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1. — Ctoçen tutanak ö**ti 
2. - Havale edilen kâğıtlar 
3. -Yoklama 
4. — Oörüfülen işler 
1. — Af Kanununun 7 nci maddesinde

ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) nın da dâhil oiup olmıyaeağı-
mn tefşirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
•Maliye, Bütçe, Adalet ve Günırük ve Tek
el komisyonları raporları (3/180) 303 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe
sine ek ve olağanüstü ödenek verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/489) 303:304,312,329.331:334 

3. __ Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvele olağanüstü Ödenek konulması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyo
nu raporu (1/495) 304,312,329,335:338 

4. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm, 
Tekel öenel Müdürlüğü Yapı İşlerinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 
kanun teklifi* ve Gümrük ve Tekel, Bütçe 
ve Bayındırlık komisyonları raporları 
(2/139) 304:311 

5. — Harb felâketzedelerinin himayesi
ne dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Anlaşmalarının onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/247) 311:312,316,329,339-342 

6. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi 
İhdasına mütedair Mukavelename ile 
Avrupa Gümrük Birliği İnceleme Grupu-
na mütaallik Protokolün onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu ile Ekonomi ve Ticaret 
komisyonları düşünceleri ve Gümrük ve 
Tekel Komisyonu raporu (1/306) 312,316,329, 

343:346 
7. — Avrupa Konseyi Statüsünde ya

pılan tadillerin onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/401) 312,316,329,347:350 

8. — Trabzon Mebusu Mahmut Go-
loğlu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen 
adam öldürme ve buna teşebbüs cürüm
leri failleri hısımları hakkında tatbik 
olunacak muameleye dair 3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/361) 312 



Sayfa 
!). — Emir ve Seyir Erleri hakkında

ki kanun tasarısı ile Çorum Metasu Ah
met Başıbüyük ve Hüseyin Ortakeıoğ-
lu'nun Emirber ve Seyis Erleri hakkın
daki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 neü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
«ayılı Kanunda değişiklik yapılması hak-

Sayfft 
kında kanun teklifi ve Milli Savunma 
Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(1/159, 2/293) 312:313 

10. — Garson ve benzeri işçilerin hiz
met karşılıkları hakkında kanun tasarısı 
ve Çalışma Komisyonu raporu (1/362) 313:329 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Mebusu Mehmet Ötfbey.'in, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Gümrük 
Muhafaza Genel komutanlıkları inn birleştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ile; 

Tunceli Mebusu Hıdır Aydrn'm, İskân Ka
nununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırı
lan yerlerle 5227 saydı Kanunun 1 nci madde
sinin 4 ncübendinde zikredilen bölgelerde köy
ler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında
ki 5826 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına • 
dair olan kanun teklifi, talepleri üzerine geri 
verildi. • 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, redolundu. 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm. Ekono
mi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete 'nin istifası se
bebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair sorusu. Başvekil oturumda hazır bulun
madığından, geri bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
eıgiller'in. Cumhuriyet Merkez Bankasının 
19.39 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamaJk için alman tedbirlere, dış ti
caret politikamızın• esaslarına*- ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış 
ticaret muvazenesinin lehimize dönmesini sağ
lamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusu, ilgili vekiller hazır bulunmadıkla
rından gelecek birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-

crgiller'in, mesken buhranına ve kiralara kar
şı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına. Emlâk kredi Bankasının Ankara 'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi mikta
rı ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli 
vatandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî 
Korunma Kanunu muvacehesinde mesken ve 
kira dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne; Namıkkemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
lirli olan vatandaşlara kat kat saıtıMası hak
kı nıdaiki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair sorusu Başvekil hazır bulunmadığından, ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyaeıgil-
ler'in, İstanbul 'da münteşir büyük gazetelere 
dair Adana Demokrat Parti kongresinde bâzı 
iddialarda bulunan îzmir Mebusu Gihad Ba
ban'in, sözleri karşısında Hükümetin ne düşün
düğüne dair Başvekâletten olan sorusuna, Devlet 
Vekili Muammer Alakant cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler 'in. Grev'Kanunu tasarısının bugüne kadar 
Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak Bölgesinde 
1000 yataklı bir verem hastanesi yapılmaması ve 
hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeplerine, 
işçi sigortaları primlerinden teşekkül eden ser
mayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının derpiş 
edilip edilmediğine, İşçi Bankası kurulması ve 
işsizlik sigortası tesisi hakkında ne düşünüldü
ğüne, yeni Sendikalar Kanunu tasarısı ile İş 
Kanununun tâdiline dair tasarının ne zaman 
Meclise sunulacağına, dair sorusuna, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili cevap verdi. 

— 298 — 



Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, 
kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaadesinin ne 
zaman verildiğine, bu usul cari iken lüks eşya
nın memleketimize ithaliyle döviz israfına sebe
biyet verileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik 
behanesiyle uzun müddet elde tutulması suretiyle 
suni pahalılık yaratılacağının düşünülüp düşü
nülmediğine ye her nevi inşaat, sanayi veı ziraat 
alet ve malzemesinin her zaman için kati ve mu
teber olmak üzere serbest ithallerine karar veri
lip verilmiyeceğine dair sorusu, alâkalı vekil ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından Kızılcaha
mam, Abant Gölü ve sair mahallerde yapılmış 
olan binalar ve köşkler için hangi yıllarda, ne 
miktar para sarfedildiğine ve mevzuata aykırı 
olarak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı 
müsebbipleri hakkında bir muamele yap ilip. ya
pılmadığına dair sorusuna, Tarım Vekili cevap 
verdi 

Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, il ve üceler dışın
da bulunan köy okullarının vilâyet itibariyle ade
di ile halen esaslı surette tamire muhtaç olanla
rının miktarına, öğretmen okulu mezunu öğ
retmenlerden bu okullarda vazife alanlar bulu
nup bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yılındaki 
mezun sayısına ve bu okulların tamamının tef
tiş görüp görmediğine dair sorusuna, Millî Eği
tim Vekili cevap verdi. 

Bahkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Balı-
kesirde yeni açılan hastanede göz ve kulak ko
ğuşları boş olduğu halde flâhiliye koğuşunda 
ikişer kişinin bir arada yatırılması sebebine, 
vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay içinde izin 
verilmesinin doğru olup olmadığına ve bu gibi 
idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne mua
mele yapıldığına dair sorusuna, Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili cevap-verdi. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 1952 
senesinde kaç aded ve nerelerde orta mektep 
açıldığına, bunlardan kaç tanesinin Doğu ille
rine isabet ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve 
Çermik ilçelerinde orta mektep açılmasına ne
den müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yılla
rında Doğu illerinde kaç aded köy okulu yaptı
rıldığına dair sorusuna Millî Eğitim Vekili ce
vâp verdi. 

Yozgad Mebusu Avni Doğan'in, Sorgun İlçe
sinin bâzı köyleriyle .Boğazlıyan, Yerköy ve 
merkez ilçelerinin birçok köylerinde Hazine na
mına tesbit, tescil ve göçmenlere tahsis olunan 
yerli halka ait topraklar hakkında bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başvekâletten olan sorusuna, Devlet Vekili Mu
ammer Alakant cevap verdi. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sarıkamış ve 
Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Erzurum ili ara
sında devam eden hudut ihtilâfının halli için ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Vekâletinden olan 
sorusu, Vekil hazır bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 1951 
yılında Trakya'da Enez'in Çavuş Köyünde alâ
kasızlığı yüzünden büyük ve küçük baş hay
vanlardan birçoğunun telef olmasına sebebiyet 
veren Keşan Merkez Baytarı hakkında ne mua
mele yapıldığına dair sorusuna, Tarım Vekili 
cevap verdi. 

Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Baba
eski İlçesinin Doğanca Köyünde vukuagelen 
yangın ve felâketzedelere Hükümet tarafından 
yapılan yardım hakkındaki sorusuna, Bayın
dırlık Vekili cevap verdi. 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'in, kad
rosuzluk yüzünden "terfi ettirilemiyen bucak 
müdürleri hakkında İçişleri Vekâletinden olan 
sorusu, Vekil hazır bulunmadığından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, Di
yarbakır adlî teşkilâtında mevcut Asliye Ceza 
ve Asliye Hukuk mahkemeleri işleri hakkında
ki sorusuna Adalet Vekili cevap verdi. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Ban
dırma'nm Merinos Çiftliğinde 1952 yılında kaç 
dönüm ziraat yapıldığına ve ne miktar tohum 
ekildiğine, mahsulün çiftlik ihtiyacını karşılı-
yacak bir durumda olup olmadığına ve ekilen 
buğday ve yulafların vaktinde biçilmemesi yü
zünden zıyaa uğradığının doğru olup olmadı
ğına dair sorusuna, Tarım Vekili cevap verdi. 

Manisa Mebusu Refik Şevket İnce'nin, di
lencilerin her keşi izaç eden hallerinin önüne 
geçmek için inzibati ve içtimai bakımlardan 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
kâletlerinden olan sorusuna, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekili cevap verdi. 
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Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, di
lenciliği menedecek tedbirlerin alınması hak
kındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar 
yerine getirilmemesi sebebine dair içişleri Ve
kâletinden olan sorusu, Vekil hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, Za-
mantı Irmağı üzerindeki hidro - elektrik işinin 
daha ne kadar müddetle tetkika tâbi tutulaca
ğına şimdiye kadar yapılan etüdlerin teknik ve 
iktisadi bakımlardan ne gibi neticeler verdiğine 
dair sorusu ile, 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, Bolu 
Irmağının Suçatı'ndan itibaren Filyos'a kadar 
uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i Tefen İs
tasyonuna bağlıyan ahşap köprünün yeniden in
şası hususlarında ne düşünüldüğüne dair sorusu, 
kendileri oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, süngerci ve 
balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu, alakalı vekil ha
zır bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 ve 1952 
seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy suları için ne 
kadar yardım yapıldığına ve kaç köyün ihtiya
cının temin edildiğine, aynı il dahilindeki köy 
ve Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne 
miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köprüsü 
inşasının ne zaman tamamlanacağına dair Ba
yındırlık ve İçişleri vekâletlerinden olan sorusu, 
kendisi hazır bulunmadığından gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon Liman İşletmesi emrinde çalışan mavna kap
tan ve tayfalarının günlük mesailerinin muay
yen olup olmadığına ve bunlara fazla mesai üc
reti verilip verilmediğine dair sorusu alâkalı 

Vekiller hazır bulunmadıklarından, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, has
tanelerin müstakil başhekimleree idaresi ile ser
vis mütehassıslarının mesailerinin ve hastanele
rin idaresinin bugünkü durumdan kurtarılmaları 
hususunda ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili cevap 
verdi. 

Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir Koeatürk'ün, 
liselerimizde tatbik edilmekte olan Türk Dili ve 
Edebiyatı programlarının hangi heyet veya şa
hıslar tarafından yapıldığına, ilmî, (hayati ter
biyeyi ve millî bir şekle getirilmelerinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Millî Eği
tim Vekili cevtap verdi. 

Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, Yozgad'in 
Boğazlıyan İlçesi merkez ve köyleri ile Çayıra
lan İlçesinin Çat ve Burun kışla köylerine bugü
ne kadar Bulgaristan göçmenlerinden kaç hane 
iskân edildiğine ve bu maksatla yapılan evler 
için sarf olunan kereste miktarına, inşaatın ta
mamlanıp tamamlanmadığına ve mütaahhide 
verilen avans miktarına, göçmenlere arazi ve 
koşum hayvanı verilip verilmediğine ve İskân 
Toprak Tevzi komisyonlarının taraflı çalışma
larının önüne ne zaman geçileceğine dair soru
suna, Devlet Vekili Muammer Alakant cevap 
verdi. 

21 . I . 1953 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Çanakkale Mebusu 
Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
ihsan Giilez 

Sorular 

Sözlü Sorular 
Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, Tu

nus meselesinde Hükümetin noktai nazarına dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Vekâletine gön
derilmiştir. (6/936) 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, İs
tiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüsha-
smcjaki (memleket bütünlüğünü parçalayıcı) 
neşriyat hakkında bir takibat yapılıp yapıl

madığına dair sözlü soru önergesi, Adalet Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/937) 

Yazılı sorular 
Trabzon Mebusu Cahid Zamâııgil'in, Ege ve 

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri tarafından 1951 - 1952 ve 1952 - 1953 
mahsul yıllarında kendi hesaplarına mubayaa 
edilen pamukların kalite itibariyle miktarlariy-

— 300 — 



le ortalama satış maliyetlerine, bunlardan satı
lan veya ihraç edilenlerin kalite itibariyle sa
tış fiyatlarına dair yazılı soru önergesi Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/938) 

Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, libe
rasyon yoliyle ithalât taleplerinin Ankara'da 
tescili usulüne geçildiği 22 . IX . 1952 tarihin
den 31 . XU . 1952 târihine kadar Merkez Ban
kası tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiş ve Vekâletçe tescil muamelesi ik
mal edilerek mezkûr bankaya iade edilmiş olan 
ithalât talepnamelerinin Türk lirası olarak tu
tarının ne kadar olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gön
derilmiştir. (6/939) 

Lâyiha 
1. —- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/534) (İçişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına; 

Teklifler 
2. — Balıkesir Mdbusu Ahmet Koeabıyıkoğ-

lu ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen'in, 
Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/490) 
(Bütçe Komisyonuna) ; 

3. — Kastamonu Mebusu Hayrı Tosunoğlu'-
nım, Emniyet Teşkilât Kanununun 30 ve 55 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/491) (İçişleri ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran '-
in, Avukatlik Kanunuun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/492) (Ada
let Komisyonuna); 

5. — Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu'nun. 
Ekalliyet ve ecnebi mekteplerinde çalışmakta 
olan türfcçe, türkçe - kültür muallimlerinin 
resmî kadroya alınmaları hakkında kanun tek
lifi (2/493) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
larına) ; 

Raporlar 
6. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunul-

S Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, Fisko-
birlik tarafından 1951 -1952 ve 1952 -1953 mah-

ı sul yıllarında Hükümet hesabına mubayaa edil-
ı miş olan fındıkların miktar ve ortalama fiyatı 
I ile bu fındıklardan satılmış veya ihraç edilmiş 
| olanların miktar ve satış fiyatına ve eldeki stok 
I miktarı ile maliyet fiyatına dair olan yazılı so

ru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/940) 

Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, altın 
terhini mukabilinde elde edilmiş kredilerin 
31 . XII . 1952 tarihine kadar ödenmesi gere
ken miktarın vâdesinde ödenmiş olup olmadı
ğına dair olan yazılı sorusu, Maliye Vekâletine 

I gönderilmiştir. (6/941) 

duğuna dair Divanı Muhasebat tezkeresi ile 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/416, 1/403) (Gündeme). 

7. — Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu 
lâyihası ve Adalet Komisyonu raporu (1/437) 
(Gündeme). 

8. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz ve 4 
arkadaşının, Köy 'Kanununun 44 ncü maddesi
nin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (2/195) (Gündeme). 

9. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/484) (Gündeme). 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna
mesinin sunulduğuna dair Dibanı Muhasebat 
Keisliği tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Hesabı Katîsi hakkında kanun lâyiha
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/339, 1/101) 
(Gündeme). 

11. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arka
daşının, Çay Kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
Komisyonu raporu (2/489) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

REÎS — EeisveMli Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (istanbul) 

3. — YOKLAMA 

BEİS — Yoklama yapacağız. 
(Kırklareli seçim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı.) 
BEÎS — Ekseriyetimiz hâsıldır, oturumu 

açıyorum. 
Gündemle ilgili önergeler var, okuyoruz. 

21 .1 .1953 
Reisliğe 

Bugünkü gündemdeki kanun teklif ve tasa
rılarının sözlü sorulardan evvel müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde bulunan kanun lâyihalarının söz

lü sorulardan önce konuşulmasını arz ve teklif 
eyleriz. 

Kütahya Mebusu 
Ahmet Kavuncu 

Ordu Mebusu 
Feyzi Boztepe 

21 .1 .1953 
Kütahya Mebusu 

Yusuf Aysal 
Burdur Mebusu 

Mehmet Erkazancı 
Afyon Mebusu 

Ahmed Veziroğlu 

REÎS — önergeleri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca yine gündemi ilgilendiren bir öner
ge var, okuyacağız. 

Reisliğe 
(Usul hakkında) 

Gündemde haftalardan beri müzakere ve in
taç edilemiyen kanun teklif ve tasarıları mev
cuttur. Bunların bir an evvel çıkarılması mat
lûptur. Ve millet bunu beklemektedir, önümüz
de bütçe müzakeresine başlandığı zaman bunla
rın çıkarılması mümkün olamıyacaktır. Bu se
beple : 

Meclis umumi heyetine intikal etmiş ve gün
deme alınmış ve alınması icabeden müterakim 
işlerin bütçeden evvel çıkarılması için, bunlar 
çıkarılıncaya kadar perşembe günleri öğleden 
sonraları da Meclis Umumi Heyetinin toplanma
sına karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Memusu 
Hidayet Aydmer 

İZZET AKÇAL (Rize) — Takririn aleyhin
de konuşacağım. Arkadaşlar; perşembe günleri 
komisyonlarda çalışmalar devam etmektedir. 
Eğer Meclis Heyeti Umumiyesi perşembe günle
ri de toplanacak olursa, komisyonlarda mevcut 
işlerin çıkmasına imkân olanuyacagına kaniim, Bu 
bakımdan perşembe günleri toplantısının, bütçe
nin görüşülmelerinin yaklaşmış olmasına değin 
dahi heyeti umumiyenin toplanması yerinde ol
maz kanaatindeyim. 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Teklifim

de arzettiğim gibi, bütçe müzakerelerine başla
madan evvel de, perşembe günleri toplanılması
nın kabulünü rica ediyorum. Zira milletin bizden 
beklediği kanunlar vardır, haftalardan beri gün
demde durmaktadır. Perşembe günleri öğleden 
sonraları içtima edilirse bunun komisyon çalış
malarına mâni olacağını beyan buyurdular. Mec
lisin en meşbu komisyonu bizim Adalet Komis
yonudur. Maalesef Komisyon Reisi ve bendenizin 
bütün İsrarlarımıza rağmen perşembe günü öğ
leden sonra toplanamıyoruz. Böylelikle bütün 
perşembe günü heder olmaktadır. Hepinize so
ruyorum, perşembe günleri öğleden sonra içtima 
edip faaliyet ibraz eden bir komisyon var mı
d ı r ! yoktur. Onun için teklifimin kabulünü rica 
ederim. * 

M. DAİM SÜALP (Siirt) — Muhterem ar
kadaşlar; Hidayet Bey arkadaşımızın beyana-
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tından anlaşıldı ki perşembe günleri öğleden 
sonra kendi komisyonlarında ve buna benzer 
bâzı komisyonlar toplantı yapamıyorlar. Bunun 
sebebi şudur: Arkadaşların Meclis dışında, yine 
vazifeleri icabı yapmak mecburiyetinde olduk
ları bâzı işler vardır. Bu itibarla komisyonlara 
gelemiyen arkadaşlar elbetteki Umumi Heyetin 
toplantılarına da gelemiyeceklerdir. Mademki 
zaruret bizi o gibi işlerimizi yapmaya yahut 
komisyondaki işlerimizi görmiye mecbur bıra
kıyor, biz böyle bir karar alacak olsak dahi 

1953 0 : 1 
istediğimizi yine temin edemiyeceğiz. Bu iti
barla bendeniz de takririn aleyhindeyim. 

REİS — Takrir, bütçe müzakerelerine ka
dar Perşembe günleri de öğleden sonra Heyeti 
Umumiyenin içtima yapmasına mütedairdir. 

Takriri oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

ittihaz buyurduğunuz karar dairesinde söz
lü sorulardan evvel kanun tasarılarının görüşül
mesine başlıyoruz. Gündemin yeğlikle görüşül
mesine karar verilen işlerine geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
(vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük 
Kanununda yazık bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağının tef şirine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe Adalet 
ve Gümrük ve Tekel komisyonları raporları 
(3/180) [X] •• , • 

REÎS — Tefsir fıkrasını okuyoruz efendim. 

Gümrük Para Cezalarının 5677 sayılı Af Ka
nununun 7 nci maddesinin şümulüne girip gir

mediğinin tefsiri 

5383 sayılı Bümrük Kanununun 143 ncü 
maddesindeki suçlar ve bu maddeye göre hük
medilmiş ve .edilecek olan para cezaları 5677 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin son fık
rasındaki istisnanın şümulünden hariç olup af
fa tâbidir. 

1334 tarihli eski Gümrük Kanununun 105, 
106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 147, 148 ve 150 nci maddelerinde
ki para cezaları yergi cezalarından olduğundan 
5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin 
son fıkrasındaki istisnanın şümulüne dâhil olup 
affa tâbi değildir. 

REİS —- Söz istiyen yoktur. Tefsir fıkrasını 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenleî... Kabul edilmiştir; 

2. — Devlet D emir yollan ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yıh Bütçesine ek ve 

[1] 3 e ikinci ek sayılı basmayazı tutanağın 
sonundddır. 

olağanüstü ödenek verilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/489) [2] 

RîtfS — Bir defa müzakereye tâbidir. Tümü 
hakkında söz istiyen yoktur. Maddelere geçil-
mseini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve idmanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesine ek ve olağan

üstü ödenek verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 1952 yılı gelir fazlasiyle kar
şılanmak üzere Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik. 
cetvelde yazılı tertiplerine (8 416 000) lira ve 
(A/2) işaretli cetvelin , (782) nci (5073 sayılı 
Kanun dışında yapılacak servet artışları) bö
lümüne de (12 500 000) lira ek ödenek veril
mişti?. 

F. 

CETVEL 

Tahsisatın uev'i • Lira 

211 Fazla mesai ve sair munzam 
. ücretlerle tazminat ve ikra

miyeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 

318 000 

12] 87 sayılı basmayazı tutanağın sonuudadar. 
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F. Tahsisatın uev 'i Lira 

419 Mahkeme masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Demiryol ve limanlar işletme 
ve bakim masrafları 7 933 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci madeleyi tekrar okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Cetvellerle birlikte maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1952 yılı gelir fazlasiyle kar
şılanmak üzere Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1952 yllı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 453 ncü 
bölümünde (Muharrik ve müteharrik edevatın 
kira bedelleri) adiyle yeniden açılan 50 nci 
maddeye (400 000) lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

R E İ S — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir . 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzedryoru. Kabul buyuranlar... Emiyenler... 
Madde katml edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz itiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

3. — Tekel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununu bağlı (A/l) işaretli cetvele olağan
üstü ödenek konulması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/495) [1] 

REtS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini tasvibinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Maddelere ge
dilmesi kabul edilmiştir. 

(11 88 sayılı basmayazı tutanağın mnundad-ır. 
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1 Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu* 
{ nuna bağlı (A/l) işaretli cetvele olağanüstü 
I ödenek konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin sonunda, (geçen ve eski yıllar karşılıksız 

I boraları) adı ile yeniden açılan 506 ncı bölüme 
1952 yılı gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 
(1 163 355) lira olağanüstü ödenek konulmuş-

I tur. 
REİS —• Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Malîye ve Gümrük ve Tekel Vekilleri me
murdur. 

REİS —- Maddeyi oyunuza arzediyorum: Ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

j /. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Teke! 
Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Bayındırlık 
Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi ve 
Gümrük ve Tekel, Bütçe ve Bayındırlık komis
yonları'raporları (2/139) \1] 

REİS — Tasarının ikinci ğörüşülmesidi*, ve
rilmiş bir' değiştirge vardır, evvelâ onu okutüyo-

I rum. 

Yüksek Reisliğe 
j Müzakere mevzuu olan kanun teklifinin birin

ci. ve mütaakıp maddelerinde; 
1. Personel hakkında yapılacak muameleye 

dair bir hüküm bulunmadığı; 
2. Bir fabrika veya işletme tesisi kül halin

de mütalâa edilmek 'icabettiği halde bu hususi
yetin nazarı dikkate alınmadığı, 

I 3. Mukavelesi yapılarak devam etmekte olan 
işlerin, tasfiyesi için bir intikal devresi kabul 

i edilmemiş olduğu görülmekledir. 
I Yalnız bu sebepler tatbikatta aksaklıkları ve 

[11 Birinci görüşülmesi 26 net Birleşim, tuta-
nağındvdır, 
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işlerin gecikmesini intaç edebileceğinden teklifin 
birinci ve bununla alâkalı maddelerinin tekrar 
tetkik edilmek üzere komisyona geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kize Mebusu 
İzzet Akçal 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, kanu
nun birinei müzakeresinde maalesef söz almak 
imkânını bâzı vazifelerim dolayısiyle bulama
dığımdan dolayı heyeti umumiyesi hakkında 
izahat vermek imkânı hâsıl olamadı. Tekel Ge
nel Müdürlüğünden başka 12 mülhak bütçeli 
müessese vardır. 'Bunların her birisinde ayrı 
ayrı fen heyeti bulunmaktadır. Ve 'bu fen he
yetlerinde çalışan memurlar maaşlarını, o mül
hak bütçelerden -almaktadır. Sıtkı Atanç arka
daşımızın getirdiği teklif evvelâ Tekel Komis-
yanunda tetkik edilmiş ve fakat kanun teklifin
de malı mevzuat mevzuubahis bulunduğu halde, 
Maliye Komisyonuna gelmemiştir, tşin teknik 
bakımdan, bütçe yönünden tetkik edilmesi için 
Bütçe Komisyonuna verilmiş, 'Bütçe Komisyonu 
bâzı sebepler dermeyan etmek suretiyle bu tek
lifi yerinde bulmamış ve reddetmiştir. Teklif 
tetkik sonunda Bayındırlık Komisyonuna gidi
yor. Bu komisyon, bayındırlık zaviyesinden işi 
tetkik ediyor-, teklifte aksaklıklar buluyor ve 
bunun için de bu teklifin görüşmesini birkaç 
defa talik 'etmek mecburiyetinde kalıyor. 

Sıtkı Atanç arkadaşımız bu talikler- dolayı -
siyle, işin bir- an evvel çıkarılması maksadiyle 
Heyeti Umumiyeye müracaat ediyor. Zamanın
da çıkarılmadığından ba/hsile, işin Heyeti Umıı-
miyede tezekkür edilmesi talep ediliyor. Bayın
dırlık Komisyonu işin esasıma girmeden bu tek
lifi Heyeti 'Umumiyeye sevketmiş bulunmakta
dır. Birinci maddeyi ve bunu takip eden mad
deleri aynen kabul ettiğimiz takdirde birçok 
boşluklar kalacaktır! Evvelâ •> halen Tekel kad
rosunda çalışmakta olan 13 mühendis, 5 mimar, 
26 teknik okul mezunu, ki ceman, 49 personel 
tamamiyle açıkta kalacak, bunlar hakkında 
maddede 'hiçbir hüküm yoktur. Bunlar hakkın
da ne gibi bir muamele yapılacaktır, halen el
lerinde mevcut inşaat işleri ne şekilde Bayındır
lık Bakanlığına devredilecek, personel hakkın
da, Bakanlığın ne gibi hükümler kabul edilmıesi 
lâzımdır, bu ve buna benzer işler hakkında 
maddelerde asla temas edilmiş değildir. Bina-

1.1953 0 : 1 
J enıaleyh büyük tbir iboşktk vardır. Bundan baş

ka mülhak bütçeli 13 müesseseden yalnız biri 
olan Tekelden bu fen heyetini kaldırıp da Ba
yındırlık Bakanlığı emrine verdiğimiz takdirde 
bunların masrafları Tekel Mülhak Bütçesine ait 
vaaife görüleceğine göre, Tekel Bütçesinden 
umumi bütçeye ne şekilde aktarılması lâzımgel-
diği mütalâa edilmesi iâzımgeıMr ki, bu yoktur. 

Bundan başka birinci madde ye mütaakıp 
maddelerin komisyonda tekrar görüşülmesi ve 
bu boşlukların kapatılması bakımından teklifin 
komisyona iade ^dilmesini rica etmekteyim. 

"REİS — Gümrük ve Tekel Vekili buyurun, 
GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİ

Lİ SITKI YIRÇALI (Balıkesir) — Arkadaş
lar, daha evvel Sayın Bayındırlık Bakanının da 
yüksek huzurunuzda izah ettiği veçhile, Devle
te ait inşaat işlerinin bir elden idare edilmesi-
ıi'' taraftar bulunmaktayız. Bu hususta : hazır
lanmakta olan kanun tasarısı elde bulunmakta
dır; fakat henüz ikmal edilmediğinden yüksek 
huzurunuza sevkedilememiştir. Buna rağmen, biz 
arkadaşımız Sıtkı Atanç'm Tekele ait inşaat kıs
mının doğrudan doğruya umumi muvazene içi
ne alınması yolunda olan teklifinin, malî zorluk
lar da olduğu halde, aleyhinde değiliz. Kanu
nun bir maddesinde derpiş edilen ve 1953 yılın
da hüküm ifade edecek olan husus, bıçakla ke
ser gibi kati bulunduğundan, bu suretle umumi 
muvazeneye intikali çok büyük zorlukları icap 
ettirecektir. Elimizde 30 milyon lira tutarına 
baliğ olan bir inşaat mevcuttur. Rize'de iki ta
ne çay fabrikası yapılmaya başlanmıştn, yakın
da da ihale edilecektir. 

