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1. — Geçen tutanak öseti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yalama 544,570 
4. — Başbakanlık Divamınnn Kamutaya 

sunuşları 544 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

BoyacıgiUer'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle 
diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî eserle
rin Paris'te bir sergide teşhir edilmek üze
re Fransa'ya gönderilmesi kararına dair 
Başvekilden ve Merkez Valiliği kadrosu
na ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ve
kâleten idare edilmesinin sebebine dair 
İçişleri Vekilinden sözlü sorularının geri 
verilmesine dair önergesi (6/923, 6/1011, 
4/368) 544 646 

5. — Görüşülen işler 546 
1. — îstanbul Üniversitesi 1953 yılı 

Bütçe Kanunnna fe*ğh (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/625) 546,563,570,601:604 

2. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihaları ve Bütçe Komisyonu rapo-

Say* 
ru (1/624,627) 546:549,563,570,605:608 

3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyfifco|lu ve 2 arkadaşının, 1953 Malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı R 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/523) 550,563,570,609:612 

4. — Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasına açacağı kredilere kefalet edilmesi 
ve bu hususta Garanti anlaşmaları akdi 
zımnında Hükümete mezuniyet itasına da
ir kanun lâyihası ve Geçici Komisyon ra
poru (1/636) 550:551,653,570,613:616 

5. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/626) 551:570, 

570,574,576,583,596,617:620 
6. — Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Umum Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki Kanunda tadilât ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Ulaş
tırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/614) 570:571,574,676,583,696,62i ^24 



Sayfa 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, 

Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş ka
nunu lâyihası ile Burdur Mebusu Mehmet 
özbey'in, Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve Vazife
leri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/383, 2/283) 571:595,595:597,597,625:628 

8. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvaların tetkik ve Muhakeme Usu
lü hakkındaki 3410 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları 
raporları (1/612) 595:596 

9. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yar-
*dım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/136, 297, 348, 378, 413) 596:597 

6. — Sorular ve cevaplar 597 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak

kındaki Riyaset tezkeresi okunarak izinler 
onandı. 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge kabul olundu. 

Jandarma Kanununun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 

3788 numaralı Çay Kanunuun 12 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine, 

özel İdare Hastanelerinin Muvazenei Umu-
miyeye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayıl1 cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanunlar, kabul olundu. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasına açacağı 
kredilere kefalet edi'mesine ve bu hususta Ga
ranti anlaşmaları akdi znmrnda Hükümete 
mezuniyet itasına dair kanun lâyihasının Bütçe, 

Sayfa 
A — Yazılı sorular 597 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu

ral'ın, Çorum'un Alaca İlcesine bağlı De-
ğiraıendere Köyünün ihtiyacını sağlıyan ve 
Alaca Belediyesince istimlâk edilen içme su
yuna ait projenin incelenmesine ve susuz 
bırakılan bu köy halkına karşı yapılan hak
sız muamele karşısında ne düşünüldüğünün 
bildirilmesine dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/831) 597: 
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2. — Trabzon Mebusu Haindi Orhon'un, 
belediyelerce yapılan yollara civar ev ve 
arsa sahiplerinden Belediye Gelirleri Ka
nunu gereğince alınmakta olan iştirak pay
larının tahakkuk usullerindeki karışıklığı 
gidermek için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/973) 598:600 

7. — Sunuklar ve telgraflar 600 

Dışişler, Ekonomi, Maliye ve Ticaret komisyon
larından üçer üye alınarak kurulacak Geçici 
Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hak
kındaki 5594 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun ile, 

Mudanya, Bursa ve Ilıca - İskele ve Palamut
luk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması hak
kındaki Kanun kabul olundu. 

Genel mahkemeler kuruluşu hakkındaki ka
nun lâyihasının talep üzerine Bütçe Komisyo
nuna verilmesi. kabul edildi. 

Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ti
caret Anlaşmasına göre tanzim olunacak menşe 
şahadetnameleri metninde « Almanya Federal 
Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması 
için teati olunan mektupların onanmasına, 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürürlük
ten kaldırılmasına, 

•m. M ^«»ı M 

İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle ek Protokol ve buna melfuf mektupların 
15 Haziran 1952 tarihinden itibaren üç aylık 
bir devre için uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına; 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile 14 Haziran 1951 tarihli ek protokol ve 
buna melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 
15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık ye
ni bir devre için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 
tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın onanmasına, dair olan kanun lâyiha
larının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

At Yarışları Kanunu, kabul olundu. 
öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 

Birleşime ara verildi. 

tkinci Oturum 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçivanlık Okul
ları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun 

Yazılı Sorular 
1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'-

un, mülki taksimatın yeni şartlara göre gözden 
geçirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ve 
yeniden vilâyet, kaza ve nahiyeler kurulmasın
da hangi esasların göz önünde tutulduğuna da
ir yazılı soru önergesi İçişleri Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/1143) 

2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'-
un, Kaman Kazasının imar plânı ile elektrik 

Lâyiha 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırmaları için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun birinci maddesinin son fık
rasının tadili hakkında kanun lâyihası (1/637) 
(Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına). 

Raporlar 
2. — Artırma, Eksilltme ve ihale Kanununa 

ek 5127 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de

tektifi ile, 
Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 

tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek 
28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile eklerinin 
onanması hakkındaki kanun lâyihasının birin
ci görüşülmeleri bitirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen 
Kırallığı arasında akdedilen Dostluk Andlaşma-
sının onanması hakkındaki kanun lâyihasının 
birinci görüşülmesi tamamlandıktan sonra, 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa ek Kanun kabul edildi. 

13 . 7 . 1953 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. Kurbanoğlu ö. Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

ve su tesisleri projelerine dair yazılı soru öner
gesi Bayındırlık ve İçişleri Vekâletlerine gön
derilmiştir. (6/1144) 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
1947 - 1952 yıllarında tahakkuk ettirilen vası
tasız vergilerin yüzde kaçının tahsil edildiği
ne ve vergi borçlarını ödemiyen mükelleflere 
tatbik edilen kanunların müessiriyet derecesine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1145) 

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile Gazi
anteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Niğde Meb
usu Asım Doğanay'm, Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa ek 5127 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/460, 2/449) (Gündeme) 

3. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün-
sel'in, Jandarma Efradı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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B : 107 13.7 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve îç- I 
İşleri, Millî Savunma ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/498) (Gündeme) 

4. — Bir Avrupa Tediye (Birliği Kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden 3 sayılı Ek Protokolün onanmasına dair | 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komis- I 
yanlan raporları (1/543) (Gündeme); 

5. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/633) 
(Gündeme) 

6. — istanbul Adalet Binası inşası için ge- | 

BEtS — Yoklama yapacağız. (Afyon Kara-
hisar mebuslarından Gümüşane mebuslarına ka-

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yocığilîer'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer 
müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir 
sergide teshir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararına dair Başvekil'den ve Merkez Va
liliği kadrosuna ve Emniyet Genel Müdürlüğü
nün vekaleten idare edilmesinin sebebine dair iç
işleri Vekilinden sözlü sorularının geri verilmesi
ne dair önergesi (6/923, 6/1011, 4/368) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisine aylar önce 

verdiğim sözlü sorular Meclis İçtüzüğü hüküm
lerinin sarahatine rağmen verilen önergelerle 
konuşulmamaktadır. 

Bu durum muvacehesinde Mecliste muraka
be imkânı kalmadığından bütün sözlü önergele-
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lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 5038 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bayındırlık, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/560) 
(Gündeme) 

7. — İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yap
tırılması için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bayın
dırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/581) (Gündeme); 

8. — İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaıesi hakkında kanun 
lâyihası ve içişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/622) (Gündeme). 

dar yoklama yapıldı) 
RElS — Oturumu açıyorum. 

