkâmına tâbi olarak te
min edecek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ancak işbu kanunlar gereğince temini müsaade
edilmiş malları, hizmetleri ve diğer yardımı amade kılacaktır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, münferiden ve Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtı kana
lından ve 16 Nisan 1948 de Paris'te imzalanan Avrupa Ekonomik işbirliği mukaveelsine tevfikan
hareket ederek bir müşterek kalkınma programı yoliyle sürekli sulh ve refah için Avrupa'da el( S. Sayısı : 207 )
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zem olan ekonomik şeraiti süratle başarmak ve bu şekilde bir müşterek kalkınma programına ka
tılan Avrupa memleketlerini, işbu Anlaşmanın müddeti zarfında fevkalâde haricî ekonomik yar
dımdan vareste bir hale gelmelerini mümkün kılmak için katılan diğer memleketlerle birlikte de
vamlı gayretler sarfedeeektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, A\ ru]Ki Ekonomik İşbirliği mukave
lesinin umumi vecibelere ait hükümlerini yerine getirmek üzere teşebbüse geçmek, Avrupa Ekono
mik İşbirliği Teşkilâtının çalışmalarına faal olarak iştirak ve 1918 tarihli Ekonomik işbirliği Kanu
nunun maksatları ve siyasetlerine iltihaka devam etmek hususundaki niyetini 1eyif eyler.
3) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyetine yapılan ve
Amerika Birleşik Devletleriyle, Amerika Birleşik Devletlerine ait ülkeler ve topraklar haricinde
ki sahalardan tedarik edilen yardım hususunda, Türk'ye Cumhuriyeti .Hükümeti işini tedarikâl nı
mâkul fiyat ve şartlarla yapılmasını temin ve mezkûr yardımın tedarik edildiği memlekete bu
suretle amade kılınmış olan dolarların, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mezkûr mem
leket arasında yapılmış herhangi bir Anlaşmaya uygun bir surette- kullanılması hususunda terti
bat alınması zımnında Amerika Birleşik Devlet deri Hükümeti ile işbirliği yapacaktır.
Madde — II.
i ) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden elde edilen yardim 1 !! kııllatulnıasiyle âzami
bir kalkınma temini maksadiyle Türkiye Cumhuriyeti Büküme!i aşağıdaki- gayeleri temin için
âzami gayret sarfedeeektir.
A) Tasarrufunda bulunan bilûmum kaynaklardan müessir ve amelî bir surette istifadeyi te
nim maksadiyle, aşağıda zikrolunanlar dâhil olmak üzere, gereken tedbirleri almak veya idame
etmek:
1) İşbu Anlaşma gereğince temin edilen yardım ile elde edilen mallar ve hizmetlerin işbu
Anlaşmaya, ve mümkün olduğu nispette, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından yardım
yapılması lüzumunu destekliydi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmiş cetvel
lerde tasrih edilen umumi gayelere uygun maksatlara kullanılmasını temin için gereken tedbir
ler;
2) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından tasvip edilen müessir bir takip sistemi vası
tasiyle bu gibi kaynakların kullanışının müşahedesi ve tetkiki. Ve;
3) Mümkün olduğu nispette, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olup Amerika Birle
şik Devletleri dâhilinde veya Amerika Birleşik Devletlerine ait ülkeler veya. topraklar dâhilinde
bulunan matlubatı ve bunlardan mütevellit kazançları tcsbit, teşhis ve müşterek Avrupa Kalkın
ma programını gerçekleştirmek yolunda münasip şekilde istifadeye tahsis maksadiyle alınacak
tedbirler. Bu fıkranın hiçbir hükmü işbu tedbirlerin yerim; getirilmesi için bir yardımın ifası
zımnında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya işbu matlubatın tasfiye edilmesi hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine herhangi bir vecibe tahmil etmemektedir.
B)
Sınai ve zirai istihsalin sağlam bir ekonomik esas dairesinde gelişmesini ileri götürmek;
Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı vasıtasiyle tcsbit edilmesi muhtemel olan istihsal hedeflerine
ulaşmak; ve Amerika Birleşik Devletlerinin talebi üzerine, mezkûr Hükümete, mümkün olduğu
takdirde kiimür ve gıda maddeleri istihsalinin
artırılması için projeler de dâhil olmak üzere,
mühim bir kısmı işbu Anlaşma mucibince yapılan yardım ile teşebbüs edilecek Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti tarafından ittihazı mutasavver muayyen projelere mütaallik tafsilâtlı teklifleri bil
dirmek ;
C) Parasına istikrar vermek, muteber bir kambiyo rayici tcsbit veya idame etmek, Hükü
met bütçesini tevzin etmek, dâhilde malî istikrar yaratmak veya idame etmek ve umumiyetle
kendi para sistemine karşı olan itimadı iade veya idame etmek ve
D) Katılan memleketler arasında ve diğer memleketlerle mütezayit bir mal ve hizmet müba
delesini teshil ve teşvik için ve kendi aralarında ve diğer memleketlerle'ticarete engel olan resmî
ve hususi maniaları azaltmak için diğer katılan memleketlerle işbirliği yapmak.