Aynı zamanda Cibali 'de, son defa Amerikan 
firmasiyle dakor kalmak suretiyle Maltepe'de
ki Sigara Fabrikasını yerinde ikmal ve orada 
aynı tesisatı kurmak yoluna gitmekteyiz. Bu iş-
de bizim inşaat şubemiz Amerikalı mütehassıs-

J larla ve firma ile müştereken çalışmaktadır. Bu 
i anda, 1953 malî yılının iptidasında bu kanun ka

bul edildiği takdirde elimiz kolumuz bağlana-
ı çaktır. Zira devir muamelesinin ikmaline ma-
! hal kalmadan, muayyen formaliteler yüzünden, 
i devir muamelesi yapılıncaya kadar işler teehhür 
! edecek ve bu vaziyet beş altı ay. gibi bir gecik-
J me tevlit edecektir. Bu bakımdan benim.ricam, 

prensibe dokunulmasa bile, hiç olmazsa 1954 yv-
I İr iptidasına kadar iki Bakanlık tarafından mü% 
' tereken bu devir muamelesinin ikmali yolunda 
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bir değiştirmenin yapılması merkezinde olacak
tır. Bu, hem bizim işlerimizin tedvirine imkân 
verecek^ aynı zamanda, arkadaşımız izzet Ak-
eal'm ifade ettiği gibi, gerek personele gerek 
katma bütçeye taallûk eden bir hususun umu^ 
mi muvazeneye alınması bakımından, kanunun 
tatbikatmdaki mevcut boşlukların doldurula-
h|jmesini sağlıyacaktır. Bu itibarla, yüksek he
yetinizce kabul edildiği takdirde bu teklifin Ba
yındırlık Komisyonuna iadesi lüzumuna kani 
bulunmaktayız. 

Takdir yüksek heyetinizindir. t 
BEİS — Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, bu kanun teklifini 1950 senesinde, yani 
geldiğimiz sene yapmıştım. 1950 senesinden beri 
şimdiye kadar, «biz bunlarım hepsini tevhit edi
yoruz, bunu prensip itibariyle kabul ettik, bi
naenaleyh 1951 senesinde bu teklifi getireceğiz» 
dediler. 1951 geçti; 1952 senesi de geçti, hâlâ 
gelecek. Bu tasarı henüz gelmemiştir. Kanun 
teklifim ilgili encümenlerde müzakere edilerek 
çıkmıştır. Mütaakıben Bayındırlık Komisyonu
na gitmiş, oradan da çıkmıştır. Tekelin bu yapı 
işleri kadrosunda 84 kişilik bir teşkilât vardır. 
Bu teşkilâtın masrafı 350 - 400 bin liradır. 

Devlet inşaatını, Hükümet konağından, tay
yare meydanına; Meclis inşaatına kadar Bayın
dırlık Vekâleti yaptığı halde Tekelin yapacağı 
işleri mi yapamıyacak? Bir deponun inşası bir mü
tehassısın vücuduna tevakkuf etmez. Vekil öte
den» beri talik ve tehir siyasetini takip etmiştir. 
Bugün d'e aynı siyaseti kullanarak tasarının 
encümene iadesini istiyor. İzzet Açlal'da geldi
ler, Rize'de çay fabrikası kurulacak diye ka
nunun 1954 ten itibaren meriyete girmesini iste
diler, fabrikanın kuruluşuna değin tasarıyı en-
cüm^ne iade edelim, dediler. 

Senede 400 bin lira verdiğimiz bu inşaat 
dairesinde üç yüksek mühendis bulunmakta 
olup diğerleri ilk mektep mezunu kimselerdir. 

Kanun teklifimizin kabulünü rica ederim. 
Encümene iadesine lüzum yoktur. 

ÇÜMBÜK VB TEKEL KOMİSYONU REİSİ 
MAMUT GOLÖĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, mevzuubahis olan kanun teklifi ile 
T«kel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri teklif edilmektedir. 
Haddizatında bu hâdisenin daha geniş bir mâ
nası vardır; Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtına 
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I dâhil daha bu gibi ayrılması icabeden birtakım 

teşekküller mevcuttur. Bu kanun, bunlardan bir 
tanesinin ayrılmasını istihdaf etmektedir. Fa
kat ne hikmet ise Tekel Genel Müdürlüğü, asli 
mahiyetiyle, esas gayesiyle nıeşgalesiyle ilgisi 
olmıyan bu tâli teşekkülleri bir türlü elinden 
bırakmak istememektedir. Bu kanun teklifi, 
komisyonumuza geldiği zaman, bütçe müzakere
leri sırasında defatle mevzuubahis olmuş ve 
her seferinde bu ve buna mümasil teşekküllerin 
buradan ayrılacağı söylenmiş, kabul edilmiş, 

I doğrudur denilmiş ve fakat bir türlü fiiliyata 
I geçilmemiştir. Komisyonda müzakeresi sıra

sında Hükümetten yeni bir tasarı geleceği iddia 
edilerek aylarca bekletilmiş, gelmemiş. Nihayet 
komisyonumuz kararını vermiş, diğer komisyo-

I na yollamış, Bütçe Komisyonunda aylarca bek
lemiş, tasan gelmemiş, teklif sahibi Yüksek Hu-

I zurunuza gelmiş, İçtüzük gereğince yine doğ
rudan doğruya Bayındırlık Komisyonuna ha-

I vale edilmiş, Bayındırlık Komisyonu aynı vait-
lerle beklemiş, gelmediğini görmüş nihayet ka
rarım vermiş, kanun teklifi huzurunuza getiril
miştir; Belki de bu kanunun tatbikatında bâzı 
aksaklıklar olabilecektir. Fakat bu aksaklıkları 

I gidermek için istenilen müddet ve bu müddet 
zarfında istenilen işlerin yapılacağına inancı
mız yoktur. Binaenaleyh Yüksek Heyetinizin 
şu teehhür safhalarını daima nazarı itibara al
masını ve kararını verirken bu safhaları göz
den uzak tutmamasını hassatan rica ederim. Ni
hayet Bayındırlık Bakanlığının yaptığı işler 
hiçbir zaman tek tip işler değildir. 

Geçenlerde Bayındırlık Bütçesi müzakere 
edilirken öyle bir mesele mevzuubahis oldu : 

Denildi ki; «acaba yaptığınız limanlar ih
tiyaca ve şartlara uygun mudur?» Verilen ce
vap şu oldu : «Biz esasen her hangi bir daire
nin işini yapacağımız zaman o dairenin müte
hassısları ile anlaşarak ona göre yaparız.» 
Binaenaleyh; Tekel idaresinin de bir binasını 
yapacağı zaman Bayındırlık Vekâleti oradaki 
elemanlarla da temas edeceklerdir. Esasen Ba
yındırlık Vekâletinin yapacağı iş, sadece bina-, 
yi yapmaktan ibarettir. İçerisine alınacak mal
zemenin bu kanunla alâkası yoktur. Eğer ka
nunun eksiği varsa bunlar belirtilmek suretiy
le ıslah için komisyona gidebilir. Ama, «mevsi
mi değildir, zamanı değildir, ilerde geleceğiz, 

I kanun getireceğiz» gibi1, şi'mdiye kadar bir tür-
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lü tahakkuk safhasına girmiyen sözlerle bu 
kanunun görüşülmesinin tehirine gitmiyelim. 
Ama eksik ve aksak tarafları varsa ona kim
senin bir diyeceki yoktur. Bunlar belirtilir, 
ona göre kararımızı veririz. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) —- Aziz arkadaşlar; 
ben, teklifin reddini istemiş değilim. Teklif ye
rindedir, kabul edilmelidir. Ancak teklif nok
sandır, birinci ve mütaakıp maddeleri dolayı-
siyle Bayındırlık Komisyonuna iade edilmeli
dir. Komisyon noksanları doldumralıdır, ondan 
sonra tam ve mükemmel olarak Heyeti Celile-
ye sunulmalıdır. Benim teklifim bundan iba
rettir. 

Sözlerimi Sıtkı Atanç arkadaşım yanlış an
lamıştır. îki gün evvel Sıtkı Atanç arkadaşım
la, temasımda, "İlize'de inşa edilecek olan çay 
fabrikalarının plân ve projelerinin Tekel Umum 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bulundu
ğunu, 1953 Bütçesi kabul edilince eksiltmeye 
çıkarrlaeağmı, esasen noksan olan teklifleri 
derhal kabul edilerek meriyete girdiği takdir
de bu işin de aksıyacağmı, binaenaleyh ka
nunun 1954 malî senesi başında meriyete gir
diği takdirde Hükümete mülhak bütee ile ida
re edilen Tekel Genel Müdürlüğüne hazırlama 
imkânının verilebileceğinden ve aksamanın bu 
suretle biraz olsun önleneceğinden bahsettim. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — tki senedir im
kânı olmadı. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — O başka. Bana 
atfederek söylemeyiniz. Ben sözlerimi söyler
ken düşünerek, söylemekteyim. Ve bu ka
nunun mutlak aleyhinde de değilim. Sadece 
söylediğim söz, noksan teklifin kabulü halin
de işin aksıyacağıdır. Nitekim bâzı işlerin ak-
sıyaeağından saym Bakan Yırcalı da etraflıca 
bahsettiler. Nihayet benim arzettiğim noksan
ları da bugün yine noksan olarak mütalâa et
mektedirler. Bu noksanlarla teklif kabul edi
lip kanuniyet kesbettiği takdirde ortada bir
çok boşluklar kalacaktır. Bendenizin teklifim 
kanunun reddi değil, Bayındırlık Komisyonu
na iade edilerek orada tetkik edilmesidir. 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKÎ-
Lî SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
Saym arkadaşlarımızla her hangi bir ihtilâfımız 
mevcut değildir. Hattâ Sıtkı Atanç arkadaşımı
zın burada benimle konuşmasına dair açıkladığı 
husus benim hakiki fikrimi ayrıca bir kere daha 
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tebarüz ettirmekte ve samimi düşüncelerimi ifa
de etmiş bulunmaktadır. Ben de prensibe muha
lif değilim ve Hükümet olarak muhalif değiliz. 
Yalnız bunun 1953 bidayetinde bıçakla ^eser gi
bi devri yapıldığı takdirde, esbabı mucibeli tak
ririnde İzzet Akçal arkadaşımızın belirttiği gi
bi, personel, bütçesinin muvakkat bütçeden mu-
vazenei umumiyeye intikali bakımından ve bizim 
elimizdeki inşaat ve projeleri yapılmış bulunan 
işlerimizin aksamaması bakımından birinci ve 
ikinci maddenin komisyona verilmesi icabettığtni 
düşünerek sayın heyetinizden bunu rica ettim. 
Kanun Bayındırlık Komisyonuna iade edilir ve 
bu güçlüklerini belirttiğim ve bilhassa 1953 ma
lî yılı sonuna kadar iki Bakanlık tarafından, 
maddi ve fennî anlaşmalara dayanarak meseleyi 
halletmek şartiyle, bir formül bulunursa, biz de 
teklife tamamen rıza göstermekteyiz. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

REİS — Sual var efendim. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Kanu

nun meriyetinin biraz daha ileriye mi alınması
nı istiyorsunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKÎ-
Lt SITKI YIRCALI (Balıkesir) — 1954 bidaye
tine alınmasını istiyoruz. 

REİS — Emrullah Nutku, buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; şimdi müzakeresini yaptığımız 
mevzuda bir prensip meselesi ortaya çıkıyor. Ka
nunun tekrar komisyona verilmesi hususunda 
arkadaşlarımız arzı malûmat ediyorlar. Bu ka
nun esasen komisyonlardan geçmiş, komisyonlar 
kanun üzerinde çalışmamışlar, teklif sahibi ar-

ı kadaşımız da bunu Meclise getirmiş ve artık 
i Meclise mal olmuştur. Kanun, esas itibariyle çok 

faydalıdır ve bununla Tekel inşaat işlerinin ras
yonel b'ir şekilde değişmesi muhakkaktır. 

Teklifim şudur : Meclis Heyeti Umumiyesi 
kanunu ele almış, heyeti umumiye kabul etmiştir. 
Maddelere geçtiğimiz zamanda maddenin tanzimi 
için prensibini koyalım, komisyon maddeleri dü
zeltsin. 

REÎS — Esasen ikinci görüşmedir, değiştirge 
dolayısiyle konuşuluyor. 

Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Sıtkı Yırcalı arkadaşımız gerek 
I Gümrük ve Tekel Komisyonunda, gerekse Bütçe 
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Komisyonunda mümessili bulunmamış gibi kp- ı 
nuşuyor. Bu teklif kendi mümessilleri huzurun- I 
da müzakere edilmiş, kabul olunmuştur ve ay
nen buraya gelmiştir. I 

Şimdi, Heyeti Umumiyede, neymiş, noksanlık 
varmış. Noksanlık ne ise onu tebarüz ettirsinler. 
1952 de gelsin dediler, kabul ettik. Sonra 1953 te 
dediler, şimdi de 1954 te olsun diyorlar. Bu, işi 
savsaklamaktan başka bir şey değildir. Kendile- I 
ri tatilden evvel teklif ettiler, tatilden İm yana I 
altı ay geçti, daha işlerini göremediler. I 

Zaten ikinci müzakeredir. Teklifin kabulünü I 
rica ediyorum. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; affınızı rica ediyorum, usule ait I 
bir konuşma yapma mecburiyetini hissettim. I 

Arkadaşlar, yapılan bu münakaşalar yersiz- I 
dit. İçtüzüğün 107 nci maddesini okuyacağım. I 

«Madde 107 — ikinci görüşmelerde tassarı I 
ve teklifin heyeti umıımiyesi hakkında görüş- I 
me olmaz.» I 

Binaenaleyh burada, ancak maddeler hak- I 
kındaki değişiklik teklifleri üzerinde görüşme I 
olur. Şimdi bir değişiklik teklifi olmadığına I 
göre... (Var sesleri) Kendisine sordum, değiştir- I 
ge teklifi vermedim dediler. (Var sesleri) I 

REÎS — İzzet AkçaPm teklifi değiştirge I 
mahiyetindedir. I 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
«Maddelerde boşluklar vardır diyorlar», her I 
hangi bir değişiklik talepleri varsa vazıh olarak I 
onu teklif etsinler. I 

Yine İçtüzüğümüze göre; yalnız komisyon I 
cevap veril-. Yani teklifi, onu yapan arkadaşlar I 
izah eder, komisyon cevap verir. Binen aleyh di- I 
ger arkadaşların söz söyleme ve münakaşa açma I 
hakları yoktur. îçtüzük hükmünün katiyetini I 
bu itibarla hatırlatıyorum. I 

REÎS — Efendim, izah edilen sebepler tah- I 
tında -'tasarı kanuniyet kespettiği takdirde, I 
tatbikatta vukubulacak aksaklıkları gidermek I 
zımnında, şimdi komisyona iadesini tazammun I 
eden îzzet Akçal arkadaşımızın teklifini reyinize I 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... (Okunsun ses- I 
leri) Efendim, okundu. Maamafih bir daha oku- I 
yalım. I 

, (îzzet Akçal'm takriri tekrar okundu) I 
(Değiştirge değildir sesleri) I 

REÎS — Karar Yüksek Heyetinizindir. Mad- | i 
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de madde tasrih edilmemiş ise de birinci, ikinci 
maddelerde madde şeklinde, a, b, c veyahut 1, 
2, 3 diye, vukubulacak aksaklıklara işaret edil
miş olduğuna göre karar Yüksek Heyetinizindir. 
(Değiştirge yoktur sesleri) 

REFET AKSOY (Ordu) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun, reye koymadan evvel size 

söz veriyorum. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, İzzet Akçal arkadaşımızın bu kanun tasa
rısı dol ay isiyle teklif yapmıya, İçtüzük mucibin
ce, sarih bir hakkı vardır; yalnız takrirleri usu
lüne uygun değildir. Malûmu âliniz esas tekli
fin birinci görüşülmesi hitam bulmuştur. Bina
enaleyh ikinci konuşmada Riyaset, ancak sarih 
bir esbabı mucibeye müsteniden ve madde tadi
lini ihtiva eden değiştirgeleri nazarı dikkate ala
rak heyeti ıımumiyenin tasvibine arzeder. Şim
di arkadaşımızın riyaset makamına takdim etti
ği takririn esbabı mucibesini arkadaşımız bura , 
da izah ettiler, kanunun heyeti umumiyesinin neT 
vama bir mualleliyet ihtiva ettiği iddiasındadır
lar. Maddeler sarih değildir, binaenaleyh Maka
mı Riyasetin reye koymaması, reye koyduğu tak
dirde ise heyeti edilenin bunu reddetmesi ieahe-
der. 

REİS — Efendim, Makamı Riyasetin telâk-
kisiyle teklif sahibi ve hteyeti umumiyeden bir 
kısım arkadaşların telâkkileri arasında bir muta
bakat olmadığı takdirde söz, salâhiyet ve karar 
yüksek heyetin olmak lâzım gelir. Riyaset istih
sal edeceği ret veya kabul şekline göre muamele 
yapacaktır. Kendi kesin kararma maksur kal
masını maslahata uygun ve muvafık görmediği 
içindir ki, hepeti âliyenizin reyini almak yoluna 
gitmiştir. 

Şimdi İzzet Akçal arkadaşımızın teklifini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddelerin ikinci görüşülmesine devam edi
yoruz. 

MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) — Söz is
tiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Arka

daşlar, filhakika usulü gereğince bir değiştirge 
verilmemiştir. Ancak bâzı müphemiyetler hâsı] 
olmuştur. Bu hususta Maliye Vekilinin açıklama 
yapmasının doğru olacağı kanaatindeyim. 

; REİS —. İkinci görüşmeye devam ediyoruz, 
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Tekel 0«wl Mtidtirlttğii yapı işlerinin Bayındır- ; 

lık Bakanlığına devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Fabrika, imal ve doldurma 
evleri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve 
bunlara gerekli her çeşit araçlarla teçhiz vası
taları satmalmak üzere 20 . V . 1946 tarihli ve 
4898 sayılı ve yaprak tütün bakım ve işletme 
evleri ve ambarları yaptırmak veya satmalmak 
üzere 18 . V I . 1947 tarihli ve 5113 sayılı kanun
larla , gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi için Gümrük ve Tekel Bakanına veril
miş olan yetkiler (doğrudan doğruya Tekel 
maddeleri imalâtında kullanılacak her nevi ma
kineler, aletler ve yedek parçaları hariç olmak 
üzere) Bayındırlık Bakanlığına devrolunmuş-
t u r . • • • • - , , 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
akdedilmiş mukaveleler ve ekleri ve bunlardan 

.doğacak bütün alacak ve borçlar, her türlü hak 
ve vecibeleriyle birlikte adı geçen Bakanlığa 
geçmiştir. 

20 . V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi hükmü bu işler hakkında da tat
bik edilir. 

REÎS — Birinci madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütlerle bu işlerde çalıştırılacak me
mur ve hizmetlilerin ücret ve masrafları kar
şılığı olan ödenekler her yıl Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de hususi bir bölüme konur ve buradan ihtiyaç 
nispetinde Bayındırlık Bakanlığının talebi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığınca her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlı
ğı kısmında açılacak hususi bölümlere nakil su
retiyle ödenek kaydedilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için lüzumlu inşaat Genel Müdürlüğün 
teklifi üzerine Bayındırlık Bakanlığınca yaptın 
lir ve bunlar için gerekli ödenekler hakkında 
ikinci madde hükmü tatbik edilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. 

Yüksek Reisliğe 
Madde 4 ün 1 Mart 1954 olarak değiştirilme

sini teklif ederim. 
Rize • 

îzzet Akçal 

REİS — Himmet Bey, siz komisyon namı
na konuşacaksınız. Müsaade-buyurursanız teklif 
sahibi izah etsin" ondan sonra. Müsaadenizle. 

İZZET AKÇAL (Rize) — 1 Marta kadar 
olan zaman zarfında devir muamelesinin ikmali
ne imkân yoktur. Birçok işler aksayacaktır. 
Personel vaziyetini düzeltmek ve devir muame
lesinin hazırlanmasına imkân vermek lâzımdır. 
Bakana sordum. Asgari bu işler altı ay kadar bi
zim faaliyetimizi aksatır diye cevap verdiler. Bu 
itibarla ihzaratı yapmak üzere 1954 bir Mart 
olarak meriyet tarihinin değiştirilmesi hususunu 
teklif etmiş bulunmaktayım. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, hatırlarsınız ki, memlekette teknik 
eleman bakımından çekilen müşkülât kargısin-
da, diğer Vekâletlerin elinde bulunan yapı işle
rine ait teşkilâtın bir an evvel Bayındırlık Ve
kâletine devri için, bütün yüksek Meclisin' te
mayülü yıllardan beri devam edegelmektedir. Bu 
kanun teklif edildiği zaman Bayındırlık Baka
nı, pek yakın bir zamanda bir teşkilât kanunu 
ile geleceğini ve bütün Vekâletlerin elinde bu
lunan heyeti fenniyelerin Bayındırlık Bakanlı
ğına devrini tazammun eden bir tasarı ile yük
sek Meclis huzuruna çıkacağını vadettiği ve se
ne 1953 olduğu halde hâlâ maalesef bu tasarı 
gelmemiştir. Biz Tekel Bakanlığının münferi
den bir müşkülâta mâruz kalmasını katiyen ar
zu etmezdik ama, şu kanunun kabulü; diğer Ve
kâletlerin de yapı işlerini Bayındırlık Vekâleti
ne devredecek şekilde işlerini ayarlamalarını, 
ve Bayındırlık Bakanlığının da bir teşkilât ka
nunu getirmek suretiyle diğer Vekâletlerimi
zin aksamakta olan işlerinin bir an evvel tan
zim edilmesine vesile teşkil etmesi bakımından, 
bir ön adım olacaktır. Çok rica ediyorum, ufak 
tefek müşkülâtların hallini mümkün kılsınlar, 
bir Mart 1953 teklifimizi kabul buyursunlar. 
İşin tümünün bir an evvel halli bakımından bu 
lâzım ve zaruridir. 

REÎS — Bâzı söz istiyen arkadaşlar oluyor, 
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İçtüzük hükümlerine sadakat göstererek heyeti I 
edileniz, maddelere geçilmesi hususunda karar 
ittihaz buyurdu. Kanunların ikinci görüşülme
lerinde ancak teklif sahibi ile Hükümet karşı 
karşıya geleceğinden söz istiyen diğer arkadaş
lara söz vermiyeceğiz. Değiştirge bu tadarının 
Mart 1954 iptidasında yürürlüğe girmesini ta-
zamniün etmektedir. Kabul buyuranlar... Sayı
yorum efendim... Değiştirgeyi kabul etmiyenler... 1 
Değiştirge kabul edilmiştir efendim. I 

REİS — Maddeyi değişik şekliyle tekrar oku
tuyorum. 1 

Madde 4. — Bu kanun 1 Mart 1954 tarihin- I 
de yürürlüğe girer. I 

REİS — Maddeyi oya arzediyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel, 
Bayındırlık ve Maliye vekilleri yürütür. 
ı REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kanunun 
heyeti umumiyesi reye konmadan evvel bir şey I 
öğrenmek istiyorum : Bu intikal içinde ve inti
kalden sonra Tekel Genel Müdürlüğünün bu 
servisinde çalışan hizmetliler ne olacaktır? Bu 
hususta raportör arkadaşımın izahat vermesini 
rica ederim. 

REÎS — Komisyon, Himmet Bey'. Sözcü 
yok. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — O halde 
Vekil Beyden rica ediyorum. 

REÎS — Gümrük ve Tekel Vekâleti Vekili. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) 

— Suali kürsüden sorsunlar da duyalım. 
REÎS — Sual yerinden de tevcih edilir. 
ÖÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİLİ 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Burada esas 
kadroda sekiz mühendis, dört mimar, 13 tek
nik okul mezunu ve (D) cetvelinde 13 mühen
dis, 5 mimar vardır. Bilhassa İzzet Akçal ar
kadaşımızın izah ettiği kanun teklifinde per
sonel meselesi de halledilmemiştir. Biraz evvel 
Yüksek Heyetinize arzettik, kabul edilmedi. 
Bütün bunları iki bakanlık arasında müştere
ken bir devir muamelesiyle halletmek yoluna 
gideceğiz ve onları şu hükümlere tâbi tutaca
ğız : Kadrolarla birlikte ortada katma ve umu
mi muvazeneye ait bütçeler vardır. Elimizde
ki imkânlar dâhilinde bunları tetkika tâbi tut- | 
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maya imkân vermediğiniz için onun da halli 
yoluna gidilecektir. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Bir ka
nun mevcut olmadan veya ısdar edilmeden ba-
kanlıklararası karşılıklı konuşmalarla bu ele
manları birbirinize devredebilecek misiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİLİ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Birincil madde
de buna ait bütün hukuk ve vecibelerin ve her 
türlü tahsisatın devri esası kabul edilmiş oldu
ğundan bu meyanda onu da devredebileceğiz. 

FETHİ ^ELİKBAŞ (Burdur:) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Yana mı, karşıya mı ? 
FETHİ ÇELİKBAjŞ (Burdur) — Söz iste

dim. 
REİS — Malûmu âliniz tasarının tümü reye 

arzedilnıeden iki milletvekili tarafından yana 
ve karşıya konuşma yapılabilir. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Karşıya 
konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar; öyle bir kanun tek
lifi reyinize iktiran etmek üzeredir ki, peşinen 
noksanları hepimizce malûm bulunmaktadır. Bu 
niçin bu hale gelmiştir? Bayındırlık Komisyo
nunda teklif kabul edilip Tekel Genel Müdür-
lüğü inşaat Servisinin Bayındırlık Bakanlığına 
devredilmesi ekseriyetin reyine iktiran edince, 
ieabederdi ki teklif sahibinin noksanları dahi 
bu esas dâhilinde ikmal edilmiş, birtakım inti
kal ve ilhaka ait hükümler orada yer almış 
olsun. Bunu teklif sahibi arkadaşımızın her za
man bilmesine imkân yoktur. Hükümet temsil
cilerinin komisyonda hazır bulunmalarından 
beklenen bu neticede teklifinin noksanlarını 
ikmal etmek maksadına matuftur. Maliye ve 
Gümrük Tekel bakanları temsilcileri komisyon
da, mütenazır hükümlerin ilâvesi için noktai 
nazarlarını ileri sürmek durumunda idiler. 

Şimdi biliyoruz ki bu teklif aynen kabul edi
lip kanuniyet kazandığı takdirde 6 ay, 10 ay 
sonra yeni bir ek kanun gelecek ve intikal hü
kümleri orada yer alacaktır. Bu, elbette isabetli 
bir çalışma tarzını ifade etmez. Bu bakımdan 
olan olmuştur demiyelim. İstenirse bir hafta 
içerisinde hattâ iki komisyon toplantısında ik
mal edilebilecek noktalardır bunlar. Teklif sa
hibi arkadaşımız ve onunla beraber konuşanlar 
bu teklifin uzun müddet sürüncemede kalma
sından ıstırap duydukları içindir ki. bu tekli-
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fin kanuniyet kesbetmesi hususunda ısrar et- | 
mislerdir. Fakat Maliye ve Gümrük Tekel ba
kanları kürsüye gelip bu işin bir iki toplantı
ya kadar yetiştirileceğini söylerlerse bu kanu
nunun dört başı mamur bir halde çıkmasın- | 
dan hepimiz memnun oluruz ve buna hiçbir 
arkadaş itiraz etmez. Aksi takdirde daima si- I 
kâyet ettiğimiz fazla adetteki kanunlarımıza 
bir yenisini daha ilâve etmiş oluruz. Bu itibarla I 
bu şartlar altında noksan bir kanun çıkarılmak- I 
tansa 3 - 5 toplantıdan sonra tam ve kâmil bir I 
şekilde bu teklifin kanuniyet kazanması ye
rinde olur. Bendenizin maruzatım budur. Fakat I 
alâkadar bakanların Yüksek Heyetiniz huzu- I 
randa bunu beyan etmeleri gerekir. Kendile- I 
rinden sual de sormuştum. Lütfen kürsüye ge- I 
lip cevap vermelidirler. I 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİ
Lİ SITKI YIRCALI (Balıkesir) — İzzet Akçal 
arkadaşımızın değiştirgesi 'münasebetiyle, belki I 
o anda Fethi Çelikbaş arkadaşımız burada değil- I 
lerdi, bendeniz aynı taahhütlerde bulundum. I 
Prensiplere muhalif değiliz. Bu güçlükleri gide- ̂  I 
rebilmek için komisyona iade edilmesinin nazarı I 
dikkate alınmasını rica etmiştim. Arkadaşlar,. I 
Yüksek Heyetiniz veyahut Yüksek Komisyon ia- I 
desini teklif etmedikçe bir teklif veya tasarı için I 
iade mevzuubahis olamaz. Komisyona iade edil- I 
mezse düzeltilmesine imkân yoktur. Komisyona I 
iadesi halinde orada güçlüklerin giderileceğini I 
ve heyetinize yeniden geleceğini ben de taahhüt I 
ederim. I 

REİS — Kanun müzakerelerinde, Meclisi Âli- I 
nin her hangi bir yanlışlığa mahal vermemek- I 
iehi tavzihe mecbur kaldığım bir nokta vardır: I 

Bir kanunun ikinci görüşmesi hitama erdik- I 
ten sonra yana ve karşıya konuşulur. Kabul edi- I 
lirse onanmış olur, aksi halde tasarı külliyen I 
reddedilmiş olur. Bu ciheti tavzih ederek tasarı- I 
yi oya arzedeceğim : I 

Karşıya konuşan Fethi Çelikbaş arkadaşımız I 
sözlerini bitirdiler.. 