rimin geri verilmesini saygılarımla. 
Zonguldak Mebusu 

A. Boyacıgiller 

RElS — Gündem dışı söz Kâzım Arar'm. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar-

kadalar, 1951 senesinde Çankırı, Kastamonu ve 
Bolu illerinde vukua gelen yer depremi münase
betiyle Hükümetin yapmış olduğu mevzii yardım 
malûmdur. Kışın, yıkılan evlerin aralarında tak
sim edilecek enkaziyle baranaklar halinde geçi
rilmesinden sonra önümüzdeki yıl evlerinin ya
pılacağı va'dini Sayın Bayındırlık Vekili, içiş
leri Vekilinin yanında halka va'dü temin eyle
mişti; bu yapılmadı. Kendilerine yaptığımız mü
racaat üzerine bu yardımın yapılabilmesi için 
bir kanun mevzuunun ortaya çıktığını söyleme
leri üzerine, bir teklifi kanuni ile Meclise geldim. 

t>-o-« 

BÎEtNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,05 

BEİS — Beisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Bize) 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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B : 107 13. 
17 Ocak 1952 tarihinde yapmış olduğum bu 

teklif; 18 ay geçtiği halde hâlâ Meclisi Âliye 
gelmemiştir. Deprem gibi âcil bir mevzuda bu ge
cikmenin nasıl bir netice doğuracağını ve felâ
ketzedeler üzerinde ne büyük tesirler bırakaca
ğını takdir buyurursunuz.. 

Yalnız Çankırı'da 16 568 ev az hasar, orta ha
sar, çok hasar görmek üzere yıkılmış ve 50 ölü 
52 yaralı, 156 hafif yaralı, 375 büyük baş hay
van, 1 663 küçük baş hayvanın kayıbı gibi mad
di zararı doğuran büyük felâket karşısında Hü
kümetin göstermiş olduğu lâkaydi bizi bu kanun 
teklifini yapmaya mecbur etmiştir. 

Şunu da istitraden arzedeyim ki, Kastamonu'-. 
da 176, Bolu'da 165 aynı zamanda vukua gelen 
zelzeleden dolayı ev yıkılmıştır. Bizden sonra 
Çanakkale ve Balıkesir vilâyetlerinde vukua 
ıgelen depremde Hükümetin Çankırı Vilâyetine, 
Kastamonu ve Bolu vilâyetlerine yaptığı 75 •-
150 lira yardıma mukabd] oralara biner lira 
yardım yapmıştır. Mevzuatın o vilâyetler üze
rinde işlemesinin tek sebebi Bakanlar Kurulu 
âzalarmnı bu vilâyetlerin milletvekilleri olma
sına ihtimal vermek mümkün olabilir. 

Mâruzâtım şudur ki, Hükümetin tabiî âfet
leri karşılamak üzere ânı ve şamil mânada bir 
kanun tasarısı getiriyorum va'di ve aylarca Ma
liye Komisyonunda bizi oyalamıştır. Yine bu 
mâni önümüze tekrar çıkarılacaktır. Fakat 
muhterem arkadaşlarım; tekrar istirham edi
yorum, Bütçe Komisyonu çok mahmuldür, eldn-
de yüzlerce dosya vardır, Hükümetin âcil ve 
a'hde mütaallik dosyaları dururken bu nevi 
kanunlara sıra gelmemektedir. Komisyondan 
asla müşteki değilim. Fakat mahmuliyeti do-
layısiyle Meclise tetkik ederek gönderilmesine 
imkân olmıyan bu dosyanın bir an evvel gün
dem dışı söz almak ve reylerinize müracaat 
etmek suretiyle iki seneden beri Hükümetin ga
yet bariz ve açık vaitlerine rağmen yapılamı-
yan bu yardımın bu kanunla sağlanması husu
sunu istirham etmektir. Yküsek Meclis bu va
tandaşlara bu atıfetini gösterdiğd takdirde ha
kikaten büyük zararlara uğrıyan Çankırı, Kas
tamonu ve Bolu illeri bu felâket acısını iki se
ne sonra ergeç. unutmuş olacaklardır. Bundaki 
isticalim; yaz mevsimi geçer, önümüzdeki kış 
mevsimi başlarsa, vatandaşlar bu kışı da atlat
mış olacaklarından, bu iş 1954 te âkı'betd meş
kûk bir manzara arzedecektir. İstirhamım iş-

7 . 1 9 5 3 O : 1 
I bu mervzuun gündeme alınmasıdır. Bu husus-
I ta bir de takrir arzediyorum, takdir Yüksek 
I Heyetinizindir. 