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2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı Mukavelesinin S nci maddesinin katılan memleketlerde
mevcut olan insan kuvvetinden tesirli ve tam bir surette istifadeye matuf gayesini göz önünde tuta
rak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma maksatlarının tahakkuku yolunda katılan
memleketlerin herhangi birindeki insan kuvvetinden mümkün olan âzami faydalanmayı istihdaf
eden Beynelmilel Mülteci Teşkilâtı ile müştereken'yapılan teklifleri müsait bir şekildo mütalaa
edecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hususi ve resmî ticari teşebbüsler arasında, rekabeti tak
yit, piyasalara iştiraki tahdid veya inhisarcı kontrolları teşvik edici beynelmilel ticarete; tesir eden
ticari usul veya tertiplere - işbu usul veya tertipler netice itibariyle Müşterek Avrupa Kalkınma
Programının tahakkukuna müdahale eyledikleri takdirde - mâni olmak üzere münasip gördüğü
tedbirleri ittihaz edecek ve diğer katılan memleketler ile işbirliği yapacaktır.
Madde — III.

s:

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, içlerinden biri
nin talebi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının teklif ettiği ve Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun 111 (b) (3) faslın?, tevfikan
münasip para transferi garantileri verebileceği Türkiye Cumhuriyetine mütaalik projeler hak
kında istişarede bulunacaklardır.
2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti böyle bir garantiye tevfikan herhangi bir şahsa
Birleşik Devletler doları olarak tediyede bulunduğu takdirde, yukarda bahsolunan fasıl gereğin
ce Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tahsis veya transfer edilen herhangi bir Türk lirası
meblâğının veya Türk lirası kredilerinin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin mülkü olarak
tanınacağını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kabul eder.
Madde — IV.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarındaki noksanlıklar
veya muhtemel noksanlıklar neticesi olarak Amerika Birleşik Devletlerince ihtiyaç, duyulan Tür
kiye Cumhuriyeti menşeli malzemenin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında uyuşulacak makul satış, mübadele, takas şeraiti dairesinde veya di
ğer şekilde, uyuşulan müddet devammca ve miktarlarda ve bu kabil malzemenin dahili istihlâki
ve ticaret maksadiyle ihracı için Türkiye Cumhuriyetinin makul ihtiyaçları gereği veçhile nazarı
itibare alındıktan sonra, stok ittihazı veya sair maksatlar için Amerika
Birleşik Devletlerine
transferini kolaylaştıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde
bu kabîl malzemenin mütezayit istihsalini teşvik ve bu kabil malzemenin Amerika Birleşik Dev
letlerine transferi hususunda herhangi bir engeli bertaraf etmek de dâhil olmak üzere, bu fıkra
nın hükümlerini gerçekleştirmek üzere lâzımgelen hususi tedbirleri alacaktır. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, işbu fıkranın hü
kümlerini yerine getirmek üzere lâzım olan teferruatlı tertibat için müzakerata girişecektir.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin bu husustaki talebi üzerine,
Amerika Birleşik Devletlerince ihtiyaç duyulan malzemenin geliştirilmesi ve trasferine mütaallik 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun 115 (3) talî faslının 9 ncu fıkrasının ahkâmı
nın yerine getirilmesi için münasip tertibatın tâyini zımnında müzakereye girişecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu husustaki
talebi üzerine menşeleri Türkiye Cumhuriyeti haricinde olan malzeme hususunda, münasip haller
de, işbu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının derpiş eylediği gayelerin temini zımnında işbirliği ya
pacaktır.
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Madde — V.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerikan vatandaşlarının katılan memleketlere ve katılan
memleketler dâhilinde seyahatlerinin teşkilâtlandırıl masını ve geliştiril meşini teshil ve teşvik
için, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile işbirliği yapacaktır.
Madde — VI.