AHMED VEZİROĞLÜ (Afyon) — Üzerin
de konuşacağım. I 

REİS — Efendim, ancak yana ve karşıya ko- I 
nuşulur. Tasarının tümünü oyunuza arzediyo- I 
ram.. I 

AHMED VEZİROĞLÜ (Afyon) — Yana 
konuşacağım efendim. I 

REİS — Buyurun. 
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AHMED VEZİROĞLÜ (Afyon Karahîsar)' 

— Muhterem arkadaşlar, kanuniyet iktisap et | iek 
üzere bulunan tasanda noksanlıklar bulunduğu 
Yüksek Meclisçe, anlaşılmış bulunduğuna $>rc 
burada yapılacak tek iş kalıyor. Anayasaınn 35 
nci maddesindeki salâhiyet, sayın Reisicumhur 
tarafından veto hakkının kullanılması suretiyle 
ikinci defa konuşulmak üzere kanunun buraya 
gelmesidir. (Ooooo sesleri) 

REİS — İkinci görüşülmesi dahi hitam bu
lan tasarının heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum: Kabul buyuranlar lütfen işaret versin
ler.. Kabul etmiyenler.. Tasarı reddedilmiştir 
efendini. 

5. — Harb felâketzedelerinin himayesine <^mr 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlasmal&n-
mn ananması hakkında kanun tasarısı ve Dişiş-
leri, Millî Savunuma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonları raporları (1/247) [1] 

REİS — İkinci görünmesidir , devamı edi
yoruz. v 

Harb Felâketzedelerinin Himayesine dair 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Söyleşmelerinin 

onanması hakkındaki Kantin 

MADDE İ. — 21 Nisan 1949 tarihinde Ce-
nevre'de toplanmış olan diplomatik konferansta 
tanzim ve imza 'edilgen aşağıdaki vesikalar onan
mıştır: 

1. Harb halindeki silâhlı «kuvvetlerin hasta 
ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki 'hasta, ya
nalı ve kazazedelerinim vaziyetlerinin ıslahı için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

3. Hanb esirleri hakkındıa tâtlbik1 edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarifeli Cenevre 
Sözleşmesi; 

4. Hanb zamanında sivillerin korunması için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

5. Nihai Senet. 
REİS — Değiştirge yoktur. Mıaddeyd oyunu

za arzediyorum. Kalbul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

[I] Tasarının birinci görüşülmesi (26 n6ı) 
Birleşim tutanağındadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde | 

yürürlüğe girer. 
REÎS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiy en

ler... Madde kaibul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu (kanunu İcra Vekilleri He

yeti yürütür. 
REİS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. ı 
Tasarının tümünü «ışık oyunuza arzediyo-

ram. 
Açık oya arzedilen 'evvelki tasarıya oy ver-

miyen var mı? ' Oy toplama muamelesi hitam 
bulmuştur efendim. 

6*. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına 
mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Bir
liği İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onan-
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu üe Ekonomi ve Ticaret komisyon
ları düşünceleri ve Gümrük w Tekel Komisyonu 
raporu (1/306) [1] •-..-

REİS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz. 

Bir Gümrük îş Birliği Konseyi İhdasına Müte
dair Muavelename ile Avrupa Oümrük Birliği 
İnceleme Grupuna Mütaallik Protokolün onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Analık 1950 tarihinde 
Brüksel'de imza edilen bir Gümrük İş Birliği 
Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile 
aynı tarihte Brüksel'de imza edilen Avrupa 
Gümrük Birliği İnceletme Crupuna Mütaallik 
Protokol onanmış ve bu hususta gereken işle
min yapılması için Hükümete yetki verilmiştir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kaınıın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzıediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — &u kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka-

[1] Birinci görüşülmesi 26 ncı Birleşim Tu-
tanağmdadır. 
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bul edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

7. — Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan ta
dillerin onanmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/401) [1] 

REİS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz. 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tadillerin 
onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 
sayılı Kanunla onanan Avrupa Konseyi Statü
sünün 23, 25, 26, 27, 34 ve 38 nci maddelerinde 
yapılan tadiller onanmıştır. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — • Bu kamun, Statünün 23, 25, 
27, 34 ve 38 nci maddelerinde yapılan tadiller 
için 22 Mayıs 1951 tarihinden; 26 ncı madde
sinde yapılan tadil için 18 Aralık 1951 tarihin
den itibaren yürürlüktedir. 

REİS — Maddeyi -kaibul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu ka/nusn hükümlerini tcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Tıasarımn tümünü açık oyunuza arzedi
yorum. 

8. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve bu
na teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkın
da tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 

REİS — Komisyona verilen maddeler henüz 
gelmediği için görüşmeye devam edemiyeceğiz. 

9. — Emir ve Seyis Erleri ^hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Seyis 
Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 

\l]Birinci görüşülmesi 26 ncı Birleşim Tuta-
nağındadtr. 
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3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve MiM Savunma Komisyonu ile Ge
çici Komisyon raporları (1/159, 2/293) 

REİS _- Bunun da 'komisyondaki maddeleri 
gelmediği için görüşmeye devam editemiyeceğin-
den tal% edilmiştir, 

10. — Garson ve benzeri işçilerin hizmet kar
şılıkları hakkında kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/362) [1] 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

HALlL SEZAl ERKUT (Kırşehir) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
HALtL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; iki tarafı, yani işçi ile iş 
vereni meşgul eden ehemmiyetli mevzuu hu
zurunuza getirmiş olmasından ve bu hayırlı te
şebbüsünden dolayı Hükümete teşekkür ederim. 
Yalnız bu kanunda bırakılan boşluktan hâsıl 
olan bâz? endişelerimizi işaret lüzumunu du
yuyorum. Kanunun gerekçesinde; iş yerinde 
müşterilerden alman yüzde onlarla servis kar
şılığı olarak verilen paraların bir kısmının iş 
verenlere mi ait olduğu yoksa tamamının işçi
lere mi? Ve çalışan işçilere ne nispette tak
sim edileceği iki taraf arasında devam eden 
bir ihtilâf mevzuudur. İBunu ele aldık, denil
mektedir. Bu izaha rağmen tasarı maddelerin
de bu mevzuda hükümlere rastlamamaktayız. 
Kanun bjr ihtiyacı karşılamak için bu işi ele 
almış olmakla beraber yine de kanaatimizce, 
mesele tam mânasiyle halledilmiş durumda de
ğildir. Zira, iş yerlerinde yüzde onlar namı 
ile. veya servis karşılığı olarak garsonlar na
mına, hizmet edenler namına alınan paralar 
bir elde toplandıktan sonra bunların tevzi şe
killeri hakkında kanunda sarih bir hüküm ko
nulmamıştır, bunu tüzüğe bırakmıştır. Esas ih
tilâf mevzuu, alınan yüzde onların, ve hizmet 
karşılığı olarak bir elde toplanacak olan para
ların, toplanma şekilleri ile hangi işçilere ne 
nispette verilmesi lâzımgeldiği hakkında, ana 
dava olması bakımından, sarih hüküm konul
ması lâzımgeldiği halde ancak bu tüzüğe atıf 
yapmakla pctifa edilmiştir. İhtilâf mevzuu ka

fi] 55 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nunda yer almadıktan sonra, tüzüğe atıf ya$-

, mak dâvayı esaslı olarak halletmez. Bakanlı
ğı müşkül vaziyete sokar. Vâzn kanun ana 

I meselede fikrini belirtmedikçe icra organı olan 
! Hükümete âdeta hüküm vaz'eder gibi geniş yet

ki vermek hukuk prensiplerine de uygun değU-
dir. 

Bu kanunda işçi âlemimizin mühim bir ihti-
| yacını karşılamak gibi asîl bir gayeye gitmek 

bakımından iyi esaslar olduğu gibi, diğer taraf
tan iş verenlerin durumiyle ilgili bâzı hüküm
ler vardır ki, bu da iş verenlerimize yeni kül
fetler, yeni müşküller çıkaracaktır. Bu külfet
lerden kaçınma yoluna gidilecek bundan işçi-

I lerimiz de zarar göreceklerdir. 
Yüksek Heyetin malûmudur ki, iş verenteri-

j miz çeşitli mükellefiyetlerden şikâyet etmekte
dirler. Bir otelde, bir gazinoda, bir kahvehane
de, bir eğlence yerinde çalıgan işçiler için alı-

! nan yüzde onlar, bahşiş namı altında verilen 
| paralar, servis karşılığı verilen paralar yani 
I birçok işçilere ait olarak verilen bu paraları 

toplayıp defter tutmak gibi mükellefiyetler ve 
| külfetler konulmaktadır. Bir sürü vergi kanun

larımızda vatandaşlarımızı sızlanmaya sevkeden 
hükümler vardır. Verilecek paradan değil, for
malite bakımından, defter tutma mükellefiye
tinin çokluğundan şikâyet edilmektedir. Bun
lar çok teferruatlı işlerdir. İş verenleri bir hayü 
külfetlere sokmaktadır, özet olarak arzedeyim 
ki; bu tasarı, % 10 lardan, di&er namlarla ah-

1 nan paralardan, hangi işçilere, ne nispette ve-
j rileceğini sarih olarak maddede göstermek za

ruretini duymamıştır ve bu hususu tüzüğe bı-
> rakmıştır. Biz bu bakımdan bu kısmın noksan 
I olduğu fikrindeyiz. 
j Ayrıca iş verenlere, her şahsa ait yüzlerce 
j puslayı toplayıp defter tutmak gibi ağır bir 
j külfet tahmil edilmesine de işaret etmek isti

yoruz. Ve Sayın Bakandan bu noksanların iza
hını rica ediyoruz. 

| REİS — Âbidin Tekön, buyurun. 
j ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakeresine başladığımız kanun ta
sarısı ile yıllardan beri garson ve benzeri iş
lerde çalışan vatandaşlarımız için ıstırap mev
zuu olan ve eski iktidar tarafından bir türlü 
ele alınamıyan bir adaletsizliği ortadan kaldır-

i mış olacağız. Bu kanun lâyihasını getiren Hü
kümetimizin Türk işçisi hakkında beslediği iyi 
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niyetin tezahürlerinden biri olduğuna inanan 
bir arkadaşınız olarak huzurunuzda Hükümete 
.ve bilhassa Çalışma Vekiline teşekkür ederim» 

Günlük hayatımızın muhtelif safhalarında 
bizlere daima hizmet eden garson ve benzeri iş
lerde çalışan vatandaşlarımızın hizmet karşılığı 
olarak verilmesi icabeden ve müşteriler tara
fından esasen ödenen yüzde onların doğrudan 
doğruya bu vatandaşlara verilmesini istihdaf 
eden bu.kanunun kabulünü Yüksek Meclisiniz
den işçi arkadaşlarım namına rica ediyorum. 

Arkadaşlar, Türk işçilerinin haklarını koru
mak ve memlekette işçi, iş veren münasebetlerini 
ahenkli bir şekilde tanzim bakımından Büyük 
Meclisinizin gösterdiği hassasiyet ve aldığı âdi
lâne kararların bu kanunda da tecelli edeceğine 
inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bu vesile ile şunu da 
arzetmek isterim ki, 9 neu Büyük Millet Mecli
sinin siz muhterem azaları tarafından Türk iş
çilerine bugüne kadar tanıdığınız ve tanıyaca
ğınız meşru haklarını hiçbir zaman kötüye kul
lanmak ve memleketin iktisadi ve içtimai bun-, 
yesine zarar getirecek her hangi bir sarsıntı ya
ratmak gibi meşum düşüncelerden uzak olduğu
nu da iftiharla söyliyebilirim. Muhterem heye
tinizin ve bütün Türk efkârının da gayet iyi bil
diği gibi, kadirşinas Türk işçisi aldığı Millî 
terbiye ile vatanına, milletine ve hürriyetine 
her Türk gibi sıkı sıkıya bağlıdır ve cemiyeti
miz içinde kendisine düşen şerefli vazifesini 
yapmaktadır ve yapmaya da daima devam ede
cektir. Bunda hiç kimsenin şüphe etmediğine 
eminim. Bu tasarıyı kabul etmekle emin olu
nuz ki, belki bütün Türkiye'de yüzbinden faz
la işçi vatandaşımızı tatmin etmiş olacağız. Ma
ruzatım bundan, ibarettir. 

R E Î S - Cemal Kıpçak. 
CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) - , Muhte

rem arkadaşlar, bu tasarının komisyonda görü
şülmesi sırasında ve görüşülmesinden sonra ben 
tümüne muhalif kaldım. Muhalif kalışımın se
beplerini burada izah etmek mecburiyetindeyim. 
Tasarının istihdaf ettiği gaye şudur : Garson
lar kendilerine tahsis edilerek verilmiş olan yüz
de.' onları .almalıdırlar, buna başka ortak olma
malıdır. Buna ben de mutabıkım. Tam mânasiy-
Je bunu sağlıyacak her tasarıya taraftarım, ka
naatimde budur. Ancak yapılan tasarıda, % 10 
lar lokanta sahipleri tarafından kesildiği tak-

. 1963 O : 1 
dirde (parayı kesmeye mecbur . etmiyor, çünkü 
% 10 diye bir tevkifat mecburiyeti yoktur) bu 
paranın garsonlara tahsis edilmesini teyit eder 
mahiyettedir. Bu kanun lokanta sahiplerine ye 
patronlara birtakım külfetler tahmil ediyor. 
Ben kendimi evvelâ bir lokanta sahibi yerine 
koydum. Böyle bir mükellefiyet dâhilinde, bu
güne kadar bu yüzdeleri kesiyorsam bundan son
ra kesmem. Kanunun ruhu bunu bana tahmil edi
yorsa, bugünkü kesenler yine kesmek mecburiye
tinde kalacaklardır. Fakat bundan sonra pat
ronlar kendilerine böyle bir fuzuli külfet; tahmil 
ederler mi? Çünkü; bu yüzdeler deftere kayde
dilecek, garsonlarla anlaşma yapılacak, ayrı bir 
hesapta, tutulacak, ayrı bir kasa bulundurula
cak ve hattâ listeleri saklıyacak.. Bu mükellefi
yete neden katlansın adam. Kesmeye mecburi
yeti. yoktur. Bunu anlıyamadığım için •tasarının 
istihdaf ettiği gayenin garsonlar aleyhine te
celli edeceğine kaniim. Yani adamlar yüzde on
ları kesmiyecekler, bu suretle bizim fukara gar
sonlarımız bu yüzde onları alamayacaklardır. 

İş Kanununun 38 nci maddesinde bir hüküm 
vardır. Tefsir yoluna gidilir, «Garsonlar lehine 
kesilmiş olan her para garsonlara aittir.» denir
se mesele daha iyi şekilde halledilir kanaatin
deyim. Benim bu kanaatim komisyon görüş
melerinde tatmin edici bir izah ile değiştirileme-
diği ve o yola imale edilemediği için muhalif kal
dım. Eğer tatmin edici bir izahat verirlerse el
bette kendilerine iştirak ederim. Garsonlara iyi
lik etmek düşüncesiyle mal sahiplerine birtakım 
mükellefiyetler tahmil edilmektedir ki, bu neti
cede patronları aleyhte harekete mecbur edecek 
ve kendilerinin başka bir mecburiyeti olmadığı 
için iş garsonların aleyhine tecelli edecektir. 
Bu kanaatimi kabul ettiğiniz ve bu tezi müdafaa 
eden arkadaşlar da bu noktai nazarımı reddeder 
kati delâil. gösteremedikleri takdirde tasarının 
reddine karar vermenizi rica ederim. -

ÇALİŞMA VEKİLİ SAMEJ.) AĞAOĞLü 
(Manisa).— Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda 
müzakere etmekte bulunduğumuz kanun, bir tan
zim kanunudur. Kanunun hususiyeti budur. Bu 
çeşit kanjunlar bu çeşit mevzuların halli için ya
pılır. Dünyanın her yerinde böyledir. Neyi tan
zim ediyoruz? Fiilen ananesi teessüs etmiş, mua
meleleri teessüs etmiş fakat şurada burada niza-
ları mucip olan birtakım münasebetleri tanzim 
ediyoruz. Kanun «eğer diyor, f M 0 lar'.kabul edi-
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lecekse şu tarzda hareket edilecek; % 10 ların dı
şında müşterinin memnjun kaldığı garsonlara ver
diği bahşiş usulü mevcutsa şu tarzda hareket edi
lecektir.» Bu bir empozisyon kanunu değildir, bu 
bir âmme nizamı kanunu değildir, bu bir mü
nasebetleri tanzim kanunudur. Bu çeşit kanun
lar çoktur arkadaşlar. Bir kısım arkadaşlar, Kıp
çak arkadaşımız gibi, «bir mecburiyet yoktur kî, 
biz böyle bir kanun kabul edelim» demektedirler. 
Bu, hukuki bir mütalâa değildir, evvelâ bunu ar-
zetmek isterim. Biz bunu neden duyduk? ka-
mınu mütalâa etmiş, bulunan arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler ki, memleketimizde % 10 1ar esası, gar
sonların aylıkları servisten memnun kalan müş
terilerin garsonlara verdikleri bahşişler hakika
ten garsonlarla iş verenler arasında daimî ihti
lâf çıkmasına sebep olmaktadır. Şimdi Cemal 
Kıpçak arkadaşımız diyorlar ki, böyle bir kanun 
çıkarsa îş„ verenler yüzde onu kesmekten vaz ge
çeceklerdir. 

Hayır arkadaşlar; bu kanun çıktı diye alâka
lıların, iş verenlerin % 10 u kesmekten vaz geç
mesi mevzuubahis olamaz. Kısaca arzedeyim: 
Garsonluk mesleki, öyle bir iştir ki, müşteri ile 
müessese arasında hakiki bir bağ teşkil eder gar
sonların müşteriyi müesseseye bağlamak hususun
da oynadıkları rol büyüktür. Bunun içindir ki, 
iş veren, onların bu husustaki gayretlerini teşvik 
etmek mevkiindedir. 

Arkadaşımızın buyurdukları şekilde böyle bir 
kanunun çıkması ile iş verenler, bu sistemden yüz
de ondan vaz geçemezler. 

Bunun üzerinde daha tafsilâta geçmek müm
kündür, birçok şekillerde misal vermek mümkün
dür. Yalnız bu vesile ile Muhterem Heyetinize şunu 
arzedeyim : Yüzde 10 ların mecburi olması esa
sını bütün dünyada iki devlet kabul etmiştir. 
Fakat buna mukabil yüzde onları yasak eden ka
nun yoktur. Diğer bütün memleketler huzuru
nuza getirdiğimiz veçhile yüzde onları tanzim 
eden kanunlar yapmışlardır. 

Halil Sezai arkadaşımız, benden bir nok
tanın aydınlatılmasını istediler. Müsaade buyu
rursanız kısaca ona cevap vereyim : 

Halil Sezai arkadaşımız diyor ki ; «bu para 
nasıl tevzi edilecek? Hangi servislere verilecek? 
Bunlar, esas nizamnameye bırakılmış, kanun 
prensipleri halletmemiş» bilâkis arkadaşlar ka
nun prensipleri halletmiştir. Kısaca arzedeyim; 
yüzde onları tatbik eden müesseseleıde, yüzde 
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J onlar garsonlar arasında taksim edilir prensibini 

vaz'etmiştir, iş sahiplerinin, garsonların hakkı 
olan bu paraları ödiyecekleri prensibi kabul edil
miştir. Bu prensipler dışında olanları ise teamül
leri tesbit demektir. 

Bugün garsonluk işlerinde en ileri gitmiş 
memleketlerden biri olan Fransayı göz önüne 
alalım, onlara ait nizamlar şurada duruyor, 
tercümeleriyle beraber, 60 - 70 maddelik bir 
nizamname Bunun bâzı maddelerini okuyacak 
olursam Halil Sezai arkadaşıma cevap vermiş 
olacağım. Meselâ hem otel, hem lokanta hem de 

I eğlence yeri işleten bir yer var, Bunlarda tatbik 
I edilen usuller çok tenevvü eder, hattâ zaman za

man değiştirilmesini ieabettirir. 
Arkadaşımız «Nizamnameye Hükümet iste-

I diği kanun dişi şeyleri koyacaktır» dediler. 
Hayır arkadaşlar. Nizamname yapmak demek; 

I kanunun kabul ettiği esaslar dâhilinde Devlet 
Şûrasının tetkikmdan geçtikten sonra tatbika
ta ait hükümleri vaz'etmek demektir. Eğer biz 
bunları kanuna koyacak olursak 200 - 300 mad-

I delik bir kanunu huzurunuza getirmemiz lâzım-
I gelir. Bu, kanun tedvin perensipine de uygun 
I değildir. 
I Bir de Cemal Kıpçak arkadaşımın bir başka 
I tezi vardır; zaten diyor, iş Kanununun 32 nei 
I maddesinde buna ait hüküm vardır. Yoktur 
I arkadaşlar, tş Kanununun 32 nci maddesinde 
I asgari ücret tesbit edildiği takdirde garsonluk, 

yüzde onlar gibi hususlar nazarı itibara alma-
I mıyacağını âmirdir. Asgari ücret mekanizması 
I tatbik mevkiine konulmadıkça bu madde mev-
I zuubahis değildir. Bu maddeyi tatbik mevkiine 
I koymıyacağız buna Hükümetinizin hiç niyeti 
I yoktur. Hükümetiniz asgari ücretler mekaniz-
I masını bu kadar teferruata indirmek niyetinde 
I değildir. Binaenaleyh 32 nci maddeyle mevzuu-
I muzun yakından bir alâkası yoktur. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 
I Bakanın verdiği izahatta, birincide bir tavzih 
I yapmama lüzum hâsıl oldu. Ben % onların mee-
I buri olmasını istiyerek konuşmuş değilim. Bu, 
I ayrı bir meseledir. 
I Yüzde onların mecuri olması veya olmaması 
I meselesi, sadet dışında bir meseledir. Bugün, 
I böyle bir mecburiyet yoktur. Ben diyorum ki, 
I lokanta sahibinin, tevkifine mecbur olmadığı 
I bir para vardır. Bu yüzden onları, patron liste-
1 ye geçirip de garsonların hakkıdır diye işaret ve 
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tesbit etti rai* bir kısım mükellefiyetlerle mükel
leftir, listeye geçirmezse mükellef değildir. 

Şimdi garsonları düşünerek, bu vatandaşların 
hakkını düşünerek bir lokanta patronu mevkiine 
kendimi koyuyorum. Birtakım mükellefiyetler 
var; listeye % 10 koyarsam mesul oluyorum, koy
mazsam mesul olmuyorum. Bana ne? Garson is
terse alsın 'isterse almasın, bunları listeye geçir
meye mecbur değilim. Bunu burada tanzim edi
yoruz. Lokanta sahibi listeye % 10 u yazdı mı 
birtakım mükellefiyetleri vardır. Listeleri saklı-
yacak, garsonların başı ile anlaşacak, yüzde 
onun hesabı ile mükellef olacak, defter tutacak. 
Bunları niçin tahmil ediyoruz bu adama? Yüzde 
onu kestiği için. Kesmezse öyle mükellefiyeti yok
tur. Bugün garsonlar lehine yüzde on keserken 
yarın yüzde onu tevkif etmez; bu suretle garson
ların hakkı da zıyaa uğramış olur. Benim iddiam 
budur. 

Bu iddiamı bu şekilde tesbit ettikten sonra 
gelelim ikinci hükme : 

tç Kanununun 32 nci maddesinin son fikrası 
«îşverenlerce, işçiler adına müşteriden bir hiz
met karşılığı olarak garson ücreti, servis bedeli 
veya diğer namlarla alınarak iş yerleri iç yönet
meliklerinde tesbit edilecek esas ve usullere göre 
tamamiyle işçilere ödenmesi gereken paralar as
gari ücret hesabında nazara alınmaz.» Demekte-
dır. 

Evet, madde, asgari ücret hesabının tâyini 
için konmuştur. Fakat burada vâzıı kanun bir 
madde ilâve etmiştir. (Tamamen işçilere öden
mesi gereken) demiştir, katiyetle bunu ifade et
miştir. Binaenaleyh bu ifade ile o paraların ta
mamen işçilere ödenmesi gerektiği vuzuhla kanu-
niyet kesbetmiştir. Bunun artık asgari ücretle 
alâkası yoktur. Şurada antrparantez arzedeyim; 
(yüzde onlar ne suretle tevkif edilirse edilsin iş
çiye ödenmesi mânasını taşır mı, taşımaz mı?) 
Diye bir tefsir talebi getir ve (taşır) diye hâdi
se tefsir edilirse bu kanunun kastettiği mâna da, 
bu tasarının istediği dâva da halledilmiş olur 
diye düşünüyorum. 

Bütün endişem; kesmeye mecbur olmadıkları 
bir parayı, birtakım mükellefiyetler yüzünden, 
kesmemeleridir. Şimdi lokanta sahipleri lütfen 
kesiyorlar. Şu şekilde bu şekilde kendilerine fay
dalı olduğundan, yahut kasalarına faydalı olma
larını umduklarından dolayı kesiyorlar. Kendi
lerine bir mükellefiyet tahmil ediyor. Yarın mü-
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I kellef olursa kesmekten vazgeçecek, yüzde onlar 

kalacaktır. Nereden alacak belli değil, müşteri
den alırsa alacak, almazsa almıyacak. O zaman 
adamlara gadir olacak. Ben bu endişedeyim. 
Eğer bu endişe varit değilse izah etsinler, ben de 
tasarının ruhu ile mutabıkım. Ben de istiyorum 
ki; l)iı paralar garsonlara verilsin. Bakanın iddia. 
ettiği hususun tam. mânasiyle lehindeyim. Ama 
endişem kasdedilen fayda sağlanamıyaeaktır en
dişesidir. Komisyonda da bunu ifade ettim, bura
da da kâfi derecede anlattım zannediyorum. 

REİS — Halil Sezai Erkut, 
Efend'im, oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

1 fit fen. kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
HALİL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Sa

yın Vekil arkadaşımız bana cevap verirken, 
ana kanuna konulmamış hususlar hakkında tü
zükte yeni mahiyet taşıyan hüküm konulamı-
yacağı ve bu halin kanun tedvini ve hukuk 
prensibine uymadığı hususundaki tenkidime 
cevap vermediler. Dayandığım nokta şudur : 
Bu tasarının gerekçesinde denilmektedir ki; 
iş verenlerle garsonlar arasında yrllardan beri 
şu ihtilâf vardır. Garsonlar yüzde onların ta
mamının kendilerine ait olmasını isterler. İş 
verenler de senelerden beri yerleşmiş teamülle-

ı re göre işçilere bunları tevzi ederiz ama işçileri 
yenilik, eskilik ve kabiliyete göre bir sıraya 
koyarız; onun yanında işçinin dikkatsizliği 
yüzünden kendi sunu taksiri ile her hangi bir 
zayiat olursa, karşılığını aramızda yaptığımız 
anlaşmalarla dostane bir şekilde bu paralardan 
ayırırız, diyorlar. İşçiler ise bunu kabul etmi
yorlar. Bu sebeple bu ihtilâfı kanunla hallet
mek istiyoruz diye Hükümet bu tasarıyı ge
tirmiş ve ihtilâfı ortadan kaldırmak istiyor. 
Şimdi, yüzde onların garsonlara ait olduğu 

i söyleniyor. Bunun dışında gerek işçiler ara
mızdaki taksim sistemine karşı vâki olan hoş
nutsuzluklara, gerek iş verenlerin müşteri 
servis karşılığı olarak vermektedir, gibi iddia
larını tasarı tanı olarak karşılamadığı için ge
rekçede ileri sürdüklerinin metinde vazıh ola-

j rak karşılanmadığım arzettim. Ayrıca, bakan
lığa böyle bir tüzüğü yapmak yetkisini toptan 
kabul edersek yeni ihtilâfa yol açaeak hüküm
ler konabilir, bundan Yüksek Meclisin arzu et-

| in ediği bir netice çıkabilir. Binaenaleyh evvel 
1 emirde işçilerle iş verenler arasında ana meşe-
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led« ihtijâf olan hususlarda ki bunlar, arasında ; 

1/ % 10 lar, I 
2. Servis karşılığı ve i 
3. Verilen bahşişler ve sayın Bakan arka- , 

daşımızın da dedikleri gibi, muhtelif iş yerle- | 
rine göre muhtelif teamüllerle alman paralar . 
vardır, bunların hepsi hakkında maddede hü- j 
küm yoktur. Kanun acele olarak gelmiştir. 
Filhakika ihtiyaç çok zorladığı için bunu kar
şılamak üzere, kendilerinin dedikleri gibi, tan
zim edici bir hüküm getiriyorlar ama mevcut 
teamülleri yıkarak yeni bir 'hüküm korken 
umumi temayüllere, senelreden beri yapılan tat
bikata da kıymet vermek suretiyle ihtilâflara 
yol açılması lâzımgelir. Bu sosyal politika dâ
vasını, Hükümetin âdil müdahalesiyle, iki tara
fın meselelerini halletmek prensibi yerine bir 
taraflı prensibi getirirsek bizim iş alemimizdeki 
sulh ve ahenk içinde devam eden samimî ha
vayı bozabilir. Şimdi bendenizin mâruzâtım 
Bakan Beyden; şu gerekçede birer birer işa
ret ettikleri ihtilâf mevzularma ait hükümleri 
metne koymalarıdır. 

i% 10 1ar garsonlara ait deniyor, şu işçiye bu 
işçiye ve bu işlere ait olacaktır. Bunlar esaslı 
olarak metne geçmemiştir. Birincisi budur. 

İkincisine Cemal Kıpçak arkadaşımız işaret 
ettiler. O da hepimizin dinlediğimiz bin bir şi
kâyet mevzularından birisi de şudur: İş veren
lere çok formalite, vardır. Beyanname vermek, 
hesabını tutmak külfetleri vatandaşları ayrıca 
yıldıran bir şeydir. Arkadaşlar; büyük bir lo
kantayı, bir eğlence yerini, bir oteli hesaba kat
tığımız takdirde iş verene bir kâtip, bir muha
sebeci tutmak veya birleri iki yapmak mecburi
yetleri ve külfetleriyle karşılaşacaklardır. Bun
ların müşkülâtını nazarı itibara alarak daha I 
pratik bir çare bulunamaz mı sualimiz cevapsız 
kalmıştır. Bu zarureti vaktiyle düşünen eski 
iktidar, İş Kanunun 32 nci maddesine 5518 sa
yılı Kanunla bir fıkra ilâve etmek suretiyle; 
kendi taamül ve usulleriyle toplanan bu para
ların garsonlara tahsisi icabeder fikri 32 nci j 
maddenin sonuna konmuştur. İşçi ile iş vereni I 
karşılıklı anlaşmalar esaslarına göre bir birine 
bağlıyalım. İş yerlerinin iç yönetmeliği yapılır
ken işçi mümessilleriyle iş verenler bu işi ara- | 
larında halletsinler. İşin doğrusu da budur. 
Umumi mukaveleler sistemine gitmek doğru, ! 
olur. Devlet her şeye müdahale ederse, garson- ! 
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ların aldıkları yüzde onlar meselesine de, bu 
kanun münasebetiyle noksan hükümlere müda
hale. ettiğimiz takdirde pek çok müşküllerle 
karşılaşacağımız gayet tabiîdir. İşçilere iyilik 
yerine zarar getirmiş olmıyalım. İşçi ile iş ve
renin bu kanun hükmüne göre mecburi yol
larla değil iş mukavelelerinde işçinin haklarını 
sarih olarak koydurmak suretiyle hedefimiz olan 
karşılıklı anlaşmaya doğru götürmek esasları da 
mümkün iken Hükümet, tazyikin karşısında ace
le gelen bu kanunla, gerek işçi gerek iş verenle
rimizi mevcut ihtilâfların üstünde yeni bir hu
zursuzluğa sevkedecektir. Biz bu kanaatteyiz. Bi
zi burada mâruzâtta bulunmaya ve sizi yorma
ya sevkeden nokta, şimdiye kadar mevcut olan 
ihtilâfları halledeceğiz diye ydhi ihtilâflar aç-
mıyalım endişesinden geliyor. Bu kanun, haki
katen, esaslı tetkikten sonra huzurunuza gel
miş olsaydı ihtiyaç daha iyi karşılanır ve bun
dan gerek işçi ve iş verenler gerekse Bakanlık 
memnun 'olurdu. 

Bu kanunun gerekli hükümleri ihtiva etmedi
ği hususundaki beyanlarıma karşı Bakan arka
daşımızın izahı noksandır. Dediler ki, otel, lo
kanta, eğlence yerlerini birlikte işleten iş yerle-
r\ ile bunların işçi ve iş verenlerine ait ayrı ay
rı hükümler koyun demişiz. Biz bunu demek is
temedik. Tekrar edeyim ki, bu tasarı bu konuda 
ealışan işçilerimizin bütün müşküllerini tam mâ
nası ile halletmekten çok uzaktır ikmali lâzımdır. 

ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) —• Komisyon Başkanı ve Mazbata Mu
harriri arkadaşlarımız teferruatlı mâruzâtta 
bulunacaklardır, elbette. Müsaade ederlerse va
kıaların arkadaşımızın dedikleri gibi olmadığını, 
prensiplerin kanunda yer aldığını söyliyeyim ve 
meselâ bâzı maddeler okuyayım. 

MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriy
le ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmaları 
halinde bu paralar doğrudan doğruya servisi ya
pan işçiye aittir. 

Ancak, bu çeşit bahşişleri bir araya toplayıp 
isçilere dağıtmak usulünü tatbik eden iş yerlerin
de bu paralar, tüzük hükümleri gereğince tevzi 
olunur. 

Toplanmış bulunan para, hak sahiplerine he
men o gün dağıtılmıyacaksa, bu meblâğ dağıtma 
tarihine kadar, iş veren veya iş veren vekili ta
rafından saklanır. 

MADDE 6. — Her çeşit bahşiş paralardan 
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başka ayrıca sabit bir ücret vermek suretiyle 
işçi çalıştırmakta olan iş yerlerinde, bahşiş pa
ralar, sabit ücretin yerine ikame edilmeksizin 
taksim esas ve şekilleri dairesinde hak sahibi 
olan işçilere tam olarak ödenir. 

Bir diğer madde % 10 1ar hakkında kabul 
edilmiş prensip vardır, işçiye tamamen ödenir, 
demektedir. Kanunun koyduğu prensipler bun
lardır arkadaşlar, işin teferruatına girmiyece-
ğim. Fransız Nizamnamesini alıyorum, Fransız 
Nizamnamesinin meselâ beşinci maddesi : Top
lanmış olan bahşişleri servis ücretlerini perso
nelle taksim etmektedir. Otellerde, Valet de 
Chambre, Femme de Chambre, kapıcılara, 
asansörcülere nasıl taksim edileceği yazılıdır 
ki, bunlar bu kanun içine giren şeyler değildir. 
Çalışma Bakanlığı kanunda tanzim edilecek pren
sipleri göz önüne alarak mevcut teamüllerin ne 
olduğunu, bu teamülleri ne şekilde telif etmek 
lâzımgeldiğini, yine iş verenlerle, işçilerle isti
şare ederek tesbit edecektir. Ben anlamıyorum, 
arkadaşım hangi prensiplerin mevcudiyetini 
istiyorlar. O diyor prensip yok, ben diyorum, 
prensipler var. Nedir prensipler? Tekrar edi
yorum, garsonlara verilmesi kabul edilmiş yüz
de onlar müessesedeki işçiye dağıtılacak, bir. 
Yüzde onların üstünde müşterinin verdiği para
lar varsa işçiye dağıtılacak, iki. Bunların iş
çiye dağıtıldığını gösteren vesikalar tutacak, 
ve bunları hangi serviste, hangi işçilere ne nis-
bet dâhilinde yapılacağı nizamnamede gösteri
lecek! 

Müşterek mukaveleye gelince; Mevzuatımız
da müşterek iş mukaveleleri hakkında yalnız 
iki madde vardır. Bu maddelere istinaden bu 
mevzular müşterek iş mukavelesinin içerisine 
girmezler. Ama neler girecektir? Müşterek iş 
mukavelesi olarak değil, şu kanun çıktıktan son
ra, şu nizamname çıktıktan sonra iş verenle 
işçi arasında hususi mukavele mahiyetinde ne
ler olacaktır? Meselâ, % 10 l an veriyor veya 
vermiyor, mukavelede zikredilecek. îşte husu
si bir şart % 10 1ar üstünde şu bahşişler veril
diği takdirde bunlar doğrudan doğruya, işçi
ye aittir veya taksim edilir. îşte ikinci madde... 

Bütün bunlar hususi mukavelenin mevzuları 
olacaklardır. 

Bir nokta daha arzedeyini; Gemal Kıpçak 
arkadaşıma; demin d'edim ki, bu bir tanzim ka
nunudur. Meselâ Esnaf Birlikleri hakkında bir 
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kanun vardır. Sendikalar hakkında bir kanun 
vardır. Her iki kanunda da mecburiyet yoktur. 
Fakat sendika kurulduğu zaman o kanuna gö
re kurulur. Esnaf Birlikleri kurmak mecburi
yeti yoktur. Fakat birlik kurulduğu zaman o 
kanuna göre kurulur. Yüzde onlar mecburi mi? 
Hayır. Mecburi olduğu takdirde şu kanundaki 
esaslar cari olacaktır. Getirilen kanunun ıııhu 
bundan ibarettir. 

Cemal Kıpçak arkadaşıma hemen haber vere
yim ki; katiyen bu kanun çıktı diye iş verenler, 
eğlence yerleri sahipleri yüzde onlardan vazgeç-
miyeceklerdir. Çünkü; bugün garson ücretini 
altmış lira olarak tesbit ediyor, kırk lira ola
rak tesbit ediyor, öyle olduğu halde garson bu
nu kabul ediyor. Niçin? Çünkü her ay '•% 10 ve 
fazla bahşiş nihayet aylık kazancını 150 - 200 
liraya getiriyor. İş veren kanun çıktı diye yüz
de onu kaldırırsa bu sefer garsonun aylığını 
artırmaya mecbur kalacaktır. Ortada bu iki. yol
dan başka türlüsü yoktur, yani bunun ikisinin 
ortası olmaz. Bir arkadaş bir noktaya işaret 
ettiler, galiba Cemal Kıpçak arkadaşımız, bu
gün kesilen bu yüzde onlar- tabak ve sair çatal 
kaşık gibi zayiata karşılıktır. Bunun kanunda 
yeri nedir dediler. Bunun için kanunda esaslı 
hükümler mevcuttur. Ben burada bu maddeleri 
birer birer okumıyayım. Bunların hepsine karşı 
hükümler vardır. Hasara uğrattığı eşyanın be
deline karşılık olarak işçiden muayyen bir meb
lâğ kesilecektir. Kanun bu hakkı iş verene bı
rakmıştır. 

Arkadaşlar, bu çok teknik ve tanzim edici 
kanun iş hayatımızın küçük dahi olsa bir kısmını 
tam olmazsa, dahi mühim nispette tanzim ede
cek ve sükûna kavuşturacaktır. Yani arkadaşı
mızın dediği gibi yeni ihtilâflar mevzuubahis 
değildir. Tatbikat gösterirse ki, şurada hata 
vardır, yenilikler getirmek icabeder, bunları 
getirmek mümkün olabilir. 

REİS — Komisyon sözcüsü buyurun. 
ÇALIŞMA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Çok muhterem arka
daşlarını, bana takaddüm en Yüksk Huzurunuz
da kanunun esaslarını tafsilen arzeden Sayın 
Çalışma Vekili komisyon adına da bendenizin 
genişçe izahat vereceğimi ifade buyurdular ama 
lüzumlu bütün malûmatı benden evvel Yüksek 
Huzurumuza sunmuş bulunmaktadırlar. Ben 
dikkatinizi bir iki nokta üzerine çekeceğim. 
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»Say m Cemal Kıpçak arkadaşımız!a r,\mı ederim | 

ki," anlaşmak mümkün olacaktır. Ancak'kamımın-' 
ruhu bakımından geıek iş veren gerek işçi yö
nünden oldukça büyük bir endişe izhar eden sa
yın arkadaşım Halil Sezai Erkut 'u burada bu 
mevzuda' ikna- etmek mümkün olursa hakikaten 
çok bahtiyar olacağız. Çünkü arkadaşımız, 
üzerinde geniş tetkikler yaptığımız, komisyonca I 
günlerce: meşgul olduğumuz bu mevzuun iyi tet- j 
kik edilmemiş halde Yüksek Huzurunuza getiril- I 
diğini ifade buyurduk t-. Ancak bu tetkikleri- I 
nifein daha esaslı olmasını temin etmek arzu I 
ediyorlar idiyse- komisyonumuzun muhterem bir I 
üyesiolarak aramıza karışıp bizi daha evvel I 
aydınlatması çok yerinde olurdu. Fikirlerine I 
ilk defa burada mülâki olduk. I 

Cemal Kıpçak arkadaşımızın bir noktadan I 
dikkat nazarını çekmek isterim. Efcasen kanu- I 
niın altında kendi muhalefet noktai nazarlarını da I 
ifade etmişlerdir. Komisyonda da beyan ettiler I 
ve dediler ki, 3008 sayılı Kanunu değiştiren 5518 I 
sayılı Kanunun 32 nei maddesinin son fıkrası bu I 
meseleyi zaten halletmiştir, İŞ veren birtakım J 
külfettler yükliyen yeni, bir kanuna ihtiyaç I 
yoktur, ya tefsir veya tadil voliyle bunu ıslah et- j 
mek mümkündür. Arkadaşım sadece iş verene I 
yüklenecek büyük külfetlerden dolayı bu ihti- I 
razi kaydı ifade ve beyan ettiler. I 

Ancak 32 nci maddenin son fıkrasında iç yö
netmeliklerle bu meselenin halledileceği ifade I 
edildiği ha İde 3008 sayılı Kanunun 29 ucu I 
maddesinde bu hususa temas eden hiçbir nokta I 
olmadığına nazan dikkatlerini çekmek isterim. I 

İkinci mesele; bu bahsedilen ve garsonlar*I 
için kesilen yüzde onların mutlak surette tama- I 
minin kendilerine -verileceğini, beyan eden bu I 
fıkra, tatbikatta esasen iş verene bu mükellef iye- I 
tin formalitelerini yüklemiş bulunmaktadır, iş I 
veren ya bûnü 32 nci maddenin son fıkrasına I 
göre yapacak veya getirdiğimiz bu kânuna göre I 
t a n z i m ' edecektir. Bu mükellefiyetle zaten j 
karşı karşıyadır. I 

: Akadâşlar, bu yüzde onlar meselesi garsolarla I 
iş Verenler af asında büyük bir huzursuzluk tev- I 
lit etmiştir. T948 yıllnda iş verenlerle garsonlar I 
arasındaki bu mesele ele alınmış ve bunun halli I 
işin- 32 iıci maddenin son fıkrası tadileıı ilâve I 
edilmiştir. Bu sadece asgari ücretin tatbik edil- I 
dîği yerler için • mevzüubahistir. Biz/ çok mah- J 
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dut yerlerde bunu tatbik etmekteyiz ve yakın 
bit âtide şümüllendirmek mümkün olmadığı 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan sadece asgari üe-
retin tatbik edildiği yerlerdeki durumu tesbit 
eden 32 nci maddenin son fıkrası bu durumu 
umumi olarak halletmemektir. 

Bahşiş müessesesi bizde, yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, ihtiyari olarak îşliyen bir mües
sesedir. Komisyonda bunu mecburi olarak ih
das etmenin mümkün olup olmadığı noktası 
üzerinde durduk. Fakat dünyada sadece üç 
memlekette, Fransa' Macaristan ve Yunanistan 
da bu müessese mecburi olarak ihdas edilmiş... 
Fransa'da son zamanlarda tatbikatta müşkülât ve 
huzursuzluk dolayısiyle tadili cihetine gidil
miş olduğunu gördük. . ..;.,•• 

Arkadaşlar, yüzde onların cari bulunduğu bir 
iş yerinde garsonun durumu, nedir? Bu tatbi
katta ki güçlük dolayısiyle iş veren yüzde on mü
essesesini ortadan kaldırabilir mi? Bunun üze
rinde durduk. Bir garson bir iş yerinde çalışır
ken iki şeye istinat eder : Ücreti ve müşterinin 
vereceği, yüzde on.. Bir gorsonun ücreti 100 kuruş 
gibi, 150 kuruş gibi küçük bir paradır. «Grarson-
larm bu gibi yererde tek istinat ettiği şey bu . 
yüzde, onlardır. İşinden memnun ve müessesesin
de çalıştırmak istediği bir gorsonu istinat etmiş 
olduğu bu % 10 lan, tatbikattaki güçlükleri do
layısiyle, ortadan kaldırdığı takdirde, iş veren 
işçiyi tatmin etmek . mecburiyetinde bulanacak, 
yani vermekte olduğu ücrete bir zam yapmak 
mecburiyetinde kalacaktır. İki yoldan birini 
tercih etmek mecburiyetinde kalacak olan iş .ye
ren, bizim kanaatimize göre, birtakım forma
lite güçlüğü yolunu seçecek ve fakat, hiçbir za
man ücrete zam yapma yoluna gitmiyecektâr, 
Binaenaleyh arkadaşlanmızm endişeleri bu ba
kımdan da varit değildir. 

% 10 larm dışında garsonlara müşteriler ta
rafından bırakılmış olan bâzı ücretlerin, doğrur 

dan doğruya müşteriye hizmet eden garsona ait 
olacağı prensibi kabul edilerek kanunun metni 
içerisin'e sokulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu şekilde toplanan paraların ne tarzda tevzi 
edileceği tasrih ve tesbit edilmiştir... Ama hangi 
işçiye ye ne miktar verileceği kanun metninde 
yoktur. Tatbikatta bunun endişe doğuracağı 
mülâhazasiyle hem işçi hem iş veren için mevcut 
olanın üstünde bir hıizrursuzlufe tevlit edöc^ği 
noktai hazarına iltifat etmeye imkân yofc» 
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tur. Prensipleri bakımından sayın bakaaı, Ba
kanlığın noktai nazarını izah buyurdular. Ben
deniz de komisyon olarak bu kanunu kabul 
ettiğimiz zaman istinat ettiğimiz esasları yük
sek huzurunuzda izah ettim. Takdir hiç şüphe 
yok M Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Tümü hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyonler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Otel, pansiyon, lokanta, kah
vehane, gazino, açıK hava lokan' a ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, bar, dans saloi.mii, kulüp, 
oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri 
yerlerle içki verilen ve mahallinde istihlâk edil
mek üzere her türlü yiyecek ve içecek satılan 
yerlerde ve bahşiş usulünün uygulandığı miics-
selerde iş veren veya iş veren vekili tararından 
servis karşılığı, veya sair namlarla müşterilerin 
hesap puslalarına bahşiş olarak yüzde ilâvesi 
suretiyle veya sair şekillerle alınan paraların 
ve kendi arzusu ile müşteri tarafından iş veren 
veya iş veren vekiline bırakılan veya bu kimse
lerden birinin nezdinde yahut da bunlardan 
birisinin nezareti altında bir araya toplanan bü
tün bahşiş paraların iş veren veya iş veren vekili 
tarafından işçilere aynen ve tamamen ödenmesi 
mecburidir. 

îş veren veya iş veren vekili yukanki fıkrada 
bahsi geçen paraların kendi tarafından alındı
ğını ve aynen ve tamamen işçilerine dağıtıldı 
ğını bu kanunda gösterilmiş bulunan esaslar 
dairesinde tevsik etmek mecburiyetindedir. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; deminden beri kanunun tümü 
üzerinde yapılan konuşmalardan aldığım ilha
ma göre, hakikaten bu yüzde onların tümünün 
işçilere verilmesi iş verenlere bir külfet yükü 
yeeeği cihetle bu yüzde onların hesabını tuta
cak bir muhasibe külfet yükliyeeeğine gör?, 
bendeniz bu yüzde onların dörtte üçünün işçilere 
verilmesi ve dörtte birinin de iş verenlere veril
mesi, hakkında bir takrir veriyorum. 

Çünkü arkadaşlar; bunlardan hâsıl olacak 
paraların 1/4 i ile iş veren itma edilmiş olur ve 
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j uzaman Cemal Bey arkadaşımızın dediği, bu 
| müesses©! erin % 10 lan toplamaktan sarfı n«-
i zar etmeleri gibi bir mahzur da ortadan kalk-
I iniş olur. Bu teklifi onun için yapıyorum ve 
i toplanan paraların dörtte birinin iş verenlere ve 
ı dörtle üçünün de gareonlara verilmesini teklif 

ediyorum. 
I ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA-
[ MIK ÇEDİK (Aydın) — Dâva, zaten % 10 la

mı tamamının işçilere verilmesi davasıdır. Ka
nun bu şekilde gelmiş ve öteden beri müna
kaşa mevzuu olan bir meseledir. Bu arkada-

I simizin teklifi bu listelere % 10 olarak ithal 
edilmiş olan paraların meselâ şimdi bahsedilen 
esbabı mucibe ile yarısının veya üçte birinin 
kesilmesi suretiyle işçilerin eline geçmez. Bu 
itibarla ; dâvayı kökünden halletmek için, top
lanan paraların dörtte birinin patrona veril-

I meşini bu kanunun metni ve ruhu içinde mü
talâa etmemize imkân olmadığını komisyon adı
na arzederim. 

i REİS — Takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin, toplanacak % 10 Iarın 

dörtte üçünün işçilere tevzii suretinde tadilini 
teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

REİS — Takriri tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret etsin... Etme
yenler... Teklif kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu-
L vuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2. — Hesap puslalarına yüzde ilâ
vesi suretiyle müşterilerden alman paraları, 
iş veren veya iş veren vekili, hususi surette tu
tacağı bir deftere günü gününe işlemek mecbu
riyetindedir. 

Bu defterin beş yıllık müddetle saklanması 
J mecburidir. 
I İş veren veya iş veren vekili, deftere geçir

diği hesapların asıllarına uygun olduğunu ken
di mesuliyeti altında olarak tasdik eder. 

I Bu defter, iş yerinden dışarıya çıkarılamaz. 
Mümessil işçi veya bunun bulunmadığı hallerde 
işçiler tarafından seçilmiş bir temsilci, her iş 

I günü sonunda, hesap neticelermiîi kendisine bil 
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dirilmesini üşüyebilir, tş veren veya iş veren I 
vekili ile mutabık kalınmak suretiyle hesapla
rın bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana j 
bırakılabilir. Ancak bu devre hiçbir suretle 15 
günden fazla olamaz. 

Her tediye devresi ile ilgili hesap puslaları 
o devreye ait paraların işçilere ödenmesinden 
itibaren bir ay müddetle iş veren veya iş veren 
vekili tarafından saklanır. 

REÎ'S — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriy
le ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmala
rı halinde bu paralar doğrudan doğruya ser
visi yapan işçiye aittir. 

Ancak, bu çeşit bahşişleri bir araya toplayı]) 
işçilere dağıtmak usulünü tatbik eden iş yerle
rinde bu paralar, tüzük hükümleri gereğince 
tevzi olunur. I 

Toplanmış bulunan para, hak sahiplerine he
men o gün dağıtılmıyacaksa, bu meblâğ dağıtma j 
tarihine kadar, iş veren veya iş veren vekili ta- I 
rafından saklanır. I 

REİS — Buyurun Füruzan Tekil. 
PÜRÜZ AN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, günlük hayâtımız itibariyle her gün I 
garson vatandaşlar arasında bulunduğumuza gö- I 
re, bu bahis üzerinde konuşmak için mutlaka hu- I 
susi bilgiye ihtiyaç yoktur, kanaatindeyim. Bu I 
itibarla mühim saydığım bir noktaya işaret et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 3 ncü madde, garsonluğun, yani I 
çok nazik bir iş olan bu meslekin, hattâ sanatın 
memleketimizde olgunlaşması bakımından üzerin
de durulacak bir maddedir. Şöyle ki; her mües
sesede olduğu gibi, bu müessesenin de olgunlaş
ması kendi zatî ilerlemesi yanında kanuni iyi 
esaslarla mümkün olur. O itibarla üçüncü mad
de hakikaten bu esasları ihtiva etmesi lâzmigelen I 
bir madde olmak itibariyle calibi dikkattir. 

Deniyor ki: % 10 lardan hariç olarak bırakı
lacak olan bahşişler garsonlara terkedilir. An
cak bunlardan taksim esası kabul edilen yerler
de ortaya taksim edilir. Arkadaşlar, % 10 lâra I 
bir diyeceğimiz yoktur. Fakat bu bahşiş mesele
leri bu meslekin gelişmesi üzerinde hakikaten 
mühim bir âmildir. Şimdi iyi bir garson bulma, 
iş verenin bileceği bir şey gibi ifade edilmektedir. I 
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Fakat iyi garson bulmak iş veren için her zaman 
mümkün değildir. Hattâ birçok memleketlerde 
iş verenleri düşündürmekte ve elini kolunu bağ
lamaktadır. Bu memleketlerin hangisi olduğunu 
burada izaha lüzum yoktur ama misal olarak me
selâ Fransa 'yi göstermek, bence iyi bir misal ver
mek değildir. Şahsan gördüğümüz memleketlerde 

, Fransa 'daki garsonlar en iyi' garsonlar değildir
ler. Hattâ bizim garsonlar Fransa'dakil erden çok 
daha iyi evsaftadırlar ve hattâ onlara örnek ola
cak vaziyettedir. Garsonlar, yüzde onlar haricin
de bırakılan paraları kendileri aldıkları takdir
de daha iyi hizmet ederler, bu bir hakikattir. 
Şayet bu paralar ortaya bırakılacak olursa, or
taya taksim edilecek olursa o kadar iyi hizmet 
etmezler. Bunlar her gün içinde yaşadığımız va
kıalardır, bunları görmekteyiz. 

Yani, yüzde onlar haricindeki bu bahşişler 
kendilerine bırkılırsa bunlar iyi çalışacaklar, şa
yet toplanan bu paralara ortaya konarak seyya
nen taksim edildiği takdirde şevkleri azalacaktır,, 
bu bakımdan bu, teşvik edici bir esas değildir. 
Halbuki önümüzde Turizm Kanunu vardır ve 
memleketimizde garsonluk mesleki hakikaten ol
gunlaşması lâzmigelen bir meseledir. Biliyorsu
nuz ki garson denilen vatandaşlarla karşılaştığı
mız yerler, diğer vatandaşlarla karşılaştığımız 
yerlerden ayrı; mesai haricinde olmaktadır daima 
'ihtiyaç hissettiğimiz, dinlenmek istediğimiz yer
lerde olmaktadır. Garsonun vasfı mümeyyizi, 
gelen müşterisini memnun etmektir, tatmin et
mektir. Bu yapıldığı vakit iyi garsondur. Bu 
yapılmadıği vakit garson vazifesini yapmamış 
demektir. .Meselâ, başka memleketler dedik. 
İnsan bazan bir garsondan bir kahve istemeye 
bile çekinmektedir. Bu itibarla bunları teşvik 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Yüzde onların haricinde kalan bahşişler, ta
mamen hizmet görene ve tatmin edenine bırakıl
malıdır. 2 ve 3 noü fıkrada «ancak» kelimesi 
bunun bâzı esaslara göre ortaya taksim edilece
ğini âmir bulunmaktadır. Bu 2 ve 3 ncü fıkra
ların tayyı münasip olur. Yoksa testiyi kıranda 
bir, suyu getiren de bir olur. Böyle liyakat 
olmaz. Benzetmek lâzamgelirse hergün şekva et
tiğimiz, şikâyet ettişimiz bir nevi Barem Kanu
nu yapmış oluruz. Garsonlar bir nevi Barem Ka-
nujau esaslarına tâbi olurlar. Biz her şeyde tat
min etmeği, liyakati teşvik etmeyi müdafaa et
mekteyiz. Bu itibarla, (ancak) kelimesini ve on-
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dan sonraki 2 nci ve 3 ncü fıkraların tayyi su- I 
retiyle yalnız birinci fıkrayı bırakalım. Muhak
kak ki komisyon bunun üzerinde durmuştur. 
Muhakkak ki, kiymetli mütalâaları olacaktı-. 
Liyakat ye kifayet bakımından garsonun kendi 
hakkı olan yüzde onlar haricindeki bahşişe baş
kasının el uzatması doğru olmıyaeaktır. kanaa
tindeyim. (Takrir ver sesleri). 