I. iki Hükümet, içlerinden birisinin talebi üzerine bu Anlaşmanın tatbikma veya bu Anlaş
maya tevfikan yapılan işler ve tertiplere mütaallik herhangi bir mesele hususunda istişare ede
ceklerdir.
II. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti:
A) Bu anlaşmanın hükümlerini ve Avrupa Ekonomik işbirliği Mukavelesinin umumi vecibele
rini yerine getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tasavvur veya kabul edilen
projeler, programlar ve tedbirler hakkında tafsilâtlı malûmatı;
B) Bu anlaşma gereğince anılan paralar, mallar ve hizmetlerin sureti istimali hakkında bir
beyan dâhil olmak üzere, bu anlaşmaya tevfikan yapılan işlere dair her üç ay zarfında verilecek
tam izahatı;
C) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu gere
ğince yapılan işlerin mahiyet ve vüsatini tâyin, ve bu anlaşma tahtında verilen veya derpiş edilen
yardımın tesirliliğini ve umumiyetle müşterek kalkınma programının kaydettiği terakkiyi takdir
etmek için ihtiyaç hissedileceği Türkiye iktisadiyatı hakkındaki malûmat ile birlikte Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin Avrupa Ekonomik işbirliği teşkilâtından temin ettiği malûmatı ikmal için
lâzımgclen herhangi başka bir ilgili malûmatı;
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Tıi kiye Cumhuriyeti Hükümet ile istişareden sonra,
işar edeceği şekilde ve fasılalarla Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildirecektir.
III. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine madde IV de
zikri geçen Türkiye menşeli malzemeye dair, mezkûr maddede meşrut kılınan tertiplerin ihzar ve
tatbiki için lüzumlu malûmatı elde edebilmesi için yardım edecektir.
Madde — VII.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, müşterek Avrupa
Kalkınma Programının ve bu programı gerçekleştirmek üzere yapılan muamelelerin gayelerine ve
kaydettikleri terakkiye dair geniş neşriyat yapmanın karşılıklı menfaatleri iktizasından olduğunu
teslim ederler. Program gayelerinin yerine getirilmesi için elzem olan müşterek gayret ve karşılıklı
yardım hissini geliştirmek üzere, programın kaydettiği terakkiye dair geniş malûmat yaymanın ar
zuya şayan olduğu teslim edilir.
2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu kabil malûmatın yayımını teşvik edecek ve neşri
yat vasıtalarının emrine amade tutacaktır.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gerek doğrudan doğruya ve gerek Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilâtı ile işbirliği yaparak bu kabil malûmatın yayımını teşvik edecektir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, bu kabil malûmatı neşir vasıtaları emrine amade tutacak ve bu kabil yayım için müna
sip kolaylıklar sağlanmasını temin etmek üzere her türlü amelî tedbirler ittihaz eyliyecektir. Bun
dan başka Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer katılan memleketlere ve Avrupa Ekonomik işbirliği
Teşkilâtına, Ekonomik kalkınma Programının kaydettiği terakki hakkında tam malûmat sağlıyacaktır.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, alman paralar, mallar ve hizmetlerin sureti istimaline
dair malûmat dâhil olmak üzere, bu Anlaşma gereğince yapılan işlere dair tam izahatı her üç ay
zarfında bir Türkiye dâhilinde yayınlayacaktır.
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Madde— V I I I .
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu Anlaşma gereğince
deruhde eylediği vecibeleri Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde ifa edecek olan bir Hususi Ekonomik
işbirliği Misyonunu kabul etmeye muvafakat eyler.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Amerika Birleşik Dev
letleri Büyük Elçisinin gereği veçhile ihbarı üzerine, Hususi Misyon ile Hususi Misyon Personeli ve
Avrupa 'daki Birleşik Devletler Hususi Temsilcisini, Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Amerika Birleşik
Devletleri Büyük Elçiliğine ve bu Elçiliğin mümasil rütbeli personeline bahşedilen imtiyazlardan
ve muafiyetlerden faydalanma itibariyle, mezkûr Büyük Elçiliğin bir ctizü sayacaktır. Bundan baş
ka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin Haricî Ekonomi İş
birliği müşterek Komitesi üyelerine ve memurlarına münasip cemilekâr muameleler yapacak ve onlara
vazifelerinin tesirli surette ifası için lâzımgelen kolaylıkları ve yardımı bahşedecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, doğrudan doğruya ve Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilatın
daki temsilcileri vasıtasiyle, Hususi Misyona, Avrupa 'daki Birleşik Devletler Hususi Temsilcisi ile
maiyetine ve Müşterek Komite üyeleri ile memurlarına tam işbirliği Bağlıyacaktır. Bu kabîl işbir
liği, bu Anlaşma gereğince yardımın ne suretle kullanıldığı dâhil olmak üzere bu Anlaşmanın tat
bikini müşahede ve tetkik için lâzımgelen bütün malûmatın ve kolaylıkların sağlanmasını temin
etmektir.