RElS — Çalışma Komisyonu Sözcüsü. 
. ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 

GEDÎK (Aydın) — Arkadaşımızın haklı ola
rak üzerinde durduğu bu mesele hakikaten ko
misyonumuzda bütün arkadaşlarımızı uzun uza-
dıya meşgul etmşitir Yalnız mevcut.olan vazi
yeti tesbit etmeyi ve. bunu ıslah etmeyi esas 
prensip olarak kabul ettiğimiz için kanunu bu
nun ruhuna uygun olarak tanzim etmek için 
müzakere etmekte olduğumuz maddenin oku
makta olduğumuz fıkralarını kabul ettik. • 

Nitekim, üçüncü maddenin birinci fıkrasın
da; müşterilerin kendi istekleriyle bahşiş bırak
maları halinde bunun doğrudan doğruya ser
vis yapan işçiye, a it olacağını tesbit etmiş bulu
nuyoruz. Aneak bâzı yerlerde bu-keyfiyet mü
essesenin durumuna, örf ve âdetlerine göre bir 
esasa bağlanmıştır. Bu esas da, hizmet,eden gar
son, hizmet yerleri ve hizmet edenler kim olur
sa olsun, % 10 ların bir araya toplanıp tüzük 
hükümlerine göre mevcut kıstaslarla tevzi edil
mesi şeklinde kabul edilmiş bulunuyor. Bunun 
dışında müşterinin gönlü ile masaya bırakacağı 
paraların bir elde toplandığı yerler vardır. Ve 
halen bâzı yerlerde tatbik edilmektedir. Bu 
gibi yerlerdeki durumu,ıslah etmek için bu. pa
raların bir elde topladıktan sonra dahi, tıpkı 
yüzde onlardaki gibi, oradaki garsonlara tev
zi edilmesi lâzımgeldiği şeklinde fııkrayı tesbit 
ettik. Tamamen serbest bıraksaydık ne olur
du"? Bu müesseseler içinde çok defa karşı kar
şıya geldiğimiz bâzı yerler, bâzı lokantalar, 
bâzı birahaneler.vardır ki oralarda daima âde
ta mutena denilebilecek bâzı köşelerde müşteri 
toplanır. Garsonun iyi hizmeti bol bahşiş ve
rilmesine sebep olduğu gibi o yerin tutulması 
ayrıca garsonlar arasında bir, mesele .olur. Bu 
gibi mücadelelere meydan vermemek için bu 
fıkrayı. bu şekilde kabul ettik. Komisyonca 
kabul edilen bu fıkralar durumu realitelere uy
gun bir şekilde tesbit etmiş olması itibariyle 
mazharı iltifatınız olacaktır sanırız. . 
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REİS — Refik Şevket İnce. 
REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa;) — Ben, 

Fürıtzan Tekil arkadaşın 2 nci ve 3 ncü fık
raların tayyı hakkındaki noktai nazarına iş
tirak ederim. Şayet o fıkralar tayyolunmazsa, 
kalırsa diğer maddelerde de bunun gibi hü
kümler mevcutsa, anlaşılıyor ki biz bunların 
tatbikatını tüzük hükümleri dairesinde yapa
cağız. Tüzüğün aylarca ilgili daireden çıkma
dığım hep biliriz. Tensip ederseniz buradaki 
tüzük tâbirini kaldıralım, ya hali tabiîde yü
rüsün, veya bir talimatname ile işin hallo
lunması yoluna bir an evvel gidelim. Çünkü 

• maksat, garsonların yüzde on harici almış ol
dukları paraların toplanıp aralarında taksimi 
olduğuna göre, nizamname çıkıncaya kadar 
epeyce ihtilâflar çıkacaktır. Her" kesin parası 
toplanmıştır. Fakat nizamname çıkmadığından 
dolayı, yani tevzi şeklini gösteren nizamname 
çıkmadığından dolayı, patronun elinde bu top
lanan paralar kalacaktır. Garsonlar hak sahi
bi olduğu halde bu haklarını istirdat edeme
mek gibi durum, hâsıl oluyor. Buna meydan 
vermen^ek için encümenden rica ediyorum; 
tüzük hazırlamak zamana mütevakkıftır, Fü-
ruzan Tekil arkadaşımızın teklifi kabul olu
nursa buna lüzum kalmıyaeaktır kanaatinde
yim. 

REÎS — Agâh E rozan, buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; ben de Füruzan arkadaşımıza iştirak edi
yorum. Bilhassa şu noktada ; % 10 ların dışında 
verilen bahşişlerin bir elde toplanıp taksimine 
ait hiçbir müeyyide olmadığı gibi üstelik bâzı 
arkadaşların bu % 10 ların ve bahşişlerin alın
masında, toplanmasında bir müessesede çalı
şan garsonları lüzumsuz ihtilâfa sevkedeeektir. 
Hattâ daha ileri bir ifade ile, bir ahlâk mevzuu 
içine sığabilir, kaç para aldın, bir lira mı, elli 
kuruş mu aldın? Bir sürü dedikoduyu mucip
tir. Hizmet, nimet mukabili olduğuna göre, 
garsonun iyi hizmetinden mütevellit yüzde onun 
dışında verilen paraların garsonun hizmeti mu
kabili olduğunu kabul etmek, garsonun hakkını 
korumak bakımından lüzumludur. (Doğru, bra
vo sesleri) 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REÎSl NAFÎZ Kö-
REZ (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, yüzde 
onların haricinde garsonun hizmeti mukabili 
tabağa bırakılan paralar doğrudan doğruya o 
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hizmeti yapan garsona ait olduğu hükmünü bi
rinci fıkrada serdetmiş bulunuyoruz. Ama öyle 
müesseseler var ki, bütün garsonlarını çağırmış, 
kendileriyle konuşmuş; demişler ki ; biz mües
sesemizde bu usulü tatbik edelim, bütün arka
daşların yüzde onları haricinde aldığı paraları 
bir araya toplıyalım ve kardeşçe bunu taksim 
edelim ve garsonlar bu teklifi kabul etmişler, 
taksim tarafına gitmişler. Bir mecburiyet yok
tur. Şayet böyle bir usulü tatbik eden müessese 
varsa, hayır siz bunu tatbik etmiyeceksiniz, şek
linde bir hüküm sevketmek doğru değildir. 

Sonra bu taksim keyfiyeti hakikaten garson
lar arasında bir ihtilâfı mucip oluyorsa, mües
sese bu ihtilâftan zarardide ise bu usulün deva
mına müsaade eder mi? Derhal kaldıracaktır ve 
diyecektir ki, bu usulü koymuyorum ve üçüncü 
maddenin birinci fıkrasına göre bütün paralar 
hizmet edenlere aittir diyecektir. 

Muhtemelen bu usulü tatbik eden müessese
lerin vaziyeti bakımmdan kanunda bir açıklık 
bırakmamak yönünden bu hükmü şevkettik. Ka
bulünü rica ediyoruz. 

PERTEV ABAT (İzmir) — Bu maddedeki 
tatbik kaydı bugüne kadar devam edegelen usu
lü mü kasdediyor, yoksa yeni usul ihdasına ce
vaz verecek midir? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 
KÖREZ (Devamla) —- Verecektir efendim. 

PERTEV A&AT (Devamla) — Bu usulü iş 
veren mi, yoksa işçiler mi ihdas edecektir? Bir 
kısım işçiler anlaşabilirler ve fakat, bir kısmı 
da bunun aleyhinde bulunurlarsa netice ne ola
caktır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 
KÖREZ (Devamla) — İş verenle işçiler karşılık
lı olarak konuşurlar, mutabakat haline geldik
leri zaman bu usulü tatbik ederler. Mutabakat 
olmadığı takdirde, benim müessesemde şu türlü 
bir dedikodu devam eder düşüncesiyle iş veren 
bu yola gitmiyeceklerdir. Tam mutabakat halin
de bu usulü tatbik eden müesseseler vardır. Biz 
onlara bu kanunla diyeceğiz ki, sen artık bu 
usulü tatbik edemiyeceksin. Böyle bir şeye hak
kımız olmasa gerektir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Rica ederim, 
bunu alın geriye de iş bitsin. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Nizam
name ne zaman neşredilecek? 
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| NAFİZ t KÖREZ (Devamla) — Kanunutt 

neşri tarihinden itibaren iki ay zarfında neşredi
lecektir. Bu itibarla kanunun tatbiki gecikmi-
yeeektir, kanâatindeyiz. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, üçüncü maddenin ikinci fıkrası, bu-

I gün bâzı müesseselerde tatbik edilen bir usule 
I temas etmektedir. Bu usul şudur : Büyük kıra-
I athanelerde bir şefgarson bulunur, parayı da-
I imî surette o toplar. Diğer garsonlar servis ya-
I parlar. Parayı tophyan bir kişidir. Biz üçüncü 
I maddenin ikinci fıkrasındaki bu hükmü koyma

mış olursak o büyük kıraathanelerde yalnız pa
ra toplıyan adamın eline geçen bütün bahşişler 
kendisine kalır. Bu bakımdan üçüncü maddenin 
ikinci fıkrası en fazla bunun için konmuştur. 

AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Efendim, komisyonun hazırladığı tasarı yerin
dedir. Bunun aleyhinde konuşan arkadaşlar bel
ki bâzı büyük müesseselerde cereyan eden şek
le göre ikinci ve üçüncü fıkranın tayyını iste-
mislerdir. Fakat İstanbul'da büyük yerlerde 
birçok küçük tatlıcılar ve saire vardır ki, mese
lâ muhallebicilerde tezgâhta bulunan bir tezgâh
tar vardır. Bu, yalnız tezgâhtaki malları gar-
sonlara vermekle mükelleftir. Bunların bahşiş
le hiçbir alâkası yoktur. Keza tezgâha mal ve-

1 ren işçiler de vardır ki, bunlar da bahşiş almaz
lar. Halbuki bu müesseselerde, şahsan şahidim 
ki, bu gibiler bu bahşişe hissedardırlar. Bu müs
tahdemler iş verenle bir anlaşma yapmışlardır. 
% 10 1ar haricinde toplanan bahşişlerden, tez
gâhlardan mal alıp verenlerle mutfak ve emsa
li yerlerde çalışan kimseleri ve tezgâha mal geti
ren götüren garsonlar doğrudan doğruya bah
şiş almazlar, fakat toplanan bahşişlerin heyeti 
umumiyesi her gün akşam veya" da dâhil olmak 
üzere tekmil müstahdemler arasında taksim 
edilir. Onun için komisyonun yaptığı ikinci ve 
üçüncü fıkralar gayet yerindedir, değiştirilme
sin. 

REİS — Sani Yaver. 
I SANt YAVER (İstanbul) — Muhterem af-
j kadaşlar, dikkat ediyorum, kanunları tanzim 

ettiğimiz zaman daima menfaat ve seyyanen 
ia'ksim esası üzerinde konuşuyoruz. Bir de ah
lâk cephesi üzerinden konuşmamız ve düşünme
miz lâzımdır. Bugün bir müşteri bir lokantada 

I gittiği, yahut otelde kaldığı zaman onu % 10 a 
! tâbi tutuyoruz. Fakat garsonluğun terakkisi 
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bakımından, vazifesine karşı daha ziyade bağ- I 
lılığı noktasından düşünmemiz lâzımdır. Esasen i 
müşteri memnun olduğu takdirde fazlasiyle bah
şiş verir. Onu, garsonun müşteriye, iyi ihizmet et- j 
mesi bakımından ona tahsis ediyoruz. Binaen 
aleyh bu parayı taksim etmeye hakkımız yok
tur. Fazla bahşiş verirseniz fazlasını cebine atar. | 
Vatandaşlarımızı daima ahlâk cephesinden mü- | 
dafaa etmek lâzımdır. Hem meslekinde daha zi- ı 
vade mümsik bulunmasını iktiza eder. Onun için j 
Füruzan Bey arkadaşımın takririne ilâve olmak 
üzere bir önerge verdim, lütfen bunun kabulünü 
rica ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDÎK (Aydın) — Efendim; huzurunuzu 
işgal ettim. Arkadaşımı teyiden mâruzâtta bu
lunacağım. Biz bu ikinci fıkrada yeni bir esas 
ve vaziyet tesbit etmiyoruz. Mevcut bir vaziyet 
vardır. Evvelâ birinci fıkra ile prensibini koyu
yoruz. Bu şekilde verilmiş olan paralar doğrudan 
doğruya hizmet yapan garsonlara aittir. Fakat 
bunun dışında kanunun görüşülmekte olduğu bu 
zamanlarda ve tatbik zamanında bâzı müesseseler 
vardır ki, bunlar tek elden para toplamaktadır
lar ve toplıyacaklardır. Bunlar toplanacağına 
göre, bu durumun ıslahı bakımından, ikinci fık
raya bu hükmün konmasına da hakikaten ihtiyaç 
vardır. Aksi takdirde ihtilâf doğacaktır. Bu tarz
da para toplanıyorsa o zaman metot şu olacak
tır ve şu şekilde tevzi edilecektir diyoruz ve bu
nu da bu şekilde bir nizama bağlıyoruz. Mesele 
bundan ibarettir. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; bir noktayı tavzih için tekrar yüksek 
huzurunuza çıktım. Yüzde on dışındaki bahşiş
lerin taksimi mevzuubahis oldu. Müşterinin her 
bakımdan hizmetinden memnun olduğu garsona 
vereceği bahşiş taksim edilmiyecek. Müşteri bil
melidir ki, kendisine iyi hizmet eden garsona 
vereceği bahşiş bizzat garsona gidecektir. Eğer 
bu paralar garsonlara gitmiyecekse vaziyet çok 
hazin olacaktır. Müşteri bu vaziyet karşısında 
garsona gizli bahşiş vermek yolunu tutacaktır. 
Bu, ahlâki bakımdan tecviz edilemiyecek bir yol
dur. Garsonluk meslekini ilerletmek bakımından 
da iyi bir hareket olmıyacaktır. Binaenaleyh 
yüzde onlar doğrudan doğruya garsonlara bıra
kılmalıdır. Aksi halde vaziyet garsonların aley
hine olur, 
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ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Koyduğumuz hüküm
lerle yeni bir himaye tesis etmiyoruz. Bu arada 
yüzde onları toplıyan müesseseler hakkında böy
le bir şey bahis mevzuu değildir. Sadece bu gibi 
meselelerin cereyan ettiği müesseseler varsa ve 
bir elden para toplanmakta ise bu toplanan pa
ralar şu şartlar altında tevzi edilsin diyoruz. 
Yoksa teşvik mahiyetinde bir hüküm vaz'etmiyo
ruz. Bu noktadan nazarı itibara alınması lâzım
dır. 

Hakikaten arkadaşlar komisyon olarak bu fık
ranın üzerinde çok durduk. Şimdi de yeniden 
bu mevzu hakkında komisyondaki arkadaşlarla 
görüştüm. Birtakım ihtilâflara sebebiyet verme
mek bakımından bu hükmün metin içinde kal
masında fayda ve zaruret vardır. 

KEMAL BALTA (Rize) — Bir sual. Bu
yurdunuz ki halen tesis edilmiş usuller vardır. 
Meselâ, Ankara Palas, İstanbul Palas ve saire 
gibi büyük müesseselerin garsonlarına verilmek
te olan % onlardan başka verilen paralar o mü
esseselerin. bütün müstahdemlerine dağıtılıyor
um? Halen tatbik edilen usul bu mudur? Ve Tür
kiye'nin hangi müesseselerinde halen bu usul tat
bik edilmektedir? 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Bu tarzda te
sislerin mevcut olduğundan bahsetmedim. Yalnız 
m yolda muamele yapmakta olan bâzı müessese
ler vardır ki, bu kanun çıktıktan sonra birinci 
fıkranın dışında bir durum hâsıl olduğu için, 
bunun ıslahı nasıl olacaktır diye 2 nci fıkrayı 
kabul ettik. Bu bahis buyurduğunuz mesele ayrı 
bir mevzu olarak ele alınabilir. Meselâ tek elden 
bahşiş toplamayı arzu etmiyorlarsa bu ayrı bir 
hüküm olarak tedvin edilebilir. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Efendim, müesseselerce toplanan % 10 1ar bah
şiş değil, servis karşılığır ve bütün garsonlar 
arasında tevzi edilecektir. Diğeri ise doğrudan 
doğruya müşteriyi memnun ve tatmin eden gar
son tarafından hakkedilen bir paradır ve ona ait 
kalacaktır. Müşteri memnun olmadıkça para ver-, 
miyeeeğine ve bu da garson tarafından memnun 
edilip hakked ildiğine göre doğrudan doğruya gar
sona verilecektir. Bu sebeple 3 ncü maddenin 
ikinci fıkrasının tayymı teklif ediyorum. (Bra
vo sesleri) 

RE IS _ ' Füruzan, Tekil, 
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FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) — Efendim, 

bir iki kelime ile maruzatta bulunacağım. Her 
noktai nazarın 'lehinde ve aleyhinde1 söylemek 
mümkündür, faydası vardır, mahzuru vardır. 
Ben teklifimi ileri sürerken düşündüğüm fay
daların üstünde mahzurlarla karşılaşabilir mi
yim diye bir düşünceye kendimi kaptırmadım 
değil. Şimdi görüyoruz ki mahzurları faydala
rından çok hafiftir. 

•Malûmu âlileridir ki bir kanun yapılırken 
tatbikatta nasıl yapılıyorsa değil, nasıl olması 
lâzımgeldiğine itibar edilir. Bizim burada na
sıl yapıldığına bağlanmamız doğru olmaz. Şa
yet bâzı yerlerde parayı tek elden toplamak 
usulü varit ve vâki ise, kanun ahkâmı karşısın
da bu usuller de tanzim edilir, düzenlenir. Bu, 
her gün yaptığımız kanunlarda aynen vâkıdır, 
arkadaşlar. Fakat bunun yanında turizm bakı
mından iyi yetişmiş, iyi hizmet eden garsona 
ihtiyacımız vardır, vatandaşların istlrahati ba
kımından iyi yetişmiş, tatmin eden garsona ih
tiyacımız vardır. 

•Bunun yanında bizatihi garson olarak ken
disi iyi çalışırsa onun da mesaisinin ve tatmin 
edişinin mükâfatını almak hakkı vardır. Bun
ları nazarı dikkate alarak 2 ve 3 ncü fıkraların 
tayyedilmesi elbette ki faydalı olacaktır. Bu
nun yanında şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor 
gibi mülâhazalara yer vermemek iktiza eder. 
Bilhassa bu öyle bir açık kapı olur ki birtakım 
ihtilâfları ve nizaları mucip olur. Hattâ bir 
takım nahoş hâdiseleri mucip olur. Bâzı insan
lar, bâzı yolsuzluklara dahi sevkedebilir. 
Biz, iyiyi, doğruyu teşvik edelim, iyi ne ise 
onlara bunu getirelim. 

REİS — Kifayet önergesini okuyoruz : 

Reisliğe 
Madde üzerinde müzakere kâfidir, reye ko

nulmasını teklif ederim. 
Çankırı 

Dr. Celâl Otman 

BBÎS —- Madde üzerindeki müzakereyi kâ
fi görenler... Cförmiyenler... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Madde hakkında takrirler vardır okutuyo
rum. 

Y. Başkanlığa 
Servis yüzdesini teşkil etmeyip müşteri ta-
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I rafından kendi isteğiyle bırakılan paranın yal

nız hizmet görene hasren verilmesi, hizmetin 
kalitesini yükselteceği cihetle maddenin bu su
retle değiştirilmesini ve maddenin iki ve üçüncü 

I fıkralarının tayyını arz ve teklif ederiz. 
I İstanbul Mebusları 
I Sani Yaver Füruzan Tekil Celâl Türkgeldi 
I Kastamonu Mebusu 

Ş. Kerimzade 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddeden ikinci fıkranın kaldırılma

sını teklif ediyorum. 
İstanbul 

Andre Vahram Bayar 

I REİS — Aykırı teklif Füruzan arkadaşımı
zın teklifidir ki her iki fıkranın tayyını istemek
tedir. Bu itibarla evvelâ bunu reyinize arzede-
ceğim. 

Üçüncü maddenin ikinci ve üçüncü,fıkraları
nın çıkarılmasını kabul edenler lütfen işaret bu-

I vursunlar... önergeyi kabul etmiyenler lütfen 
işaret buyursunlar... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon bunu kabul ediyor mu? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) — Evet, kabul ediyoruz. 
REİS — Diğer önergelerin reye vaz'ma lü

zum yoktur. Maddeyi son şekliyle okutuyorum. 

i MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriyle 
ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmaları ha
linde bu paralar doğrudan doğruya servis yapan 
işçiye aittir. 

REİS — Maddeyi okunan şekilde oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hilâfına mukavele şartı mev
cut bulunmadıkça, yüzde şeklinde alnan para
ların veya bir araya toplanan bahşişlerin taksi
mine iştirak hakkına malik bulunan işçinin 
çalışmadığı günler taksim sırasında nazara alm-

I maz. 
I SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tadili, lft-
I zımdır. Bu adamakıllı karıştı. 
I REİS — Komisyon Başkanı buyurun. 
i ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 
j KÖREZ (Manisa) — Üçüncü maddenin ikinci 
| fıkrası maddeden çıkınca dördüncü maddenin 
J metnini de üçüncü maddeye mütenazır bir şekle 
i sokmak icap eder. Bu itibarla; «veya bir araya 
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toplanan bahşişlerin» kelimelerinin çıkarılması 1 
lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada (Muka
vele şartı mevcut bulunmadıkça) denilmektedir. 
Bunun yerine «hilâfına mukavele bulunma
dıkça» demek lâzımdır. 

REİS — (Hilâfında mukavele bulunmadık
ça) şeklinde tashihle maddeyi tekrar okutuyo
rum. I 

MADDE 4. — Hilâfın,ii mukavele bulunma
dıkça, yüzde şeklinde alınan paraların taksimine I 
iştirak hakkına malik bulunan işçinin çalışmadığı 
günler taksim sırasında nazara alınmaz. I 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 5. — İş veren veya iş veren vekili, I 
taksime iştirak hakkına malik olan bir işçiyi I 
işe alırken o iş yerinde cari bulunan taksim şe- I 
killerini işçiye bildirmek mecburiyetindedir. I 

Taksim şekilleri üzerinde değişiklikler yap- I 
mak îstiyen ig veren veya iş veren vekili bu deği- I 
siklikleri bir iş haftası evvelinden işçilere bildir- I 
mekle mükelleftir. I 

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

MADDE 6. — Her çeşit bahşiş paralardan I 
başka ayrıca sabit bir ücret vermek suretiyle I 
işçi çalıştırmakta olan iş yerlerinde, bahşiş para- I 
lar, sabit ücretin yerine ikame edilmeksizin tak- I 
sim esas ve şekilleri dairesinde hak sahibi olan I 
işçilere tam. olarak ödenil*. I 

REİS — Komisyon reisi buyurur, I 
ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ I 

KÖR EZ (Manisa) — Efendim; bu madde île I 
sevkedilmek istenen hüküm şudur : Eğer bir gar- I 
son muayyen bir para ile, hizmet etmekte ise bu I 
şekildeki paralardan dolayı ücretinden kısıntı ya- I 
pılamıya çaktır. Bu madde bunun temini m aksa- I 
diyle tedvin edilmiştir. I 

ANDRE VAH RAM BAVAR (istanbul) — 
Redaksiyon değişmeli I 

NAFİZ KÖREZ (Devamla) — Daha evvel 
gerek % 10 lan ve gerekse tabağa bırakılan ve I 
hakiki bahşiş olan jmrayı mütalâa ermek üzere I 
düşünmüştük. Fakat % 10 fardan diğer hah- I 
şiş olan paralar ayrılmıştır. Buna göre reda'k- I 
siyonu yapılmak üzere maddeyi komisyona isti- I 
yoruz. I 
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REİS — Redaksiyonu yapılmak üzere.bu mad

de komisyona, verilmiştir. 

MADDE 7. -— Birinci madde de gösterilen 
iş yerlerinde çalışan işçilerin, o iş yerindeki bah
şiş ve sair gelirlerinden, 3008 sayılı İş Kanunu
nun 22 nei maddesine kıyasen, tazminat karşılığı 
olarak, iş veren bir miktar alıkoyabilir. 

Tazminat kesintilerinin, mahsup icrasını ge
rektirecek bir zarar iras etmeksizin işten çıkan 
veya çıkarılan işçiye aynen iadesi mecburidir. 

Tazminat karşılığı olarak muvakkaten alıko
nulan meblâğdan, mahsup yapılması zarureti 
hâsıl olduğu takdirde, işçi talebederse, iş veren 
veya iş veren vekili kendisine mahsubun hangi 
esaslar dairesinde yapıldığını izah etmeye ve bu
na ait hesaplarla fatura ve saire gibi belgeleıi 
ibraza mecburdur. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan 
ancak o işçi tarafından iras edilen zarar için 
mahsup icra olunabilir. 

KMKULLAH NUTKU (Erzurum) — Kanaa
timce bu madde böyle kaldığı takdirde birçok 
ihtilâfla.:* doğabilecektir. Maksadım şudur : İras 
edilen hasarın kimin tarafından iras edildiği belli 
olmadığı ahvalde ne yapılacaktır? Bu, meskût-
tuı\ Farzedelim ki, garson tepsiyi kaldırırken 
birisi ona çarptı. Tevzi eden mi öteki garson mu 
bunu yapmıştır? Bâzı işler var ki bu da sabit 
olmaz. Kimsenin bilmediği yerde hasar olur. Bu
nu müşteri yapmış olur, garsonun kendi sunu 
taksiri yokken tazmin etmek mükellefiyetinde 
değildir. O itibarla, ben bu maddenin içine, (ki
min tarafından iras edildiği açıkça anlaşılamıyan 
zarar ve hasarlar servis işçilerine taksim olunur) 
diye bir fıkra konmasını teklif ediyorum. 

'Sonra ikinci bir husus daha var; «tazminat 
karşılığı olarak iş veren bir miktar alakoyabilir» di
yor. Yani miktarın] hudut!andırmıyor. Farzediniz 
ki. birgüu toplanan yüzde onların mecmuuna şâmil 
bir hesar vâki oldu. Binaenaleyh o gün bu kim
seler bahşişten birşey almıyacak demektir. Gün
delikle is gören bu işçilerin bu, zararınadır. O 
itibarla (alıkonulacak paranın bütün yüzde on
ların mecmuunun yüzde yirmi beşini tecavüz et
memesi) şartı da'lâzımdır. 

Bir takrir veriyorum. Bunun nazarı dikkate 
alınmasını rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
ÇTLTŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA-



B : 30 21.1 
MTK GEDİK (Aydın) — Efendim, Emrullah I 
Nutku arkadaşımızın bu madde hakkındaki mâ
ruzâtı; zararı kim iras ederse tazmin ile., o. mü
kellef olsun, evvelâ bunu garantiye alalım, di
yorlar. 

İkincisi: iras edilecek muhtemel zarar kar
şılığı kesilecek olan tazminatın yüzde onların 
yüzde 25 ini geçmemesini istemektedir. İş Kanu
nunun bir maddesinde bu işe dair bir kıstas 
konmuştur. On günlük hasılat nazara alına
rak bunun yüzde onunu geçmemek üzere bir 
tevkif at yapılabilecektir. Bu da bu suretle 
hudutlandırılmıştır. 

REİS — Bir teklif var okunacaktır efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1. Yedinci maddenin birinci fıkrasında bir 

ıniktar denmek suretiyle tazminata bir hudut 
tâyin edilmemiştir. Bu itibarla : «Alıkonacak 
tazminat miktarı % 10 lardan toplanan paranın 
% 25 ini geçemez.» fıkrasının ilâvesini teklif 
ederim. I 

2. Yine aynı maddenin sonuna : «kimin ta
rafından iras edildiği açıkça anlaşılmıyan za
rar ve hasarlar o servis işçilerine taksim olunur.» 
fıkrasının eklenmesini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Mebusu 

E. Nutku 

REİS — Komisyon bu takrire iltihak etmi
yor. Önergeyi dikkatinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenier... önerge reddedilmiş
tir. 

Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenier... 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) —' Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşlar, bah

şişin doğrudan doğruya tek elden toplanma
sını prensip olarak çıkardığımıza göre, burada 
tazminat karşılığı olarak muayyen bir miktarın 
iş veren tarafından tevkif edilebilmesi, ancak 
puslada muharrer bulunan yüzde onlarda kabil
dir. Çünkü bahşiş olarak garsonun kendisine 
verilen ve tasarrufuna geçmiş olan bir paranın, 
iş veren tarafından istenmesi doğru bir mesele 
olmaz. Bu yedinci maddede (bahşiş) kelimesi- I 
nin çıkarılmamasının zararlı olacağı kanaatin
deyim. 

REİS — Bahşiş kelimesinin bu yedinci mad- I 
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deden çıkarılması lüzumuna işaret ettiler. Bu 
kelime çıktığı takdirde cümlede bir tanzim ame
liyesi icap ediyorsa bunu da altıncı madde gi
bi komisyona verelim,. 

ÇTLIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydm) -~ Efendim, sayın ar
kadaşımız maruzatta bulunurken bahşiş kelime
si üzerinde durmadılar. Biz komisyonda bu 
bahşiş kelimesi üzerinde uzun zaman durduk, 
bunun mahiyetini tesbit etmeye çalıştık. Bahşi
şi iki. şekilde mütalâa ettik, birisi % 10 1ar 
şeklinde, aşağı yukarı, servis ücreti mahiyetine 
olan para, diğeri de hizmet edenlerin eline müş
teriler tarafından verilen paradır. Maddede : 
(İş yerlerinde çalışan işçilerin o iş ' yerindeki 
bahşiş ve sair gelirlerinden) denilmektedir ki, 
(ve sair) gelirler denilmesinden maksat % 10 
lardan gayrı gelirlerdir. Arkadaşımız, olsa ol
sa, bahşişten ziyade bu «ve sair gelirler» üzerin
de durmakta ve maddenin buna göre tanzim edil
mesini istemektedir. 

SUAT BAŞ/)L (Zonguldak) — O is yerin
deki gelirlerinden, demek lâzım. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — O iş yerinde
ki gelirlerden, denilirse olur efendim. 

REİS — Yedinci maddenin tashihli şeklini 
tekrar okutuyorum : 

MADDE 7. — Birinci maddede gösterilen 
iş yerlerinde çalışan işçilerin, o iş yerindeki ge
lirlerinden, 3008 sayılı îş Kanununun 22 nei 
maddesine kıyasen, tazminat karşılığı olarak, 
iş veren bir miktar alıkoyabilir. 

Tazminat kesintilerinin, mahsup icrasını ge
rektirecek bir zarar iras etmeksizin işten çıkan 
veya çıkarılan işçiye aynen iadesi mecburidir. 

Tazminat karşılığı olarak muvakkaten alı
konulan meblâğdan, mahsup yapılması zarureti 
hâsıl olduğu takdirde, isçi falebederse, iş veren 
veya i« veren vekili kendisine mahsubun hangi 
esaslar dairesinde yapıldığını izah etmeye ve 
buna ait hesaplarla fatura ve saire gibi belgele-
i'i ibraza mecburdur. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak o işçi tarafından iras edilen zam-r 
için mahsup icra olunabilir. 

REİS — Maddeyi bu şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenleı-... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı maddeyi veriyor musunuz? 
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ÇALİŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAPÎZ 

KÖREZ (Manisa) — Evet efendim. Müsaade ' 
ederseniz okuyayım : 

MADDE 6. — Yüzdelerden başka ayrıca sa
bit bir ücret vermek suretiyle işçi çalıştırmak
ta olan iş yerlerinde, bu paralar, sabit ücre
tin yerine ikame edilmeksizin taksim eesas Ve 
şekilleri dairesinde hak sahibi olan işçilere 
tam olarak ödenir. 

REİS — Maddeyi bu tashihli şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin tatbi
ki işçi kazançlarının daha aşağı hadlere indiril
mesi için sebep tutulamaz. 

RıEFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Bura
daki kazanç tâbiri doğru değildir. Maaş ve üc
ret denmesi daha muvafık olur. Maddenin bu 
şekilde düzeltilmesini rica ediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK ÇffiDÎK (Aydın) — Buradaki işçi kazanç
ları, bir taraftan müessese sahibinin verdiği üc
reti, bir taraftan da % 10 lardan hisselerine dü
şecek miktarı ifade etmektedir. 

Şimdi iki durum vardır : Bu kanunun tat
biki sırasında müessese sahibi vermiş olduğu 
ücreti azaltamaz. Ama kendisine formalite ba
kımından yükletilen külfet dolayısiyle müesse
sede tatbik edilmekte olan yüzdeyi düşürebi
lir. İş verenler böyle bir azalmaya doğru git
mesin diye bunların heyeti mecmuasını, yani 
hem yüzde onları ve hem de ücretleri kazanç 
tâbiri altında ifade ettik. Ama Yüksek Mec
lis arzu ederse ve daha münasip bir tâbir bu
lunursa komisyonca tetkika hazırız. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) - Bu ka
zanç kelimesi biraz sakattır. 

REİS — Komisyon, daha esaslı bir teklif 
olursa tetkik ederiz, diyor. Daha salim bir za
manda tetkik edilmesi için maddeyi komisyo
na iade edelim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — Komisyon bu fikre 
İştirak etmiyor. Arkadaşlardan daha münasip 
teklif yapacaklar varsa okunsun, noktai na
zarımızı bildiririz. Fakat halen yazılı bir teklif 
yoktur. 

RElS — Madde hakkında başka söz ist iyen 
yok. Maddeyi aynen oyunuza .arzediyorum. Ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabu/ 
edilmiştir. 

MADDE 9. — B u kanun hükümlerine muha
lif bulunan sözleşme şartları hükümsüzdür. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Buradaki «söz
leşme» yi «mukavele» yapalım. 

REFİK ŞEVKET İNOE (Manisa) — Bu ka
nun hükümlerine muhalif mukavele yapılamaz. 

KOMİSYON REÎSİ NAFİZ KÖREZ (Ma
nisa) — Efendim, mukaveleden sonra «şart» ke
limesinin getirilmesine şunun için ihtiyaç hisset
tik. Bir mukavele yapılır, on tane şartı ihtiva 
eder. Bu on şartın dokuzu kanuna tamamen uy
gundur ama bir tanesi uygun değildir. Biz işte 
bir mukavelede muhtelif şartlar olduğu takdirde 
onun içersinde kanuna uygun şartlar varsa bun
ları kabul edelim, yalnız kanuna aykırı bulunan 
şartı kabul etmiyelim şeklinde düşündük. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

REÎS — Komisyon metinde ısrar ediyor mu?. 
Yanlış bir iş yapmıyalmı. Çünkü yazılı bir teklif 
yoktur. Teenni ile hareket edelim. 

KOMİSYON REİSİ NAFİZ KÖREZ (Ma
nisa) — (Şart) yerine (hükümler) olabilir. 

REİS*— Bu kanun hükümlerine muhalif bu 
lunan mukavele şartları hükümsüzdür. Metin 
böyle olacak, değil mi?. 

KOMİSYON REİSİ NAFİZ KÖREZ (Ma
nisa) — Evet efendim. 

REİS — Tashih edildiği şekilde maddeyi tek
rar okuyoruz. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine muha
lif bulunan mukavele şartları hükümsüzdür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Madde tashih veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun (1, 2, 3, 5, 6 ve 
7) ııei maddeleriyle konulmuş bulunan mecburi
yet ve mükellefiyetlere ve bu kanunun tatbiki 
için çıkarılacak tüzükte yazılı usul ve şartlara 
riayet etmiyen iş veren veya iş veren vekili hak
kında iki yüz elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul buyuranlar . 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 8 nci maddesi
ne muhalif hareket eden iş veren veya iş veren 
vekiline, işçi kazançlarının daha aşağı hadlere 
indirilmesinden dolayı işçilerin uğradıkları za-
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rarm iki misli tutarında hafif para cezası hük-
molunur. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı bulunan bahşiş paraların hangi iş
lerde çalışan işçilere tahsis olunacağı, bu para
ların bu işçilere hangi şartlar ve nispet dâhilin
de ve ne suretle dağıtılacağı, bu kanun hüküm
lerine tâbi müesseselerin ne gibi servisler kura
bilecekleri, bu servislerin bahsi geçen paraların 
tevziinde ne nispette hisse alacakları ve bu ka
nunun tatbik tarziyle ilgili sair hususlar, tan
zim olunacak bir tüzükte gösterilir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — (Bahşiş paraların) ı (yüzr 
delerin) diye tashih ediyoruz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Birinci 
maddede (bulunan) diye yazılıyor, (bulunan) a 
lüzum yoktur. Ne buyuruyorlar?. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — Bulunan kelimesini kaldı
rıyoruz, bahşiş paralarını da yüzdeler yapıyo
ruz. 

REİS — Bu tashihle maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

MADDE 12. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı yüzdelerin hangi işlerde çalışan iş
çilere tahsis olunacağı, bu paraların bu işçile
re hangi şartlar ve nispet dâhilinde ve ne su
retle dağıtılacağı, bu kanun 'hükümlerinle tâbi 
müesseselerin ne gribi servisler kurabilecekleri, 
bu servislerin bahsi geçen paraların tevzünde ne 
nispette hisse alacakları ve bu kanunun tatbik 
tarziyle ilgili sair hususlar, tanzim olunacak bir 
tüzükte gösterilir. 

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

MADDE 13. — 300.8 sayılı İş Kanununun 
5518 sayılı Kanunla değiştirilen 32 uci maddesi
nin san fıkrası kaldırılmıştır. 
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I REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
I etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — (Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer.. 

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

MADDE 15. — Bu kanunu İcra-Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi sona ermiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet Demiyolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesine ek ve 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki tasa
rıya (250) rey verilmiş, (250) si de kabul reyi
dir. Muamele tamamdır. Tasarı onanmıştır. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvele olağanüstü 
ödenek konulması hakkındaki kanun lâyihası
na (253) rey verilmiştir, (253) ü de kabul re
yidir, tasarı onanmıştır. 

| Harb Felâketzedelerinin Himayesine dair 12 
i Ağustos 1949 tarihli Cenevre iSözletmelerinin 

onanması hakkındaki kanun tasarısına (246) 
rey verilmiş, (246) sı da ıkabul reyidıir. Tasarı 
onanmıştır. 

Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına mü-
I tedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Bir

liği İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün 
onanması hakkındaki kanun tasarısına (246) 
rey verilmiş, (246) sı da kabuldür, tasarı onan
mıştır. 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tadille
rin onanmasına dair kanun tasarısına (244) oy 
verilmiş, (244) ü de kabuldür, muamele tamam
dır. Tasarı onanmıştır. 

23 Ocak 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 18,15 
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DÜZELTIŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 87 S. Sayılı basmayazınm 4 ncü sayfasının 35 nci satırın
daki (birinci maddesini) kelimeleri, (birinci ve ikinci maddelerini) şeklinde düzeltilecektir. 

26 ncı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda da aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S.-Sayısı Sayfa Satır Yank| Doğru 

251 
» 
> 
10 
* 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

65 
75 
91 
6 
7 
7 
8 
8 
8 

10 
14 
15 

* 33 
10 
2 

22 
6 

33 
25 
29 
30 
40 
15 
2 

iltizam 
gösterilen 
i§bu 
tefrik 
vazifelerinin 
b)1 IV 
tefrik 
Âkıd Taraklar 
kabul edenler 
üyelerinden biri 
akdedilecekti!. 
iş Birliği Konseyi 

İstilzam 
gönderilen 
bu 
terfik 
vazifesinin 
b) VI 
terfik 
Âkıd Taraflar 
kabul ederler 
üyelerinden biri tarafından 
akdedebilecektir. 
Gümrük îş Birliği Konseyi 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesine ek ve olağan

üstü Ödenek verilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
250 
250 

227 
10 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müçteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Samih inal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
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Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

ÎZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

B : 30 21.1 
KONYA I 

Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 

MANİSA I 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

. 1953 O : 1 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Halil Nuri,Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topeu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif S^rıoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki Ökdem 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESİR 
Salâha! t i n Başkan 
Müfit Erkuyumcıı 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yır cali (Vekil) 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkul 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün s?1 

Mustafa Nuri Okcuoğlıı 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizo^lu 
M. Remzi Bu^ak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tav^ı 

F^lRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk S an aç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Oüualtay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Z-eytinoğlu 
(Vekil) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih Tnankur 
Celâl Ramazanoghı 

İSPARTA 
Kemal T ^ ™ i n ^ fî > 

İSTANBUL 
îhsan A İtin el 
Ahmet Haindi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur-
reisi) 
Nîhad Reşad Bel ger 
Faruk Nafiz Camlıhpl 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keeeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (I.) 

Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
Emin Dpvplîoğlu 
Hıranın Ki^azofrln 
Mehmet ö?dpmir 

KIRKLARELİ 
Mahmut. Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t) 

KIRSEHtT? 
Osman Bölükba^ı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t.) 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

M ARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Riza Erten 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (I.) 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

Mehmet Fahri Mete 

Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Üstaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğhı 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat ZeM örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntag 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akm 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant (Vekil) 
Hüseyin Balık 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

— 
10 
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Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvele olağanüstü Ödenek 

konulması hakkında Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înee 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 

A za sayısı 487 
Rey verenler 241 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar 232 
Açık mebusluklar : 10 

[Kabul edenler] 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIÖ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Samih tnal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

tÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Tank Kozbsk 

Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Halil Nurj Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu1 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevjrf; 

Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Tîmuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Âvni Tan' (1) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Reis 
V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet T.opcu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil) 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcıı 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pervan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Vekil) 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emoç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Kemal Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu (1.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Vekil) 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 
(Vekil) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç (1.) 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay (1.) 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 

Seyfi Oran 
Mükerrem karol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (1.) 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 

(î. D 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkan (1.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ , 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
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KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Besim Besin (I.) 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 
(I. Â.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Iıûtfi Sayman 

B : 30 21.1 
MANİSA 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmett Bozdağ 
Salâhattin Hüdayiöğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (I.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

. 1953 O : 1 
ORDU 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Gezimi Türk 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil Imre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (t.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant (Vekil) 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
2 
.1 

r-i 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

— 
10 

mmm 
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Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin onanması 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler 
Çekinserler ; 

Reye katılmıyanlar 231 
Açık mebusluklar 10 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kermau 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfüli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 

[Kabul 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BOLU 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kemal Atananlar 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlıı 
Nusret Kirilgcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

edenler] 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varmca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
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Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

ÎZMtR 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Yusuf Ziya Turgut • 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakk! Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoglu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

.1953 O : 1 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Ni/amoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
A.1İ Riza Inceale'mdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHİSAR 
Kemal Özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı (Reis 
V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki Ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kahpsızoğlu j 

BİLECİK j 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
(t)' 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez | 

[Reye ka 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy men 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Ata kurt 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasııhioğlu 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (1.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 

Imıy anlar] 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç (I.) 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 

Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (I. Â.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın (t.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
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Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Ümran Nazif Yiğiter 
(D 

KÜTAHYA 
Besim Besin (t.) 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(R. V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

SalâhaDtin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (î.) 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavakoğlu 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
ServeT Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (1.) 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 

[A çik m e b us luklar] 
Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

— 
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Bir Gümrük tş Birliği Konseyi İhdasına mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği İnce

leme Grupuna Mütaallik Protokolün onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

A za sayısı : 487 
Bey verenler : 246 

Kabul edenler 246 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar : 231 

Açık mebusluklar : 10 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLU 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Celâl Boynuk 
Kenan Çjığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Samih inal 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Basar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

B : 30 21.1 
Yeredoğ Kişioğlu I 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA I 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen | 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakeıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy I 

.1953 0 : 1 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeröğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavakoğhı 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

I SİVAS 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 

I Halûk ökeren 
| Muzaffer Önal 

Mustafa özdemir 
1 TRABZON 

Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Alî Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
öelâl Yardımcı (Reis 
V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadrı Maksudi Arsal 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğîu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
(î.) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Okcuoğlu (I.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen * 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ur al 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Ekrem Baysal 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç (t.) 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
thsau' Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (1.) 

Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazöğlû 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Besim Besin (1.) 
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Asım Gündüz (î.) 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (î.) 
Nuri özsan 
Nâtik Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
(t) 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

— 
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Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tâdillerin onanmasına dair Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabuı edilmiştir.) 

.* 

AFYON KABAHÎSAE 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
244 
244 

233 
10 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Emiroğhı 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğla 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

| ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı. Yemeniciler 

• DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GUMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âl iMühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Muracl Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

.1953 O : 1 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Felımi IJstaoğln 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekplioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katı 
AFYON KARAHÎSAR | 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu | 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BlLECÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut ] 
(t) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut -
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar | 

Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğju 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

mıyanlar] 
GAZtANTEB 

Ekrem Cenani (I.) 
Süleyman Kuranel (î.) 
Cevdet San 
Salâhatti Ünlü (î.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
TJahsin İnanç (I.) 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmü Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Besim Besin (I.) 
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Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet İhsan. Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğhı 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman* 

MANİSA 
Faruk ilker 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

' MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 

B : 3Û 21 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (I.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

1.1953 O : 1 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

StNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (t.) 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Rifat Sivişoğlu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhoiı 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasadı Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergh? 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
ITâşim Tathoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

— 
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s. SAYISI : 3 e ikinci ek 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan' (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağınm tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

hakkında Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu (3/180) 

(Hfcmrük ve Tekel Komisyonunun raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve 15.1.1953 

Tekel Komisyonu 
Esas No. 3/180 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Para Cezalarının 5677 sayılı Af 
Kanununun 7 nci maddesinin son fikrasiyle af
tan istisna edilen (vergi cezaları ve misil zam
ları) na dâhil olup olmadığının tefsiri hakkın
daki 25.1.1952 tarih ve 14 sayılı raporumuz 
esas itibariyle Umumi Heyetçe tasvip ve ancak 
tefsir fıkrasının tanzimi için, 10. XII. 1952 ta
rih ve 15 nci Birleşimde komisyonumuza iade 
edilmiş olduğundan mesele tekrar görüşülmüş 
ve ilişik tefsir fıkrasının kabulüne ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ncü 
maddesindeki suçlar ve bu maddeye göre hük
medilmiş ve edilecek olan para cezaları 5677 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin son fık
rasındaki istisnanın şümulünden hariç olup af
fa tâbidir. 

1334 tarihli eski Gümrük Kanununun 105, 

Yüksek Riyasete takdim olunur. 
Gümrük ve Tekel Ko. 
misyonu Reisi Y. Sözcü Kâtip 

Konya Yozgad 
.1. F. Ağaoğlu H. Üçöz 

Afyon Karahiaar Çoruh 
B. Oynaganh M. Bumin 

Kırşehir Malatya 
E. Kaman H. Doğan 

İmzada bulunamadı. 
Samsun Samsun Tokad 

//. F. tlstaoğlu H. User S. Atanç 

106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 147, 148 ve 150 nci maddelerinde
ki para cezalan vergi cezalarından olduğundan 
5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin 
son fıkrasındaki istisnanın şümulüne dâhil olup 
affa tâbi değildir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonunun tefsir fıkrası 
Gümrük Para Cezalarının 5677 sayılı Af Ka
nununun 7 nci maddesinin şümulüne girip gir

mediğine dair tefsir 





S. SAYISI : 5 5 
Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları hakkında kanun ta

sarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /362) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . III . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2302, 6/866 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Garson ve benzen işçilerin hizmet karşılıkları hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 28 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim . 

Başbakan 
A. Menderes 

OEREKÇE 

Otel, lokanta ve eğlence yerlerinde çalışan işçilerle bunların iş verenleri arasında iş akdinden do
ğan münasebetleri tanzim etmek, ve müşterilerinden servis karşılığı olarak alman yüzde onlarla 
müşteri tarafından bırakılan ve bilâhara tevzie tâbi tutulmak üzere iş veren tarafından bir araya 
toplanan bahşişlerin işçilere hangi esaslar dairesinde intikal ettirileceğini tesbit eylemek gayesiy
le ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.. 

Bahsi geçen iş yerlerindeki işçilerle bu gibi müesseselerin iş verenleri arasında, bilhassa yüzde 
onların taksimi mevzuu ile ilgili bulunan, bir görüş ayrılığı sürüp gitmektedir. 

İşçiler, servis karşılığı olarak müşteriden alınan (% 10) lamı hiçbir kesintiye tâbi ' tutulmadan. 
müşteriye hizmet eden işçilere intikal ettirilmesini istemekte, iş verenler ise, (Kırık-dökük karşı
lığı, müessesenin müşterilerle doğrudan doğruya temas halinde olmayan işçilerine verilecek ücretin 
bir kısmı, ve lüzumu halinde, şef garson payı) gibi bâzı sarfiyatın bu yüzde onlardan elde edilecek 
paraların bir kısmiyle karşılanması lâzımgeleceği tezini müdafaa etmektedirler. 

îş Kanununda ve Borçlar Kanununda, müşterilerden servis karşılığı olarak alman böyle bir 
paranın işçilere intikalini kati olarak sağlıyan bir hükmün mevcut bulunmaması ve memleketimizde 
kolektif iş mukavelelerinin henüz gelişmemiş olması iş verenleri* işçiler ve bunların sendikaları ara
sındaki ihtilâfın kesin bir esasa bağlanmasına imkân vermemektedir. 

Diğer taraftan, servis yapılırken veya yıkama - temizleme sırasında tabak, bardak ve emsali eş
yanın hasara uğraması veya zıyaı halinde hangi esaslara göre işçiden, tazminat istenileceği mev
zuu da işçilerle iş verenler arasında devamlı anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 

Yukarda işaret edilen mevzularla ilgili olarak, işçiler ve bunların sendikaları tarafından yapı
lan birçok müracaat ve şikâyetler ve tatbikattan edinilen tecrübeler, bu sahadaki iş münasebetleri
nin, meslekin hususiyetlerinin de nazara alınmak suretiyle, ayrı bir kanun ile tanzim edilmesi 
lüzumunu ortaya koymuştur. Bu tasarı, memleketimize geniş gelir kaynakları temin etmek istida
dında olan Turizm mevzuu ile de ilgili bulunmaktadır. Otel, lokanta ve eylence yerlerinde çalışan 
işçilerin iş şartlarını tanzim etmek suretiyle İm iş kolunu müstakar bir kazanç sağlıyan ve istik
bali açık bir meslek haline getirmek memleketin turistik tesislerinde vazife alacak olan kalifiye ele-. 
manlarm yetişmesini temin edecek en kuvvetli bir âmildir. 



_ 2 - -
Tasarının hazırlanmasında, otel, lokanta, ve eğlence yerleri iş verenleri tarafından istanbul ve 

Ankara'da kurulmuş bulunan sendika ve derneklerle bu iş kolunda mevcut bulunan ve (Ankara, 
istanbul, izmir, Bursa, Adana, Mersin) şehirlerinde faaliyette olan işçi sendikalarının görüş ve 
fikirleri de alınmıştır. 

Bu arada, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Türkiye Turing ve Otomobil kulübü, Ege 
Turizm Kurumu ve Türkiye Turizm Cemiyeti gibiTurizm mevzuu ile ilgili daire ve derneklerin mü
talâalarından da faydalanıLmıştır. 

Tasarıda, yukarda bahsi geçen teşekküllerin fikir ve mütalâalarından başka, tatbikattan edini
len müşahede ve tecrübelere de yer verilmiş bulunnulmaktadır. işveren tarafından bir araya toplanan 
bahşiş ve servis paralarının işçiler tarafından kontrolünü sağhyacak usullerle diğer bir kısım mev
zular hakkında da Fransa'nın bu gibi iş yerleriyle ilgili bulunan (19.VII.1933) tarihli Kanunun-. 
dan ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış olan (4 . VI . 1936) tarihli tüzükten mülhem olmuş
tur. 

Tasarının birinci ve altıncı maddelerinde, müşteriden servis karşılığı olarak alman paralarla 
müşteriler tarafından bırakılan fakat, bilâhara muayyen bir taksime tâbi tutulmak üzere, iş veren 
tarafından bir araya toplanan bahşişlerin, tam olarak, işçilere intikal ettirilmesi esası kabul olun
muştur. 

Tasarının (2, 3, 4 ve 5) nei maddelerinde de, servis parakriyle bir araya toplanan bahşiş
lerin ne şekilde muhafaza edileceği, işçilerin bu mevzuda hesap sorma yetkileri gibi hususlar hak
kında hükümler sevkedilmiştir. 

Tasarının (6) ncı maddesinde, işçiye aylık ve gündelik gibi sabit bir ücret verilmekte ise, bu 
ücretin servis parası veya bahşişlerle karıştırılamryacağr belirtilmiştir. 

Tasarının (7) nei maddesinde, işçilerin sebebiyet verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, 
iş verenin işçi ücretlerinden, on müsavi taksitte kesilmek suretiyle, on gündelik tutarında ve mu-
vakakt mahiyette bir tazminat karşılığı alıkoyabileceği esası vaz'olunmuştur. Tasarının tş Kanunu 
kapsamı dışında kalan otel, lokanta ve eğlence yerlerini de şümul sahası içerisine aldığı göz 
önünde tutularak, tazminat karşılığı mevzuunda, tş Kanununun (22) nei maddesine atıf yapılmak 
suretiyle, bu madde hükmünün bu gibi iş yerlerinde kıyas yoliyle uygulanması sağlanmıştır. An
cak, bahsi geçen (22) nei madde, otel, lokanta ve eğlence yerlerinde uygulanacak tazminat kesinti
leri hakkında bu iş kolunun hususiyetlerinden doğan bâzı vaziyetleri tam mânasiyle karşılıyamıya-
cağmdan, tasarının yedinci maddesine bâzı yeni esasların derci zarureti hâsıl olmuştur.^ 

Servis karşılığı olarak alman paralarla bir araya toplanan bahşişlerin hangi işlerde çalışan 
işçilere intikal ettirileceği ve bunun esas ve şartlariyle bu husus ile ilgili usullerin tesbiti, tasarının 
(15) nei maddesinde bahsi geçen tüzüğe bırakılmıştır. 

iş hayatının düzen altında yürütülmesini sağhyacak esasların gereği gibi uygulanmasını sağla
mak gayesiyle, tasarının (12) nei maddesinde, ağır para cezası hükmü vaz'edilmiş ve (14) ncü madde 
ile de tekerrüre ait hüküm sevkolunmuştur. 

Tasarının (16) ncı maddesiyle, iş Kanununun (5518) sayılı Kanunla muaddel (32) nei madde
sinin son fıkrası ilga edilmektedir. Filhakika, bu tasarı ile yüzde onların tamamen ilgili işçilere inti
kali temin olunmuş ve işçilerin kazanç seviyelerinin yükselmesini istihdaf eyliyen hüküm de sevke-
dilmiş bulunduğuna göre, asgari ücretin hesabında işçinin maişet imkânlarını muayyen bir seviyede tu
tabilmesi için gerek ücret gerek hizmet karşılığı olarak elde edilen diğer kazançları topyekûn nazara 
almak mâdelet icaplarındandır. Hal böyle olduğuna göre, iş Kanununun (5518) sayılı Kanunla 
tadili sırasında bahsi geçen kanunun (32) nei madddesine son fıkra olarak ilâve edilmiş bulunan ve 
asgari ücretin hesabında yüzde onların nazara alınmıyacağmı belirten hükmün kaldırılmasının ye
rinde olacağı düşünülmuş ve bu madde o suretle kaleme alınmıştır. 

î asanda yer alm.ş bulunan esaslar binlerce vatandaşın çalıştığı bir iş kolundaki mühim bir boş
luğu doldurmuş olacaktır. 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/362 
Karar No. 4 

18 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

«Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılık
ları hakkında» Çalışma Bakanlığı tarafından ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonumuz
da Çalışma Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin 
huzuriylo incelendi. 