Madde — I X
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, (Düşman emval
ve menafime taallûk eden tedbirlerden gayri) Hükümet tedbirleri neticesi olarak ortaya çıkan
zarar ve ziyana karşı tavizat veıilmesi için, iki Hükümetten birisinin kendi tebaalarından biri
namına öteki Hükümet aleyhine desteklediği her hangi bir mutalebeyi Beynelmilel Adalet Divanı
nın kararma arzeylemeyi kabul ederler. Bu kabîl
Hükümet tedbirleri, 3 Nisan 1948 den sonra
öteki Hükümet tarafından alman ve, öteki Hükümetin gerekli yetkiyi haiz makamları ile yapılmış
mukaveleler veya O Makamlarca bahşedilmiş imtiyazlar dâhil olmak üzere, öyle bir tebaanın emval
ve menafime tesir eden tedbirlerdir; iki Hükümetten birisinin bu fıkraya tevfikan öteki Hü
kümet tarafından desteklenen mutalebat hususundaki taahhüdünün, her bir Hükümet bakımından,
Beynelmilel Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesi mucibince Divanın mecburi kazasına şim
diye kadar bahşettiğini fiilî tanıma kaydüşartlarının cevaz ve hududu, ile mukayyet olduğu ka
bul edilmektedir. Bu fıkranın hükümleri, iki Hükümetten herhangi birisinin, şayet mevcutsa, Bey
nelmilel Adalet Divanına müracaat hususundakidiğer haklarına, veya muahedelerden, anlaşma
lardan, veya hukuku düvel prensiplerinden mütevellit hakların ve vazifelerin iki Hükümetten biri
tarafından ihlâl edildiği isnatlarına dayanan mntalebatm desteklenmesine ve serdedilmesine hiçbir
veçhile halel vermiyecektir.
2. Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti,
bu kabîl mutalebatm, Divanı Adalet yerine, karşılıklı şekilde uyuşulacak olan herhangi bir hakem
mahkemesine havale edilebileceğini kabul ederler.
3. Bundan başka iki Hükümetten hiç birinin,
kendi tebaası, mutalebenin ortaya çıktığı mem
leket idari ve adlî mahkemelerinde faydalanabileceği bütün tesviye çarelerine başvurmadıkça, bu
maddeye tevfikan bir mutalebeyi desteklemiyeceği kabul edilir.
Madde — X .

" ^

Bu Anlaşmada kullanılan "Katılan memleket" tâbiri:
(I) 22 Eylül 1947 de Paris'te Avrupa Ekonomik işbirliği Komitesinin raporunu imzalamış bu
lunan herhangi bir memleket ile, o memleketin beynelmilel bakımdan mesul bulunduğu ve o mem-
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leket ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sının tatbik edildiği topraklar, ve.
(II) (Almanya'nın işgal bölgelerinden herhangi birisi, beynelmilel idare veya kontrol altındaki
sahalar, ve Triyeste Serbest Toprağı veya Triyeste Serbest Toprağının bölgelerinden birisi dâhil
olmak üzere) kısmen veya tamamen Avrupa'da bulunan herhangi diğer bir memleket ile onun
idaresi altında bulunan tâbi sahalar demektir. Böyle bir memleket Avrupa Ekonomik İşbirliği
Mukavelesinin taraflarından birisini teşkil ettiği ve bu Anlaşmanın gayelerini gerçekleştirmeye
matuf bulunan bir müşterek Avrupa Kalkınması Programına bağlı olduğu müddetçe "Katılan
memleket" sayılacaktır.
Madde — XI.
İşbu Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikına sunulacak ve tasdik edildiği Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ olunduğu gün yürürlüğe girecektir. Bu maddenin 2 ve 3
ncü fıkraları ahkâmına tâbi olmak şartiyle, Anlaşma 30 Haziran 1953 e kadar yürürlükte kalacak;
ve 30 Haziran 1953 ten en az altı ay önce iki Hükümetten biri ötekine Anlaşmaya mezkûr tarihte
son vermek niyetinde bulunduğuna dair yazılı tebligatta bulunmadığı takdirde, Anlaşma ondan son
rası için böyle bir tebligat yapıldığı tarihten itibaren altı ay geçinceye kadar yürürlükte kala
caktır.
2.) Anlaşmanın yürürlük süresi esnasında iki Hükümetten biri bu Anlaşmanın dayandığı
esas mülâhazalarda önemli değişiklikler vukua geldiği mütalâasında bulunursa öteki Hükümete
olveçhile yazılı tebligatta bulunacak ve iki Hükümet bunun üzerine işbu Anlaşmanın tezyili, tadi
li veya Anlaşmaya son verilmesi üzerinde uyuşmak üzere istişarede bulunacaklardır. Şayet, bu
kabil tebligattan üç ay sonra iki Hükümet ahval ve şeraite göre yapılacak teşebbüs üzerinde uyuşmamışlarsa, içlerinden biri ötekine işbu Anlaşmaya son vermek niyetinde bulunduğuna dair
yazılı tebligatta bulunabilir. O zaman, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine tâbi olmak şartiyle
bu Anlaşma :
A) Ya sonverme niyeti hakkındaki böyle bir tebligat tarihinden altı ay sonra, veya;
B) Böyle bir tebligat tarihini takiben Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin yapmaya de
vam edebileceği herhangi bir yardım hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ait vecibele
rin yerine getirilmesini temin etmeye kâfi geleceği kabul edilebilecek olan daha kısa bir devreden
sonra, hitam bulacaktır. Ancak IV ncü madde ve VI ncı madenin 3 ncü fıkrası, son verme niyeti
hakkındaki böyle bir tebligat tarihinden itibaren iki sene sonraya kadar ve fakat 30 Haziran 1953
den daha geç olmamak üzere, yürürlükte kalacaktır.
3. Bu Anlaşmaya tevfikan müzakere edilen tâli anlaşmalar ve tertipler bu Anlaşmanın
sona erme tarihini mutan kip yürürlükte kalabilir, ve bu gibi tâli anlaşmalarla tertiplerin yürürlük
devresini bizzat kendi hükümleri tanzim edecektir. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası mezkûr maddede
bahsi geçen garanti tediyatı Amerika Birleşik Deevletleri Hükümeti tarafından yapılabildiği müd
detçe yürürlükte kalacaktır.
4. Bu Anlaşma iki Hükümet arasında uyuşulma suretiyle herhangi bir zamanda tadil edilebi
lir.
5. Bu Anlaşmanın eki Anlaşmanın ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil etmektedir.
6. Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Umumi Kâtipliği nezdinde tescil edilecektir.
Yukardaki hükümleri tasdikan işbu maksat için usulen yetkilendirilmiş olan iki taraf mümessil
leri İşbu Anlaşmayı imzalamışlardır. Her iki metni de asıl olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dille
rinde iki nüsha olarak 1948 Temuzunun dördüncü günü Ankara'da yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Namına
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1. Kaynakların tesirli surette kullanılması için tedbirler ittihazına taallûk eden madde II. nin
(A) I fıkrası icaplarının, Anlaşma gereğince verilen mallar hususunda, bu kâbîl malları korumak
ve onların gayrimeşru veya uygunsuz pazarlara veya Ticaret Kanunlarına sapmasını önlemek üzere
müessir tedbirleri ihtiva edeceği kabul olunmaktadır.
2. Madde I I 'nin (c) I fıkrasında bütçeyi tev^in etme vecibesinin kısa bir devre esnasındaki
açıkları men etmiyeceği ve fakat nihayetülemir bütçenin tevziini istilzam eden bir bütçe siyaseti mâ
nasını tazammun eyliyeceği kabul olunmaktadır.
3. I I nci maddenin 3 ncü fıkrasında zikri geçen ticaret usullerinin ve ticaret tertiplerinin:
A) Herhangi bir maddenin alını, satım veya kiralaması hususunda başkalariyle muamele ya
parken riayet edilecek fiyatları, kayıtları veya şartları tesbit etme;
B) Teşebbüsleri hâkimiyetleri altındaki herhangi bir arazi piyasasından veya ticari faaliyet sa
hasından hariç tutmak veya bu kabîl piyasa veya faaliyet sahasını tahsis veya taksim etme, veya
müşterileri tahsis etme, veya satış kontenjanları veya mubayaa kontenjanları tesbit etme;
C) Muayyen teşebbüslere karşı farklı muamele yapma;
D) îstihsal tahdit veya istihsal kontenjanı tesbit etme;
E) Teknolojik veya patenteli veya patentesiz ihtiraın gelişmesini veya tatbikini Anlaşma vasıtasiyle menetme;
F) îki Hükümetten birisi tarafından bahşedilen patente alâmeti farika veya telif hakkı tahtındaki hakların istimalini, kendi kavanin ve nizam atına göre, bu gibi bahışların sahası dâhilinde
bulunmıyan meselelere, veya aynı şekilde bu kabîl bahışlara mevzu teşkil etmiyen mahsullere veya
istihsal şartlarına, istimal veya satışa teşmil etme; ve
G) îki Hükümetin uyuşarak ilâve edebilecekleri diğer usuller,
mânasına geldiği kabul ediliyor.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, ancak münasip tahkikat veya tetkikattan sonra, madde
II nin 3 ncü fıkrasına tevfikan muayyen ahvalde teşebbüse geçmekle mükellef olduğu anlaşılmak
tadır.