Müzakere mevzuu olan tasarı, birinci madde
sinde kayıtlı iş yerleri ve bahşiş usulünün uygu
landığı müesseselerde, hesap puslalarına ilâve-
edilmekte olan yüzdelerle, müşterinin servis kar
şılığı olarak kendi isteğiyle bıraktığı bahşiş pa
raların bir araya toplandıktan sonra, iş veren 
veya vekili tarafından, bu kanunun kabulünden 
sonra ona dayanılarak çıkarılacak bir tüzükteki 
esaslar dâhilinde aynen ve tamamen işçiye tevzi
ine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Uzun senelerden beri, bahşiş usulünün tatbik 
edildiği bu kabîl müessese've iş yerlerinde, her 
iki şekilde de toplanan paraların, âdeta fiyat 
üzerine yapılmış bir zam ve iş verenin kanuni 
hakkı telâkki edilerek bunun, ya tamamının 
kendisine hasredilmesi veya çok defa, o iş yerin
de çalışan işçi için bir hak saydığı kısmında, iş
çinin kendi kusurundan mütevellit olmıyan bir
takım hasar karşılığı, onun aleyhine mahsup edil
mesi; ortada taraflar arasında devamlı bir ihti
lâf mevzuu ve bilhassa işçilerin haklı şikâyetleri
ni mucip olmakta idi. 1949 senesinde bu mesele 
ilk defa ele alınmış ve o zaman 3008 sayılı îş 
Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
nci maddesine (iş verenlerce, işçinin adına bir 
hizmet karşılığı olarak garson ücreti, servis be
deli veya diğer namlarla alınarak iş yerleri iç-
yönetmeliklerinde tesbit edilecek esas ve usullere 
göre tamamiyle işçilere ödenmesi gereken para
lar, asgari ücret hesabında nazara alınmaz) şek
linde bir fıkra eklenmişti. 

tş Kanunu içinde, mevcut ihtilâfı kısmen de 
olsa halle kâfi gelir düşüncesiyle yer almış bulu
nan bu hükme rağmen, tatbikatta ve bilhassa as
gari ücretin cari olduğu iş yerlerinde de karşı
lıklı anlaşmazlıklar bugüne kadar devam etmiş; 

aslında asgari ücret hesabında kullanılacak bir 
kıstasa esas olmak maksadiyle sevkedilen bu hü
küm, ne aradaki ihtilâfın halli hususunda umumi 
bir fayda sağlamış, ne de işçi lehine bir netice 
alınmasını mümkün kılmıştır. Devam eden kar
şılıklı talep ve mukabil iddiaların hususi bir ka
nun metni içinde teferruatlı ve kesin olarak hal
li zaruri görülmüş ve Hükümetçe hazırlanıp ko
misyonumuza sevkedilen bu tasarının müzakeresi 
sırasında prensip ve tatbikat bakımından ileri 
sürülen fikir ve mütalâalar aşağıda hulasaten 
arzedilmiştir.. » 

Tasarının tümü hakkındaki görüşmelerde: 
Zonguldak Milletvekili Cemal, Kıpçak tarafından 
serdedilen mütalâa ile, hizmet karşılığı veya bah
şiş adiyle müşteri tarafından yüzde olarak veya 
sair suretlerle verilmiş olan paraların, 3008 sayılı 
İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 
32 nci maddesinin son fıkrasında mevcut hüküm 
muvacehesinde, aynen ve tamamen işçiye verilmesi 
icabettiği bildirilmiş olduğuna göre, bunu yeni
den mufassal bir kanunla teyit etmenin lüzum
suz olduğu, eğer bu cihetin ıslah ve takviyesi ica-
bediyorsa bunu yine îş Kanunu bünyesinde ve 
alâkalı bölümlerde yapılacak bir değişiklikle ve
ya tefsir suretiyle müırikün olabileceği ve bina
enaleyh, tatbikatta iş verenlere bir çok külfetler 
yükliyecek çeşitli hükümleri ihtiva eden böyle 
hususi ve müstakil bir kanun tedvininin doğru 
olamıyacagı, bu itibarla tasarının reddi teklif 
edilmiş, bu hususta komisyonumuzda cereyan 
eden görüşmeler sonunda, mevzuubahis 32 nci 
maddenin son fıkrasının sadece asgari ücret tâ
yininde nazara alınacak bir kıstasa esas olabiler 
ceği hattâ bugünkü tatbikata göre yüzde veya 
diğer suretlerle işçiye müşteri tarafından terke-
dilecek bahşiş paraların asgari ücret hesabında 
nazara alınmamasını âmir hükmün işçi aleyhine 
netice vermekte olduğu; 3008 sayılı îş Kanunu
nun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması icabetti
ği kaaatine varılmıştır. 
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Bundan başka, iş veren ve işçi olarak genişçe 
bir kitleyi alâkadar eden bir iş kolunda uzun 
zamandan beri taraflar arasında devamlı bir hak 
ihtilâfı halinde devam edegelen bu yüzdeler ser
vis karşılığı bahşiş paraların tarzı tahsil ve tev
ziine ait hüküm ve' müeyyidelerin hususi bir ka
nunla tedvin ve tahkim edilmesinde Hükümetçe 
hissedilen zaruret, komisyonumuzca da takdir ve 
kabul edilmiş ve Cemal Kıpçak'ın teklifi ekseri
yetle reddedilmiştir. 

Kanunun birinci maddesinde sayılan ve bun
ların benzeri iş yerlerinde tatbik edilmekte bu
lunan, müşterinin hesap puslasma yazılı servis 
karşılığı bahşiş paraların, bu usulün cari olma
dığı iş yerlerine de mecburi olarak tatbik edilip 
edilmiyeceği hakkında bir prensip kararı alın
ması hususundaki teklif etrafında, komisyonu
muzda cereyan eden müzakere sonunda: Yüzdele
rin, mecburi şekilde tatbik edilmekte olduğu 
Fransa, Yunanistan, Macaristan'dan gayrı diğer 
bütün memleketlerde bu hususun serbest bırakıl
mış olduğu; hattâ Fransa'da bile son zamanlarda 
bu mecburiyetin kaldırılması hususunda birtakım 
hazırlık ve teşebbüslerin yapıldığı; fiyat zammı 
mahiyetinde tecelli edecek ve tamamen müşteri
ye bu vasıfla intikal edecek böyle bir mecburiye
tin iyi hizmet karşılığı bahşiş mahiyetinde te
lâkki edilmekten, ve müşteri ile işıci arasında 
bir nevi mânevi rabıtanın maddi vasıtası olmak
tan çıkarak alelade bir mecburiyet haline sokul
masının, bahşiş müessesenin ruhuna da uygun 
olamıyacağı, bunun dışında bugün tş Kanunu
nun muayyen bâzı bölgelerde ve bâzı iş kolların
da, 4 işçiye kadar indirilmiş bulunan tatbikatın
da karşılaşılmakta olan müşkülât göz önünde bu
lunurken bu mecburiyeti kanuni bir müeyyide 
ile bütün memlekette en küçük iş yerlerine kadar 
teşmil etmenin doğru olamıyacağı, Hükümet söz
cülerinin komisyonumuzda vâki beyanlariyle de 
teyit edilmiş, mecburiyet esasına iltifat edilmi-
yerek bu cihetin ihtiyara bırakılması teklifi ka
bul edilmiştir. 

Ayrıca, yüzde olarak servis karşılığı ve bah
şiş paraların alınmaması hakkında da dünyada 
emsali olmadığı gibi bizde de yasak bir hükmün 
konulmaması presibinde Hükümet ve komisyon 
ittifak etmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki uzun görüşme
lerden sonra, yukarda kayıt ve işaret ettiğimiz 
ve ekseriyetle kabul edilmiş olan prensip karar-
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lai". ruhu içinde kalmak üzere maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Madde 1 : De (Garson ücreti veya sair nam
larla müşterilerin hesap puslalarına mecburi bir 
yüzde ilâvesi suretiyle veya sair şekillerle alınan 
paralar) cümlesinde, garson ücretiyle balışiş pa
raların birbirine karıştırılmış olduğu görülmüş, 
bahşiş paraların garson ücretlerinden ayrı bir 
mahiyet taşımakta olduğu nazara alınarak bunla
rın mecburi olarak puslalara ilâvesi doğru bu
lunmamış ve 1. nci maddenin 1 nci fıkrasından 
«garson ücreti ve mecburiyet» kelimelerinin kal-
dırılıııtısiyle fıkranın son kısmında bu namlar
la toplanmış «bütün paraların» kelimelerinin so
nuna bahşiş kelimesinin ilâvesi münasip görül
müş; bahşiş paraların sureti tevziinin bu kanu
na dayanılarak çıkarılacak bir tüzükle tanzim 
edileceğini beyan eden son cümlelerde, bu hük
mün 12 nci maddede ayrıca ve müstakillen ifade 
edilmiş olması ve kanunun tüzük karşısındaki 
hâkim durumu nazara alınarak teknik bakımdan 
tayyedilmesi lâzımgeldiği kanaatine varılmış ve 
madde komisyonumuzca bu esaslar nazara alına
rak tadilim kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Tasarının bu maddesi tanzim ve 
tertip bakımından uzun ve kanun metni olmaktan 
ziyade tüzük hükümleri vasfında görülmüş, ka
nuni bir müeyyide karşılığı olan hükümler bura
da ipka ve yedi fıkra olarak gelen teklif kısal
tılmış beş fıkra içinde mütalâa edilmiştir. Bun
dan başka is veren veya vekilinin tatbikatta tü
zükle tâyin ve tesbit edilecek formalite mecbu
riyetleri hakkındaki tafsilât metinden çıkarılmış 
ve üçüncü fıkranın sonunda işçiden, iş veren 
veya vekilinden bu kanunla teminat altına alı
nan haklarının hesabını istemesi halinde iş vere
ne tanınmak istenen bir aylık müddet fa>zla gQ-
rü I düğünden bu 15 güne indirilmiş, 3 ncü ve 7 
nci fıkralar, tüzükte yer almaları münasip ola-

!

l cağı mütalâasiyle maddeden tamamen çıkarıldık
tan sonra madde bu değişik şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde.3 : Bu madde komisyonumuzda esaslı 
bir şekilde incelenmiş ve görüşmeler sonunda du
rumu iki şekilde tesbit ve maddeyi buna göre ted
vin muvafık görülmüştür. 

a) Müşteri tarafından yüzdelerden gayrı 
kendi istekleriyle ve arzuladıkları miktarda bı
rakılan bahşiş doğrudan doğruya o müşteriye ser
vis yapan garsona ait olacaktır, 
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b) Eğer bu çeşit bahşişleri bir araya topla
dıktan sonra işçilere dağıtmak o müessesenin 
öteden beri tatbik ettiği bir usul ise, bu parala
rın toplanma tarzı ve dağılmaları tüzükte yazılı 
usullere göre yapılacaktır. Madde bu iki esas 
fikir üzerinden yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 4 : Bu maddede (servis karşılığı ola
rak) cümlesi yerine (yüzde şeklinde) kelimele
rinin kullanılması muvafık görülmüştür. 

Madde 5 : Bu madde bir ve ikinci fıkrası ile 
kanun tekniğine uygun hükümleri ihtiva etmek
te, üçüncü fıkra ve bunun bentleri iSe tamamen 
tüzüğü ilgilendirmektedir. Birinci fıkra, bir 
cümle çıkarılarak, ikinci fıkra aynen ipka, 

. üçüncü fıkra ise tamamen tayyedilmiş ve bu 
değiştirilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 6 : Bu madde üzerinde de komisyon
da uzun müzakereler cereyan etmiştir. Bahşiş 
paraların tarzı tevziini alâkadar eden husus
ların bilâhara çıkarılacak tüzükle tanzim edi
leceği kabul edilmiş olduğuna göre, buna ait 
tafsilâtın madde metninden çıkarılması ve her 
çeşit bahşiş paralardan başka ayrıca sabit bir 
ücret vermek suretiyle işçi kullanılan müessese
lerde bahşiş paraların sabit ücret yerine ikam o 
edilmeksizin taksim esası ve şekilleri dâhilinde 
işçiye ödenmesi hükmü ıslah ve tanzim edile 
rek madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Bu maddede derpiş edilen tazmi
nat karşılığı kesintiler, işçi ile iş verenler ara
sında öteden beri bir anlaşmazlık vesilesi yarat
maktadır. Tazminat karşılığı, iş veren tarafın
dan kesilmekte olan paraların, o iş yerinin her
hangi bir sebeple kapanması halinde, ödenecek 
miktarların bazan yüksek rakamlara baliğ ol
duğu ve bunların toptan ödenmesinin iş veren
ler için de büyük bir külfet teşkil etmekte ol 
duğu buna mukabil, işçiler de kendi gelirlerin

den iş verenler nezdine terkettikleri bu paraların, 
onlar tarafından işletilmek suretiyle intifamdan 
iş verenlerin faydalandıklarım, bu tazminat 
karşılığı kesilen paraların bulunacak bir formül 
ile kendi menfaatlerine nemalandırılmasını iste
mektedirler. Tarafların bu karşılıklı iddia ve 
istekleri, tazminat kesintilerinin, sosyal emniyet 
sahasına ve meselâ sigorta veya kurulabilecek 
bir bankaya tevdi ve bu suretle iş hayatımızda 
karşılıklı hak ve menfaatlere sahip tarafların 
bundan müştereken faydalanmalarının temini 

komisyonda bu vesile ile yapılan görüşmeler so
nunda Hükümete bir temenni mahiyetinde erze-
dilmesi temayülünü belirtmiş bulunmaktadır. 

7 nci madde birinci fıkrasındaki (ücret) ke
limesinin yerine (bahşiş ve sair gelirler) keli
melerinin konmasiyle ıslah edilmiş ve madde 
tasarıdaki diğer fıkralariyle birlikte kabul edil
miştir. 

Madde 8 : Tasarıdaki 8 ve 9 ncu maddeler 
tamamen tayyedilmiş 7 nci madede kabul edilen 
bu hususlara ait hüküm kâfi görülerek 10 ncu 
madde 8 nci madde olarak değiştirilmiştir. 

Madde 9 : Hükümet tasarısının 11 nci mad
desi de aynen kabl edilmiştir. 

Madde 10 : Bu madde tasanda 12 nci madde 
olarak yer almaktadır. 8 nci madde tayyedilmiş 
olduğuna göre tanzim ve aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11 : Hükümet tasarısının 13 ncu mad
desidir. Metindeki 10 ncu madde 8 nci madde 
olarak ve (dolayısiyle) kelimesi de (dolayı) şek
linde tashih edilmiştir. 

Madde 12 : Tasarının 14 ncü maddesi olup 
(bahşişlerle servis karşılığı olarak alman) 
cümlesi yerine (bahşiş paralar) ibaresi konul
muş ve bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Raporumuzun başında Zongul
dak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın takrirlerinin 
komisyonumuzdaki müzakeresi sırasında 3008 
sayılı tş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiş
tirilen 32 nci maddesinin son fıkrasının iş ve
renler tarafından müşteriden alman yüzdeler ve 
servis karşılığı bahşiş paraların sureti tevzii 
hususunda mevcut ihtilâfı bir dereceye kadar 
halletmek maksadiyle sevkedılmiş bir hükmü ih
tiva ettiğini ve fakat tatbikatta bunun kifayet
sizliği ve hattâ işçinin asgari ücretinin tesbi-
tinde aleyhine bir kıstas mahiyetini iktisap et
mekte olduğunu bu ihtilâfı halledecek şekilde 
hazırlanmış olan tasarının kanuniyet kesbetmesi 
takdirinde esasen bu fıkranın artık fonksiyo
nunu' kaybedeceği de kayıt ve işaret edilmiş
ti. Komisyonumuz bu tasarıda bu maksadı te
mine matuf 15 nci madde olarak sevkedilmiş 
bulunan teklifi kanun tekniğine daha uygun 
hale ifrağ ederek ıslah ve kabul etmiştir. 

Madde 14. — Hükümet tasarısının 16 nci mad
desindeki kanunun bâzı maddelerinin neşri ta
rihinde diğer maddelerinin ise neşrinden bir ay 
sonra yürürlüğe girmesi yolundaki hüküm, bü-

f S. SUıyısı : 55 ) 



tün maddelerin neşir tarihinden bir ay sonra yü
rürlüğe gireceği şeklinde tashihan kabul edil
miştir. 

Madde 15 : Hükümet tasarısındaki 17 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü komisyonun değiştirdiği şek
liyle oya arzedilerek ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Manisa Aydın 

Dr. N. Körez ' N. Gedik 
Kâtip 

Giresun istanbul İstanbul 
D. Köymen t. Alünel A. Topçu 

izmir Kocaeli 
A. Tekön Y. Kişioğlu 

tmzada bulunamadı 
Kütahya Seyhan 

A. Kavuncu Y. Z. Eker 
îmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Tasarıya muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 
C. Kıpçak 

Muhalefet şerhi 
tş Kanununun 32 nci maddesinin son fık

rası kâfi derecede sarihtir. 
Bu fıkranın yorum yoliyle açıklanması 

maksada kâfi gelebilirdi. 
Aslında tediyesinde ve iş veren tarafın

dan her hangi bir suretle tevkif ve listeye ko
nulmasında mecburiyet bulunmıyan bahşiş
lerin tevzi şekli için iş verenlere defterler tut
mak, cetvelleri ve listeleri senelerce muhafa
za etmek ayrı kasalar temin etmek gibi kül
fetlerin yüklenilmesi bu kimseleri bahşiş he
sapları ile ilgilenmekten menedecek ve kanun 
alâkalılara fayda yerine zarar getirebilecektir. 
Bu mülâhazalar dolayısiyle tasarının' tümüne 
muhalifim.. 

Zonguldak 
C. Kıpçak 
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRiŞl 

Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları 
hakkında kanun tarasısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Otel, pansiyon, lokanta, kah
vehane, gazino, açık hava lokanta, ve gazinosu, 
çalgı salonu, bar, dans salonu, kulüp, oyun salo
nu, birahane, içki salonu ve benzeri yerlerle iç
ki verilen ve mahallinde istihlâk edilmek üzere 
her türlü yiyecek ve içecek satılan yerlerde ve 
bahşiş usulünün " uygulandığı müesseselerde iş 
veren veya iş veren vekili tarafından servis kar
şılığı, garson ücreti veya sair namlarla müşte
rilerin hesap puslalarını mecburi bir yüzde ilâ
vesi suretiyle veya sair şekillerle alman parala
rın ve servis karşılığı olarak kendi arzusu ile, 
müşteri tarafından iş veren veya iş veren vekiline 
bırakılan veya bu kimselerden birinin nezdinde 
yahut da bunlardan birisinin nezareti altında 
bir araya toplanan bütün paraların iş veren ve
ya iş veren vekili tarafından bu kanuna daya
nılarak çıkarılacak tüzükte gösterilen işçilere 
bahsi geçen tüzükte yazılı esaslara uygun olarak 
aynen ve tamamen ödenmesi mecburidir. 

İş veren veya iş veren vekili yukarıki fıkrada 
bahsi geçen paraların kendi tarafından alındığı
nı ve aynen ve tamamen işçilerine dağıtıldığını 
bu kanunda gösterilmiş bulunan esaslar dairesin
de tevsik etmek mecburiyetindedir. 

MADE 2. — Servis karşılığı olarak müşteri
ler tarafından verilen paralar hesap puslalarma 
bir yüzde ilâvesi suretiyle alınmakta ise, iş ve
ren veya iş veren vekili hususi bir defter tut
mak suretiyle hesap puslalarının muhteviyatını 
ve bu puslalar üzerinden servis karşılığı olarak 
tahakkuk ettirilen yüzdeleri, günü gününe, bura
ya işlemek mecburiyetindedir. 

Bu defterin (5) yıl müddetle saklanması mec
buridir. 

Deftere geçirilen her hesap puslasmm yanı
na bu hesabın hangi kısım, salon, oda veya ma
saya ait bulunduğu da işaret edilmek suretiyle, 
ilgili işçilerin bu puslaların nereye ait bulundu
ğunu kolayca kestirmeleri imkânı temin olunur. 

İş veren veya iş veren vekili, deftere geçir
diği hesapların asıllarına uygun okluğunu ken
di mesuliyeti altında olarak tasdik eder. 

Bu defter, iş yerinden dışarıya çıkarılamaz; 
mümessil işçi veya bunun bulunmadığı hallerde 

MADDE 1. — Otel, pansiyon, lokanta, kah
vehane, gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, bar, dans salonu, kulüp, 
oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri 
yerlerle içki verilen ve mahallinde istihlâk edil
mek üzere her türlü yiyecek ve içecek satılan 
yerlerde ve bahşiş usulünün uygulandığı mü-
esselerde iş veren veya iş veren vekili tarafından 
servis karşılığı, veya sair namlarla müşterile
rin hesap puslalarma bahşiş olarak yüzde ilâ
vesi suretiyle veya sair şekillerle alman parala
rın ve kendi arzusu ile müşteri tarafından iş ve
ren veya iş veren vekiline bırakılan veya bu 
kimselerden birinin nezdinde yahut da bunlar
dan birisinin nezareti altında bir araya topla
nan bütün bahşiş paraların iş veren veya iş ve
ren vekili tarafından işçilere aynen ve tamamen 
ödenmesi mecburidir. 

İş veren veya iş veren vekili yukarıki fıkrada 
bahsi geçen paraların kendi tarafından alındı
ğını ve aynen ve tamamen işçilerine dağıtıldı
ğını bu kanunda gösterilmiş bulunan esaslar 
dairesinde tevsik etmek mecburiyetindedir. -

MADDE'2. — Hesap puslalarma yüzde ilâ
vesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, 
iş veren veya iş veren vekili, hususi surette; tu
tacağı bir deftere günü gününe işlemek mecbu
riyetindedir. 

Bu defttrin beş yıllık müddetle saklanması 
mecburidir. 

İş veren veya iş veren vekili, deftere geçir
diği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi 
mesuliyeti altında olarak tasdik eder. 

Bu defter, iş yerinden dışarıya çıkarılamaz; 
mümessil işçi veya bunun bulunmadığı hallerde 
işçiler tarafından seçilmiş bir temsilci, her iş gü
nü sonunda, hesap neticelerinin kendisine bildi
rilmesini istiyebilir. İş veren veya iş veren vekili 
ile mutabık kalınmak suretiyle hesapların bildi
rilmesini isteme daha uzun bir zamana bırakıla
bilir. Ancak bu devre hiçbir suretle 15 günden 
fazla olamaz. 

Her tediye devresi ile ilgili hesap puslaları 

( S. Sayısı: 55) 
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işçiler tarafından seçilmiş bîr temsilci, her iş 
günü sonunda, hesap neticelerinin kendisine bil
dirilmesini istiyebilir. iş veren veya iş veren 
vekili ile mutabık kalınmak suretiyle hesapların 
bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana bı
rakılabilir. Ancak bu devre hiçbir suretle bir 
aydan fazla olamaz. 

Her tediye devresi ile ilgili hesap puslaları o 
devreye ait paraların işçilere ödenmesinden iti
baren bir ay müddetle iş veren veya iş veren ve
kili tarafından saklanır. Bu puslalarm tetkik 
ve muayenesinde Borçlar Kanununun (328) 
ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü kıyas vo
liyle tatbik olunur. 

tş veren veya iş veren vekili, her tediyeden 
evvel, bu maddede bahsi geçen deftere, taksim 
hakkından faydalanan her işçinin isminin kar
şısına, servis karşılığı olarak alman paralardan 
veya bir araya toplanan bahşişlerden bu kanun 
gereğince o işçiye düşen payın miktarını kay
deder. Bu kayıt işçi mümessillerinden birisi 
veya bunun bulunmadığı yerlerde işçiler tarafın
dan seçilmiş bir temsilci tarafından tasdik edi
lir. 

MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriy
le ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmaları 
halinde, iş veren veya iş veren vekili müşteriden 
doğrudan doğruya bahşiş alanlar hakkında bu 
bahşişlerin müşterek bir hesaba yatırılması mec
buriyetini vaz 'etmiş ise veya bu paraları bilâhara 
işçiler arasında dağıtmak gayesiyle bizzat bir ara
ya toplamakta ise, müşteriler tarafından bahşiş 
olarak bırakılan paranın tamamı iki ayrr kilit 
taşıyan' müşterek bir kasaya konulur, kasanın 
anahtarlarından birim iş veren veya temsilcisin
de, diğer anahtar da işçi mümessilinde veya bu
nun bulunmadığı yerlerde, işçiler tarafından se
çilmiş olan temsilcide bulunur. 

Her iş günü sonunda iki taraf kasayı açarak 
muhteviyatını birikirlerinin önünde sayarlar. 
Kasa mevcudu husuisi bir deftere kaydolunarak 
bu defter her yeni kayıtta, taraflarca imza olu
nur. 

Toplanmış bulunan para, hak sahipleri tara
fından hemen o gün dağıtılmıyacaksa, bu meblağ, 
dağıtma tarihine kadar, iş veren veya iş veren 
vekili tarafından saklanır. 

ga. K. 

o devreye ait paraların işçilere ödenmesinden 
itibaren bir ay müddetle iş veren veya iş veren 
vekili tarafından saklanır. 

MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriy
le ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmaları 
halinde bu paralar doğrudan doğruya servisi ya
pan işçiye aittir. 

Ancak, bu çeşit bahşişleri bir araya toplayıp 
işçilere dağıtmak usulünü tatbik eden iş yerlerin
de bu paralar, tüzük hükümleri gereğince tevzi 
olunur. 

Toplanmış bulunan para, hak sahiplerine he
men o gün dağıtılmıyacaksa, bu meblâğ dağıtma 
tarihine kadar, iş veren veya iş veren vekili ta
rafından saklanır. 

( S. Sayısı: 55 ) 
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MADDE 4. — Hilâfına mukavele şartı mev-
»ut bulunmadıkça, servis karşılığı olarak alman 
paraların veya bir araya toplanan bahşişlerin 
taksimine iştirak hakkına mâlik bulunan işçinin 
çalışamadığı günler taksim sırasında nazara 
alınmaz. 

MADDE 5. — îş veren veya iş veren vekili, 
bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüğe göre 
taksime iştirak hakkına mâlik olan bir işçiyi işe 
alırken o iş yerinde cari bulunan taksim şekille
rini işçiye bildirmek mecburiyetindedir. 

Taksim şekilleri üzerinde değişiklikler yap
mak istiyen iş veren veya iş veren vekili bu deği
şiklikleri bir«iş haftası evvelinden işçilere bildir
mekle mükelleftir. 

Bu maddede yazılı bulunan mecburiyet ve 
mükellefiyetin iş veren veya iş veren vekili tara
fından yerine getirilmiş olduğu ancak şu şekilde 
tevsik ve ispat olunabilir: 

a) tş verenin îş Kanununa göre muteber 
sayılan tasdikli bir iş yönetmeliği mevcut ise, işe 
girecek işçiye bu iş. yönetmeliğinin o iş yerinde 
cari bulunan taksim şekillerine ait kısmının oku
tularak işçiden bu taksim şartlarını kabul ettiğine 
dair bir imza alınmış olması; 

b) îş yerinin bir iş yönetmeliği mevcut de
ğilse, iş veren veya iş veren vekili tarafından 
hazırlanıp imza edilmiş bulunan ve o iş yerinde 
cari olan taksim şekillerini gösteren bir yazının. 
altında işçinin bu şartları okuyup kabul ettiği
ne dair imzası bulunması; 

c) îş yerinde cari bulunan taksim şekilleri, 
bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzükte gös
terilen esasların haricine çıkarılmamak şartiyle, 
is veren veya iş veren vekili tarafından değişti
rilmek istenildiği takdirde, tatbiki düşünülen yeni 
taksim şeklinin iş veren veya iş veren vekilinin 
imzasını taşıyan bir yazı halinde, bir iş haftası 
evveli işçilere bildirilmiş olduğuna dair işçilerden 
imza alınmış bulunması. 

MADDE 6. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı bulunan bahşişlerle servis karşılığı 
olarak alman paraların 015) nci madde gereğin
ce çıkarılacak tüzükteki esaslar ve nispetler da
iresinde o tüzükte hak sahibi olarak gösterilen 
kimselere tam olarak ödenmesi mecburidir. 

îşçiye, yukarıki fıkrada bahsi geçen paralar-

Çft. K. 

MADDE 4. — Hilâfına mukavele şartı mev
cut bulunmadıkça, yüzde şeklinde alman para
ların veya bir araya toplanan "bahşişlerin tak
simine iştirak hakkına malik bulunan işçinin 
çalışmadığı günler taksim sırasında nazara alın
maz. 

MADDE 5. — îş veren veya iş veren vekili, 
taksime iştirak hakkına malik olan bir işçiyi 
işe alırken o iş yerinde cari bulunan taksim şe
killerini işçiye bildirmek mecburiyetindedir. 

Taksim şekilleri üzerinde değişiklikler yap
mak istiyen iş veren veya iş veren vekili bu deği
şiklikleri bir iş haftası evvelinden işçilere bil
dirmekle mükelleftir. 

MADDE 6. — Her çeşit bahşiş paralardan 
başka ayrıca sabit bir ücret vermek suretiyle 
işçi çalıştırmakta olan iş yerlerinde, bahşiş pa
ralar, sabit ücretin yerine ikame edilmeksizin 
taksim esas ve şekilleri dairesinde hak sahibi 
olan işçilere tam olarak ödenir. 

( S. Sayın : 55 ) 
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dan başka ayrıca bir ücret verilmekte ise, bu üc
retin de işçiye tam ollarak ödenmesi mecburidir. 
işçiye sabit bir "ücret verildiği takdirde, servis 
karşılığı olarak alman paraların veya müşterek 
bir hesapta toplanan bahşişlerin işçinin sabit üc
retiyle karşılaştırılması caiz değildir. Bu gibi 
paralar sabit ücretin yerine ikâme edilemez. Şu 
kadar ki, hesap puslaiarmdaki masraf mikta-
riyle birlikte ve bu miktarlarla mütenasip oUa-
rak müşteriden alınıp, bilâhara bu kanunla mev
zu usuller dairesinde hizmet erbabına dağıtılan 
paralar da ücret sayılır. 

MADDE 7. — Birinci maddede gösterilen 
iş yerlerinde çalışan işçilere ücretlerinden, taz
minat karşılığı olarak, iş veren muvakkaten bir 
miktar aLlkoyabillr. Bu hususta (3008) sayılı 
iş Kanununun (22) nci maddesi kıyasen uygu
lanır. 

Tazminat kesintilerinin mahsup icrasını ge
rektirecek bir zarar iras etmeksizin işten çıkan 
veya çıkarılan işçiye aynen iadesi mecburidir. 

Tazminat karşılığı olarak muvakkaten alıko
nulan meblâğdan mahsup yapılması zarureti hâ- \ 
sil olduğu takdirde, işçi talebederse, iş veren ve
ya iş veren vekili kendisine mahsubun hangi 
esaslar dairesinde yapıldığını izah etmeye ve bu
na ait hesaplarla fatura ve saire gibi belgeleri 
ibraza mecburdur. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak işçi tarafından iras edilen zarar için 
mahsup icra olunabilir. 

MADDE 8. — Yukarıki maddede bahsi ge- I 
çen tazminat kesintisi, iş veren veya iş verenve-
kili tarafından işçinin muhafazasına tevdi olu
nan muhtelif eşya ve malzemenin zıyaı veya ha
sara uğraması halleri için de karşılık teşkil eder. 
Bu husus için işçi ücretlerinden ayrı ve mun
zam bir tazminat karşılığı kesilemez. 

MADDE 9. — (7) ve (8) nci maddelerin tat-
bikmda işçiden aranılacak ihtimam derecesi, iş 
veren veya iş veren vekiline ait eşya ve malzeme 
hakkında işçinin kendi malına karşı göstereceği 
dikkat ve ihtimamdır. 

MADDE 10. — Bu kanun, muhtelif hüküm
lerin tatbiki işçi kazançlarının daha aşağı had
lere indirilmesi için sebep tutulamaz. | 

ÇA. K. 

MADDE 7. — Birinci maddede gösterilen 
iş yerlerinde çalışan işçilerin, o iş yeğindeki bah
şiş ve sair gelirlerinden, 3008 sayılı iş Kanunu
nun 22 nci maddesine kıyasen, tazminat karşılı
ğı olarak, iş veren bir miktar alıkoyabilir. 

Tazminat kesintilerinin, mahsup icrasını ge
rektirecek bir zarar iras etmeksizin işten çıkan 
veya çıkarılan işçiye aynen iadesi mecburidir. 

Tazminat karşılığı olarak muvakkaten alı
konulan meblâğdan, mahsup yapılması zarureti 
hâsıl olduğu takdirde, işçi talebederse, iş veren 
veya iş veren vekili kendisine mahsubun hangi 
esaslar dairesinde yapıldığını izah etmeye ve bu
na ait hesaplarla fatura ve saire gibi belgeleri 
ibraza mecburdur. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan paradan 
ancak o işçi tarafından iras edilen zarar için 
mahsup icra olunabilir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin tatbi
ki işçi kazançlarının daha aşağı hadlere indiril
mesi için sebep tutulamaz. 
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MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerine mu

halif bulunan sözleşme şartları hükümsüzdür. 

MADDE 12. — Bu kanunun (1, 2, 3, 5, 6, 7 
ve 8) nci maddeleriyle konulmuş bulunan mec
buriyet ve mükellefiyetlere ve bu kanunun tatbiki 
için çıkarılacak tüzükte yazılı usul ve şartlara 
riayet etmiyen iş veren veya iş verenvekili hak
kında iki yüz elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 13. — Bu kanunun 10 ncu madde
sine muhalif hareket eden iş veren veya iş ve
ren vekiline, işçi kazançlarının daha aşağı hadlere 
indirilmesinden dolayısiyle işçilerin uğradıkları 
zararın iki misli tutarında hafif para cezası hük
molunur. 

MADDE 14. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı bulunan bahşişlerle servis karşılığı 
olarak alman paraların hangi işlerde çalışan iş
çilere tahsis olunacağı, bu paraların bu işçilere 
hangi şartlar ve nispet dâhilinde ve ne suretle 
dağıtılacağı, bu kanun hükümlerine tâbi müesse
selerin ne gibi servisler kurabilecekleri, bu ser
vislerin bahsi geçen paraların tevziinde ne nis
pette hisse alacakları ve bu kanunun tatbik tar-
ziyle ilgili sair hususlar, tanzim olunacak bir 
tüzükte gösterilir. 

MADDE 15. — (3008) sayılı îş Kanununun 
(5518) sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ve iş 
verenler tarafından garson ücreti, servis bedeli 
veya diğer namlarla müşteriden alman paraların 
asgari ücretin hesabında nazara alınmıyacağma 
dair bulunan (32) nci maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

MADDE 16. — Bu kanunun 11 ve 12 nci 
maddeleri neşri tarihinde, diğer maddeleri ise 
yayımından bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanunu Bakanlar Kuru-
I)u yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı ve 

Dışişleri Bakan V. 
B. Nasuhioğlu 

11 -
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MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine muha
lif bulunan sözleşme şartları hükümsüzdür. 

MADDE 10. — Bu kanunun (1, 2, 3, 5, 6 ve 
7) nci maddeleriyle konulmuş bulunan mecburi-

j yet ve mükellefiyetlere ve bu kanunun tatbiki 
için çıkarılacak tüzükte yazfrlı usul ve şartlara 
riayet etmiyen iş veren veya iş veren vekili hak
kında iki yüz elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 11. — Bu kanunun 8 nci maddesine 
muhalif hareket eden iş veren veya iş veren ve
kiline, işçi kazançlarının daha aşağı hadlere in
dirilmesinden dolayı işçilerin uğradıkları zara
rın iki misli tutarında hafif para cezası hükmo
lunur. 

MADDE 12. — Bu knunun birinci maddesin
de yazılı bulunan bahşiş paraların hangi işlerde 
çalışan işçilere tahsis olunacağı, bu paraların bu 
işçilere hangi şartlar ve nispet dâhilinde ve ne 
suretle dağıtılacağı, bu kanun hükümlerine tâbi 
müesseselerin ne gibi servisler kurabilecekleri, bu 
servislerin bahsi geçen paraların tevziinde ne nis
pette hisse alacakları ve bu kanunun tatbik tar-
ziyle ilgili sair hususlar, tanzim olunacak bir tü
zükte gösterilir. 

MADDE 13. — 3008 sayılı îş Kanununun 
5518 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesi
nin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 
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Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

İçişleri Bakanı re 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoglu 
Maliye Bakanı 

E. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 

Muhlis Ete 
(T. ve Tekel Bakanı 

Sıtkı Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbeh 

Dr. E. H. Üstündag 
Tarım Bakanı 

N. ökmm 
Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 
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S. SAYISI 87 
Derlet Demiryolları ve Umanları isletme Genel Müdürlüğü 1952 
yık Bütçeline ek ve olağanüstü ödenek verilmesi baklanda kanun 

lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/489) 

"'" T.C. 
Başbakanlık •* $. 16.XII.193* 

Muamelât Omel Müdürlüğü 
Teikik Müdürlüğü 

Şayi : 71/2484, 6/3445 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığın* 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 19Ö2 yılı bütçelerine ek ve ola
ğanüstü ödenek verilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
27. XI. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının grekçe ve ili* 
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim-

Başbakan 
A. Menderes 

f •*•.-. «<• * * A n -n' Tisarmın gerekçesi • »• — - * . . A | 

Madde 1 ; 
B. M. Lira 

211 20 150 000 1952 Malî yılında trafik faaliyetinin artması neticesinde Eylül 1952 ayı 
sonu itibariyle gelir tahminlerine nazaran hâsıl olan gelir artışında faal 
personelin gece. gündüz çalışmalarının büyük tesiri olmuştur. Bu neticeyi 
sağlıyanlann mesailerini değerlendirmek hizmetlerinde daha faydalı olma
larını sağlıyacaktır. 1952 yılı Bütçesine konulmuş olan 413 750 liralık.Öde
nek im maksada yeter görülemediğinden,' 1952 Malî yılı Bütçe Kanununun 
11 nci maddesinde zikrolunan personel için yeniden 150 000 liralık e£ §de-
nek istenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

30! 50 318 000 Bu maddeden 1952 yılı ilk dört ayında 400 020 liralık ödeme yapılmıştır. 
Geriye kalan ödenek sene sonuna kadar olan ihtiyacı karşilayamıyacağı 
cihetle maddeye 318 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

43ft JI 5 022 «52 1952 yılında (10.359.670.000) ham ton kilometre olarak tesbit edilen faaliyet 
altı ayda tahakkuk eden fiilî neticeye «öre (12.259.670.000) ham ton kilo-
metre olabilecektir. 
Aradaki fark 12.259*70.000 — 10.359.670.000 = 1.900.000.000 ham ton kilo-
metredir. Bin ham tem kilometre için 68,3 kilogram kömür sarf edildiğine 
göre, 1.900.000.000 ham ton kilometre için X 68,3 = 129.770 ton kömüre 
{huyte, vardır. 



M. Lira 
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27 1 800 000 
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B. M. Lira 

782 12 500 000 18 aded manevra lokomotifi beheri 258 000 liradan 
258 000 X 18 (6 000 lira ilâvesiyle) = 
500 aded yük vagonu beheri 12 000 liradan, 12 000 X 500 = 
350 aded pompalı vagonet beheri tahminen 1 000 liradan 
Mersin ve İskenderun limanlarının vasıtaları ve teçhizatı, am-
bar ve.liman sahalarının betonlanması ve İskenderun santral 
binası için 

Toplam 12 500 000 

Madde 2 : Nakliyatın arzettiği inkişaf dolayısiyle elde mevcut vagonların ihtiyaca kâfi gelme
mesi ve girişilen mubayaa teşebbüslerinin de neticelenmemesi zamana muhtaç olduğundan günün 
ihtiyaçlarını acilen- karşılamak maksadı ile yabancı memleketlerden muharrik ve müteharrik vasıta
ların kiralanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1952 yılı Bütçesinin tanzim ve tasdiki zamanında mutasavver olmıyan bu gider için 453 neü 
bölümde 60 neı (muharrik ve müteharrik edevatın kira bedelleri) maddesinin ihdası ile bu mad
deye 400 000 liralık olağanüstü ödenek teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

. Madde 3 : 1952 işletme gelir tahmini 194 300 000 lira olup 1951 senesinin 1 nçi altı aylık ge
lirinin ikinci altı aylık gelirine olan nispetine nazaran 1952 ilk altı aylık tahmini 87 000 000 lira ci
varında olması icabederken bu miktar 111 000 000 lirayı bulmuştur ki, bu suretle; ilk altı. aylık 
tahakkuklar 24 000 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. Nakliyatın gösterdi^ inkişaf dolayısiyle bu 
artîgm sene sonuna kadar en az 31 500 000 lirayı bulacağı mülâhaza edilmektedir. Bunun 1952 Büt
çesinde masraf kısmına nazaran açık görülen 9 650 348 liranın tenzilinden sonra geriye kalan 
fazla gelirle istenilen ek ve olağanüstü ödenek karşılanabilecekti]1. 

Madde 4 ve 5 : Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanun hükümlerini yürütecek bakanları 
şiöstermektedii', 

4 650 000 
6 000 000 

350 000 

1 500 000 

( S. Sayısı ; 87 ) 
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Btitç* Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/489 
Karar No. 29 

14.1 . Î953 

Yüksek Riyasete 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ye (A/2) işaretli cetvellere mun
zam ve fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 
ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise: arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 16 . 12 .1952 tarihli ve 6/3445 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâyihası komis
yonumuza hayale olunmakla Ulaştırma Vekili, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürü üe Maliye Vekaleti Bütçe ve Mali Kon
trol Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 1952 yılında artan trafiğin 
neticesi olarak tahassul eden varidat fazlasiyle 
karşılanmak üzere Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe
sinin (A/l) işaretli cetvelin muhtelif fasıllarına 
(8 426 000) lira ve (A/2) işaretli cetvelin 
782 nci (5073 sayılı Kanun dışında yaüacak ser
vet artışları) faslına da (12 5^0 000) lira mun
zam ve (A/l) işaretli cetvelin 453 ncü faslında 
(Muharrik ve müteharrik edevatın kira bedel
leri) adiyle yeniden açılacak 50 nci maddeye 
(400 000) lira fevkalâde tahsilat verilmesini is
tihdaf etmektedir. 

Komisyonumuz gerek ek ve gerek fevkalâde 
tahsisat verilmesini gerektiren sebepler üzerinde 
B[ükümet temsilcilerinin verdikleri izahatı ve lâ
yihanın esbabı mucibesinde yazılı hususları ye
rinde görerek lâyihanın birinci maddesini Hükü

metin teklifi veçhile ve yürürlük maddelerini 
şeklen değiştirmek suretiyle kabul etmiştir. 

öncelikle görüşülmesi temennisiyle umumi 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Bi* 
yasete sunulur. 

Beis 
Bursa 

K. Yuma* 
Kâtip 
Sivas 

B. îmre 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gümüşane 

K, Yörühofflu 
İzmir 

T, Gürerk 
Konya 

R. Birand 
Sinob 

Muhalifim 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanag 

İstanbul 
H. ffusman 
Kastamonu 
ff. Türe 

Ordu 
R.Ahsop 

8. 
8. 8omwncuoğlv, 

Bu rapor Sözcüsü 
Kırklareli 
Ş.Bakay 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
8. Oran 
Kırşehir 
R. ö»d*ş 
Seyhan 
8. Ban 

Trabzon 
F. Kalayctoğlu 

,? (< 

Malî yılın bitmesine bir buçuk ay kalmıştır; 
yatırım için verilecek ödeneklerin kısa zamanda 
harcanması israfa imkân verir. Bu sebeple tek
life iştirak edemiyoruz. 

Malatya Van 
M, 8. EU F. MeUn 

(S, Sap**»*) 



- B ~ 
HÜKÜİMESTÎN TEKLÎM 

Devlet DemiryoUan ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1952 yûı Bütçesine ek ve ola-
ğonüitü ödenek verümesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1952 yılı gelir fazlaaiyle kar
şılanmak üzere Devlet Demiryolları ve E/iman
ları İstetme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine (8 416 000) lira ve 
(Afâ) işaretli cetvelin 782 nci (5073 sayrlı Ka
nun dışında yapılacak servet artışları) bölü
müne de (12 500 000) lira ek ödenek verilmiş
tir. 

ıMADDE 2. — 195? yılı gelir fazlasiyle kar-
ptttuo&k üzeve öe-vlet ûemiryollan ve Liman-
kot İşlfitee Genel Müdürlümü 1952 yılı Bütçe 
Kantumna bağlı (A/l) işaretli cetvelin 458 ncü 
h6Hiwiıı<fe (Muharrik ve müteharrik edevatın 
itfan 3»delleri) adiyle yeniden açılan 50 nci 
maddeye (400 000) lira olağanüstü ödenek ko* 
mümîjftur. 

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğ-e girer. 

ıMADDE 4. -— Bu kanunu Maliye ve Ulaş-. 
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
' A. Menden* 

Devlet Bakanı 
MÂlakani 

Millî Savunma Bakanı 
tf. Kurtbpk 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

İşletmeler 
Güm. ve 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardı nı/nsı 

Adalet Bakanı 
O. S. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Mâliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğhı 

Şa, ve So. Y. Bakam 

Tarım Bakam 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğht. 

Bakanı ve 
T. B. V. 

•S. Ytrcah 

rte'FŞE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Devlet DemiryoUan ve Limanlan î§letme Umum 
Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesine ek ve -olağan
üstü ödenek verilmesi hakkında kamtm Uyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
ayneft kftüTÖ eoMHiışliOT. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin Mnci makddsesi 
aynen abul editemştdr. 

MADDİ 3.' — Bu kanan neşri tarihinden iti
baren mer'MIr. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ye Ulaştırma. Veikilleri memurdur. 

t S. -Sayısı : H1) 
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îf. M< 

JSTtefctinMtift teklifine bağh 

OBTVEL 

Tahsisatın nev?i 

211 Fazla mesai ve sair munzam ücretlerle tazminat ve ikramiyeler 
20 İkramiyeler 

301 Büro masraf lan 
50 Aydınlatma 

419 Mahkeme masraftan ' 
10 Serbest avukat ücretleri 
20 Diğer mahkeme masrafları 

421 Demiryol ve limanlar isletme ve bakım masrafları 
11 Tren lokomatifleri masrafları 
13 Manevra giderleri masrafları 
14 Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve «ervise hazırlan* 

ması masrafları 
27 Muharrik ve müteharrik edevat ile atelyeler alet ve edevatının bakımı 
28 Liman araçlarının bakımı 

Lira 

150 000 

Fasıl yekûnu 

«ervise hazırlan* 

vatının bakımı 

Fasal yekunu 

UMÜMt YBKÛN 

318 000 

5 000 
10 000 

15 000 

5 023 000 
10» 000 

961 000 
1 800 000 

40 000 

7 983 000 

8 416 000 

ı m» • 

( S. Sayısı : 87 ) 



S. SAYISI : 88 
Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvele olağanüstü ödenek konulması hakkında kanun lâ

yihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/495) 

T. C. ' ' —•—-— 
Başbakanlık * Î6 . XTI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü n 

Tetkik Müdürlüğü '* 
8ay%: 71-2592, 6/3449 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

T«kel öenel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli eetvtle olağanüstü 
ödenek konulması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
27 . XI . 1052 tarihinde Yüksek Meclise stumıhnası kararlaştırılan kanun tasanınım şrerekşesiyle 
bâriâfcte mesmâmmş olds^uüm saygılarımla «taederim. 

Başbakan 
• • • :,*;."••.. A. Menderes 

" GEREKÇE . - - • • -

1. İşçilere ölüm, doğum, hastalık ve evlenme gibi hallerde yardım yapılmaktadır. Bu hâdise
lerin miktarının evvelden kestirilmesi mümkün olmamasına binaen 1949 yılı Bütçesinin (A) işa
retli cetvelinde 34 ncü (işçilere ve çocuk yuvalarına yardım) bölümündeki ödeneğin tahakkuk 
eden masrafa kifayet etmemesi üzerine 23 . II . 1951 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 2 nci madde
siyle kabul olunan 51 500 liralık olağanüstü ödeneğin 24 000 lirası bu bölüme tahsis edilmiştir. 

Ancak, gerek yukarda zikredilen hususlar ve gerekse hâdiselerin vukuundan sonra tahakkuk 
edecek yardımın da bâzı ahvalde müstahak işçiler tarafından ödeneğin hitamından sonra müra
caatta bulunmaları gibi sebepler yüzünden, yukarda anılan kanunla temin edilen 24 000 liralık 
ödeneğin sarfından sonra da Cibali Tütün Fabrikası işçilerine ait 6 909,41 lira ve Kutu Fabri
kası işçilerine ait 1 772 lira ki ceman 8 681,41 liralık borç tahakkuk etmiştir. 

2/ 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 308 nci bölümüne mevzu 70 000 liralık 
ödenek hastaların ve" bilhassa âcil tedaviye ihtiyaç gösteren veremlilerin eski yıllara nazaran da
ha fazlalaşması ve her müracaat sırasında resmî hastanelede yer bulunmaması sebebiyle âcil va
ziyetlerde hastaların hususi hastanelere de yatırılmak mecburiyetin^ kalınmasından dolayı yüksek 
ücret ödenmek zaruretiyle tamamen sarf edilmiş, ayrıca 10 000 liralık borç tahakkuk etmiştir. 

3. 1950 yılı Bütçe Kanununun (A) işaretli cetvelinin 206 nci bölümünün tiler Memurları Bo
ğum Tardım kısmına konulmuş olan 31 875 liralık ödeneğin 1950 yılında doğum vakalarının çoğal
mış olması sebebiyle kâfi gelmemiş ve ölüm yardımı kısmına konulmuş olan 19 700 liradan 9 000 lirası
nın bu kısma aktarılması suretiyle ihtiyacın karşılanması yoluna gidilmekle beraber bu miktar da gayri-
kâfi gelmiş ve daha 6 000 lira borç tahakkuk etmiştir. 

4. 1950 yılı Bütçe Kanununun (A) işaretli cetvelinin 206 nci bölümü Ölüm yardımı kısmına 
konulmuş olan 19 700 liralık ödenek o tarihlere kadarki sarfiyata göre bakiye vereceği düşünülerek 
9 000 lirasının münakale suretiyle ölüm yardımlarına tahsis edilmesinden sonra vukubulan ve tah
minin üstüne çıkan ölüm vakaları sebebiyle daha 2 000 liralık borç tahakkuk etmiştir. 

5. 1945 yılında Tekirdağ Şarap Fabrdketınite japlarilan küv ve silo inşaatı, mütaahhit ile idare 
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arasındaki ihtilâfın 1947 senesine kadar sürmesi sebebiyle, 1947 yılında muhasiplikçe yanlış olarak 
muvakkat sarfiyattan ödenmiş bulunması Sayıştay Murakıplarınca tenkid ve bu paranın taallûk 
ettiği sene yani 1945 yılı Bütçesinin alâkalı faslından ödenmesi talep ve tavsiye edilmesine ve 1945 
yılı Bütçesinin alâkalı faslında tahsisat bakiyesi bulunmadığından 7 247,97 liranın karşılıksız borç
lardan ödenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

6. İleride yapılacak lüzumlu binaların inşasını teminen Malatya Tütün Fabrikası için 1945 
yılında istimlâk edilen arsaların bedeli olan 26 399,81 lira hesapların tetkiki sırasında merkezce mu
vakkat sarfiyata aldırılmış ve o seneki tahsisatın tamamen bitmiş olmasına binaen bütçeye mas
raf kaydedilmediğinden dolayı bu borç tahakkuk etmiştir. 

7. Genel Müdürlük şubeleriyle muhtelif mülhakatın ihtiyacı olarak 1949 yılında tamir atel-
yesinde yaptırılan yazı ve hesap makineleri tamirleriyle Kutu Fabrikasına yaptırılan muhtelif 
cilt işleri tutarı olan 10 739,65 liranın, bu tamirlere mütaallik maliyetler sene zarfında tesbij edi
lemediğinden ve sene sonunda maliyetler yapıldı ğı zaman tahsisat tamamen tükenmiş bulunduğun
dan ödenek tefriki mümkün olamadığı cihetle, mahsubu yapılamamış ve bu karşılıksız borç tahak
kuk etmiştir. 

8. 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A-2) işaretli cetvelin (907 - Çamaltı ve Yavşan 
tuzlalarında yaptırılacak yeni tesis ve tevsi giderleri) bölümü için (1 500 000) lira teklif edil
mişti. 

Mezkûr tuzlaların tevsii için ayrıca Marshall yardımından yapılan tahsise mukabil 1949 - 1950 
devresinde (840 000) ve 1950 - 1951 devresinde de (495 000) dolar kullanılması kararlaştırılmış
tır. 

(495.000) dolarlık tahsis alındığı zaman Marshall yardımının devamı telâkki olunarak - evvel
ce, yapıldığı gibi - makine ve tesisler sipariş edilmiş, akreditifleri açılmış ve 1951 yılı Bütçesine 
de bu sebeple tahsisat konmamıştır. 

Ancak, Çamaltı ve Yavşan Tuzlalarının, makine siparişi için, lüzumlu (495.000,—) dolar, Marshall 
Yardımından değil, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının 10 ncu maddesi mucibince memleketimize 
tanınan alacaklı başlangıç bakiyesinden tahsis edilmiş ve bu suretle akreditifin açılması sıra
sında karşılığının Merkez Bankasına yatırılması zaruretinde kalınmıştır. Bu karşılıkların da Ha
zinece avans olarak ödenmesi mümkün olmadığından mezkûr kredinin kulanılabilmesi için bütçe
ye ödenek konulması lâzımgeldiği neticesine varılmış ve lüzumlu ek ödenek için hazırlanan ka
nun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevkedilmek üzere iken mezkûr bütçe yılının sona ermesi do-
layısiyle 1951 Malî yılı içinde bu ödeneğin teminine imkân elvermemiştir. 

Bahse mevzu (495.000,—) dolarlık tahsise istinaden yapılan sipariş ve açılan akreditiflere mev
zu olan makine ve tesisat tuzlalara geldiğinden (3) akreditif karşılığı borç olarak tahakkuk et
miş bulunan (1 092 286) liranın mahsubunu temin için bu miktar olağanüstü ödeneğe ihtiyaç gö
rülmüştür. 

Yukarda belirtilen ihtiyaçlar bakımından temini zaruri olan ceman 1.163.355,-— liralık olağan
üstü ödenek için Tekel Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesinde yeni bir bölüm açılmasını sağla
mak üzere gerekli kanun tasarısı hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisine tevdi edilmek üzere iken 
1951 Malî yılının sona ermesinden evvel yetiştirilmesine imkân elde edilememiştir. 

Bu Tasarının 1951 Malî yılının sonundan evvel Büyük Millet Meclisine sunulmasına imkân el
de edileceği düşünülerek 1952 Malî yılı Bütçesinde karşılıksız borçlar namı altında bir bölüm-açılma-
sı derpiş edilmemiş ve bu suretle 1952 Malî yılı Bütçesi için olağanüstü ödenek istenilmesi mecburiye
tinde kalınmış ve bu maksatla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı: 88 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçs Komisyonu 

Esas No. 1/495 
Karar No. 30 

14 . I . 1953 

Yüksek Riyasete 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde fev
kalâde tahsisat konulması hakkında Gümrük 
ve Tekel Vekâletince hazırlanan ve îcra Ve-
(killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 16 . XI I . 1952 tarihli ve 
6/3449 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun- lâyi
hası komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
ve Gümrük ve Tekel Vekâletleri mümessilleri 
huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde tafsilen arz ve 
izah edildiği üzere 1949 yılından beri tahakkuk 
eden ve taallûk ettikleri yıl bütçelerinin ilgili 
tertiplerinde tahsisat bakiyesi mevcut olmryan 
borçların itfası için Telkel Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin sonunda (geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçlan) adı ile yeniden açılacak 506 ncı 
fasla 1952 yılı varidat fazlasiyle karşılanmak 
üzere (1 163 355) lira fevkalâde tahsisat veril
mesi için lâyihanın sevkedilmiş olduğu bildiril
mektedir. 

Kanun lâyihasının sevkını icabettiren sebep
ler üzerinde Hükümet mümessillerinden' gerekli 

izahat alındıktan sonra maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesi komis
yonumuzca Hükümetin teklifi veçhile aynen 
ve yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yenliden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Riyasete, sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun istanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Eüsman 
Kâtip 
Sivas Antalya ÇanaJkfeaDe 

H. îmre A. Sanoğlu K. Akmantar 
Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
M. Ekinci Ö. F. Sanaç A. Potuoğlu 
Gümüşane İstanbul İzmir 

K. Yörükoğlu S. Oran T. Gür erek 
Kastamonu Kırşehir Konya 

H. Türe R. Özdeş R. Birana 
Malatya Ordu Seyhan 
M. 8. Eti R. Atooy S..Ban 

Sinöb Traibzon Van 
S. Somuneuoğlu S. F. Kalayctoğlu F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kamir 
rnına bağlı (A/l) işaretli cetvele olağanüstü 

ödenek konulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin sonunda geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları adı ile yeniden açılan 506 ncı bölüme 1952 
yılı gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 1 163 856 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

O. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Devlet Bakam 
Başvekil Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı 
ve Güm. T. B. V. 

8. Ytrcah 

BÜ1pB.KD]^TONTJİmJN DE&İŞTÎBÜŞİ 

Tekel Umum, Müdürlüğü 1952 yık Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvele olağanüstü 
ödenek konulması hakkında kanun lâyihası 

MÎADDB 1. — Hükümetin birimci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kamın neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Ba kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve (Mmr^re Tskel Vekilleri toa* 
mttrdttr. 
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