5. Madde I I I ün 1 nci fıkrasında atıf yapılan projelerin, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanu
nunun 111 (b) (3) faslı mucibince, iki Hükümet tarafından tasvip edilen projeler olduğu kabul
edilmektedir.
6. Madde IV - deki dahilî istihlâki için Türkiye Cumhuriyetinin mâkul ihtiyaçları gereği veçhile
nazarı itibara alındıktan sonra «ibaresinin ilgili malzemeden mâkul miktarda stoklar idamesine şâ
mil bulunacağı ve« ticaret maksadiyle ihracat» ibaresinin takas muamelâtına şâmil bulunabileceği ka
bul olunmaktadır. Madde IV. gereğince müzakere edilen tertiplerin, stok yığınları tasfiye edildiği
takdirde, bir beynelmilel ticaret teşkilâtı için Havana'da kabul edilen beyannamenin 32 nci mad
desi prensiplerine tevfikan istişare sağlanması münasip olacağı da kabul olunmaktadır.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hüküm çetinden, maide VI. nm (A) 2 fıkrası gereğince, tâli projeler
veya ifşası meşru ticari menfaatlere halel verecek mahrem ticari veya teknik malûmat hakkında taf
silâtlı malûmat vermesi istenmiyeceği kabul olunmaktadır.
8. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, madde VIII - in 3 ncü fıkrasında bahsi geçen teb
ligatı yaparken, kendileri için tam diplomatik imtiyazlar talebedilecek memurların sayısını amelî
olduğu nispette tahdit etmenin şayanı arzu olduğunu gözönünde tutacağı kabul olunmaktadır. Mad
de VIII - in tatbikına mütaallik tafsilâtın icabettiği zaman, iki Hükümet arasında görüşme mevzuu
olacağı da kabul edilmektedir.
.
9. Madde IX - un 2 nci fıkrasına tevfikan vanlabileri herhangi bir Anlaşmanın Amerika Birle
şik Devletleri Senatosu tarafından tasdika tâbi olacağı kabul edilmektedir.
10. Türkiye'ye hibe suretiyle yardımda bulunmak mevzuubahis olduğu takdirde 1948 tarihli Eko-
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nomik İşbirliği Kanununun ve bunu muaddil ve mütemmim kanunların ve bu kanunlara tevfikan
yapılan tahsisat kanunlarının hükümleri mucibince mahallî parayı yatırmak için gereğinin yapılma
sını sağlıyaeak Anlaşma tadilâtı üzerinde her iki Hükümetin istişare edecekleri kabul olunmaktadır.

Amerika Büyük

FJlçiUği

Ankara, 4 Temmuz 1948

Ekselans,
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari tertiplerin âtide mezkûr sa
halar dâhilinde tatbikina mütaallik olarak iki Hükümetimiz mümessilleri beyninde ahiren cere
yan etmiş bulunan mükâlemelere atıf yapmak ve işbu mükâlemeler neticesinde varılmış olan An
laşmayı aşağıda teyit etmekle şerefyabım:
1. Amerika Birleşik Devletleri Garbi Almanya, Triyeste Serbest Toprağı, Japonya yahut Ce
nubî Kore'deki herhangi bir sahada işgale veya murakabeye iştirak eylediği müddetçe Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti mezkûr sahaların emtia ticaretine, Amerika Birleşik Devletleriyle Türki
ye arasında 1 Nişan 1939 da imza edilmiş olan Ticaret Anlaşmasında muharrer, Amerika Birle
şik Devletleri emtia ticaretinin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini görmesine nı jj_
taallik hükümleri veyahut, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
30 Ekim 1947 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret hakkında Umumi Anlaşmaya âkıd taraflar bu
lundukları müddetçe mevzuubahis Anlaşmanın, mezkûr ticaretin en fazla müsaadeye mazhar mil
letinki muamelesini görmesine dair olan ve şimdi veya bilâhara tadil edilen Anlaşmanın Hü
kümlerini tatbik eyliyecektir. Ticaret Anlaşmasının en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesi
hükümlerinin tatbikma dair bu fıkrada mevcut taahhüdün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Umumi
Anlaşmasında mukarrer olup en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesinin ademi tatbikma ce
vaz veren istisnalara tâbi olacağı kabul edilmektedir: Şukadar ki, bu cümlede hiçbir şey, mezkûr
istisnaların tatbiki hakkında Umumi Anlaşmada tasrih edilen muameleye ittibaı gerektirdiği şekilde
tefsir olunmıyaeaktır.
2. Yukardaki 1 numaralı fıkrada muharrer taahhüt ancak mezkûr fıkrada adı geçen herhangi
bir saha, Türkiye Cumhuriyeti emtia ticaretine mütekabildi en fazla müsaadeye mazhar millet
muamelesi tatbik ettiği müddetçe o sahanın emtia ticareti hakkında hüküm ifade edecektir.
Bu hususta, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (Tarifeler ve Ticarete dair Genel Anlaşmanın
prensipleri gereğince kanuni tahdidatın tatbikmda en ziyade müııaadeye mazhar Devlet muamelesi
dâhil olmak üzere) bu gibi mmtakalarm Türkiye emtia ticaretine en ziyade müsaadeye mazhar
Devlet muamelesini
temin etmeleri için icabını arayacaktır.
3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı fıkralarda muharrer taahhütlere, burada mevzuubahs olan
sahalara ithalât yapmak hususunda elyevm tesirli ı e y a ehemmiyetli gümrük maniaları mevcut
bulunmadığı gözönünde tutularak girilmektedir. Bu gibi gümrük maniaları vazolunduğu takdirde
mezkûr taahhütlerin; bir Milletlerarası Ticaret teşkilâtı tesisine mütaallik Havana Beyanname
sinde zikrolunan ve gümrük tarifelerini mütekabil menfaat esasına müsteniden tenkis etmekte
bahis bulunan umdelerin tatbikini haleldar etmemesi kabul olunmaktadır.
4. Yukardaki 1 numaralı fıkrada mevzuubahs Garbi Almanya, Japonya veya Garbi Kore
sahalarında geçen para için yeknasak bir kambiyo rayici olmamasının, bu sahaların ihracatına
dakik surette hesaplanması müşkül olan bir bilvasıta prim verme tesirini yapabileceği takdir
edilmektedir. Böyle bir hal devam ettiği müddetçe ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle
yapılacak müşavere, meseleye, tarafeynin muvafakat edeceği, bir hal çaresi temin edemezse mev
zuubahs prim vermenin Türkiye'de müesses sanayiin maddeten zarardide ettiğini veya etmek
tehlikesi gösterdiğini veyahut millî sanayiin tesisine mâni olacağını veya teessüsünü maddeten
geciktireceğini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesbit eylediği takdirde de verilen primin muC& Sayısı: 207)

hammen miktarını karşılıyacak derecede bir Muvazene yergisini bu gibi emtia üzerine tarh eyle
mesinin 1 numaralı fıkradaki taahhütle mütebayin düşmediği kabul olunur.
5. Bu notadaki taahhütler 1 Ocak 1951 tarihine kadar meriyette kalacak ve her iki Hükümet
ten biri diğerine, bu taahhütleri o tarihte hitama erdirmek niyetinde olduğunu 1 Ocak 1951 den
en az 6 ay evvel tahriren bildirmediği takdirde mezkûr taahhütler 1 Ocak 1951 den sonra vâki
olabilecek tahrirî bir fesih ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçineiye kadar meriyette kalacaktır.
Yüksek saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Ekselans.
Ekselans
Necmettin Sadak,
Sivas Milletvekili
Dışişleri Bakanı
Ankara

Edwin G. Wûson

T.G.
Dışişleri Bakanlığı

Ankara, 4

Temmuz1948

Ekselans;
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari tertiplerin âtide mezkûr
sahalar dâhilinde tatbikma mütaallik olarak iki Hükümetimiz mümessilleri beyninde ahiren cereyan
etmiş bulunan mükâlemelere atıf yapmak ve işbu mükâlemeler neticesinde varılmış olan Anlaşmayı
aşağıda teyitetmekle şerefyabım:
1. A^ıerika Birleşik Devletleri Garbı Almanya, Tiryeste serbest toprağı, Japonya yahut Cenubî
Kore'deki herhangi bir sahada işgale veya murakabeye iştirak eylediği müddetçe Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti mezkûr sahaların emtia ticaretine, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
1 Nisan 1939 da imza edilmiş olan Ticaret Anlaşmasında muharrer, Amerika Birleşik Devletleri
emtia ticaretinin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini görmesine mütaallik hükümleri
veyahut, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, 30 Ekim 1947 tarihli
Gümrük tarifeleri ve ticaret hakkında Umumi Anlaşmaya âkıd taraflar bulundukları müddetçe,
mevzuubahis anlaşmanın, mezkûr ticaretin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini gör
mesine dair olan ve şimdi veya bilâhara tadil edilen Anlaşmanın hükümlerini tatbik eyliyeeektir.
Ticaret Anlaşmasının en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesi hükümlerinin tatbikma dair
bu fıkrada mevcut taahhüdün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Umumi Anlaşmasında mukarrer olup
en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesinin ademi tatbikma cevaz veren istisnalara tâbi ola
cağı kabul edilmektedir. Şu kadar ki, bu cümlede hiçbir şey, mezkûr istisnaların tatbiki hakkın
da Umumi Anlaşmada tasrih edilen muameleye ittibaı gerektirdiği şekilde tefsir olunmıyacaktır.
2) Yukardaki 1 numaralı fıkrada muharrer taahhüt ancak mezkûr fıkrada adı geçen her
hangi bir saha. Türkiye Cumhuriyeti emtia ticaretine mütekabilen en fazla müsaadeye mazhar
millet muamelesi tatbik ettiği müddetçe ve ettiği nispette o sahanın emtia ticareti hakkında hü
küm ifade edecektir.
Bu hususta, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (Tarifeler ve Ticarete dair Genel Anlaşma
nın prensipleri gereğince kemmî tahdidatın tatbikmda en ziyade müsaadeye mazhar devlet mua
melesi dâhil olmak üzere) bu gibi mmtakaların Türkiye emtia ticaretine en ziyade müsaadeye
mazhar Devlet muamelesini temin etmeleri için icabını arıyacaktır.
3) Yukardaki 1 ve 2 numaralı fıkralarda muharrer taahhütlere burada mevzuubahis olan
sahalara ithalât yapmak hususunda elyevm tesirli veya ehemmiyetli gümrük maniaları mevcut bu( S. Sayısı: 207 |
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Ummadığı gözönünde tutularak girilmektedir.Bu gibi gümrük maniaları vazolunduğu takdirde
mezkûr taahhütlerin; bir milletlerarası ticaret teşkilâtı tesisine mütaallik Havana Beyannamesin
de zikrolunan ve Gümrük tarifelerini mütekabil menfaat esasına müsteniden tenkis etmekten bahis
bulunan umdelerin tatbikini haleldar etmemesi kabul olunmaktadır.
4. Yukardaki I numaralı fıkrada mevzubahis Garbi Almanya, Japonya veya Cenubi Kore sa
halarında geçen para için yeknasak bir kambiyo rayici olmamasının, bu sahaların ihracatının
dakik surette hesaplanması müşkül olan bir bilvasıta prim verme tesirini yapabileceği takdir
edilmektedir. Böyle bir hal devam ettiği müddetçe ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle
yapılacak müşavere, meseleye tarafeynin muvafakat edeceği, bir hal çaresi temin edemezse mevzuubahis prim vermenin Türkiye'de müesses sanayii maddeten zarardide ettiğini veya etmek teh
likesi gösterdiğini veyahut millî sanayiin tesisine mâni olacağını veya teessüsünü maddeten ge
ciktireceğini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesbit eylediği takdirde verilen primin muhammen
miktarını karşılıyaeak derecede bir muvazene vergisini bu gibi emtia üzerine tarheylemesinin I
numaralı fıkradaki taahhütle mütebayin düşmediği kabul olunur.
5. Bu Notadaki taahhütler 1 Ocak 1951 tarihine kadar meriyete kalacak ve her iki Hükü
metten biri diğerine, bu taahhütleri o tarihte hitama erdirmek niyetinde olduğunu 1 Ocak 1951
den en az 6 ay evvel tahriren bildirmediği takdirde mezkûr taahhütler 1 Ocak 1951 den sonra
vâki olabilecek tahriri bir fesih ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçinciye kadar meriyette kalacak
tır.
Yüksek Saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Ekselân.
Ekselans Edwin C. Wilson,
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisi
Ankara
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N. Sadak