T. B. M. M. Reisliğine 
I Çankırı, Kastamonu ve Bolu illerinde vukua 
I gelen yer sarsıntı dolayısdyle yapılacak yardı-
I ma dair teklif ettiğim kanun, Bayındırlık ve 
I Maliye komisyonlarından çıkarak havalesi ge-
I reğince Bütçe Komisyonumuza tevdi edildi. 
I Bütçe Komisyonumuzun faaliyeti malûmdur. 
I Geceli gündüzlü hummalı faaliyete rağmen ye-
I tişememektedir. 
I (Deprem gibi çok âcil bir mevzuda iki sene 
I önce felâkete uğrıyanların hâlâ imdadına yeti-
I şememek cidden hazin ve elem verici bir hâdi-
I sedir. Bu gecikmenin vatandaş üzeninde bıra

kacağı menfi tesiri düşünerek ve Hükümetin 
I yapacağı yardıma intizaren senelerdir baraka-
I larda ikametinin vehametini Yüksek Meclisin 
I müsamaha edemiyeceğdni dikkate alarak kanun 
I teklifimin gündeme alınmasını ve öncelik ve 
I ivedilikle müzakeresine müsaade edilmek sure-
I tiyle pek geç kalmış bir atıfetin yakınlaşan kış 
I mevsiminden evvel gösterilmesini rdca ve teklif 
I ederim. 
I Çankırı Mebusu 
I Kâzım Arar 

I REÎS — Efendim takriri yarınki gündeme 
I sunuş olarak dercedeceğiz. Ondan sonra reyi 
I âlinize vaz'edeceğim. 
I Gündemle ilgili takrir var, okuyoruz. 

I Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarısı 

ve tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşül-
I meşini arz ve teklif ederim. 
I Çanakkale Mebusu 

Nusrat Kirişçioğlu 

ALt FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. (Vazgeç, vazgeç ses-
leri). 

REÎS — Buyurun. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, vazgeç diyorsunuz. Görüyoruz 
kanunlar mühim, fakat içinde öyle kanunlar var 
ki... îki gün evvel tefsirlerle uğraştık. Sorular 
var, kanunlardan daha mühim. Arkadaşlar 
bakınız aylardan beri bekliyor. Siyasi bir parti 

I ümidini kesmiş sorularını geri alıyor. Hükü-
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B : 107 13. 
meti kim murakabe edecek? Hükümetten kim 
sual soracak Nereye, istibdada doğru mu gidi
yorum arkadaşlar? Yoksa demokrasiye mi? 

Arkadaşlar, buyurun işte günlerden beri, İs
tanbul matbuatının ele aldığı ve hassasiyetle 
üzerinde durdukları, göçmen vatandaşların sıh
hat ve hayatları ile ilgili olan ve aylarca Meclis 
gündeminde bekliyen Rami'deki göçmen ev
leri suiistimali hakkındaki sözlü sorunun ehem
miyetine binaen müstaceliyetle müzakeresini 
rica ederim. Bir de takrir veriyorum arka
daşlar; 

Arkadaşlar bu acınacak, ağlanacak bir hal
dir. Rica ederim gidin Rami'deki hali görün. 
Biz birçok evlerde yapılan suiistimalleri gör
dük. En mühim kanunları çıkarsak bile tatbik 

. 1953 O : 1 
edilmedikten sonra, murakabe edilmedikten son
ra ne ehemmiyeti var. Yazık yorulduğumuza; 
sabahlara kadar didişip bütçe müzakerelerinde 
yüz milyonlar tahsis ediyoruz. Mahalline sarfe-
dilip edilmediğini kontrol edemiyoruz. Kontrol 
eden arkadaşlara da söz hakkı vermiyoruz,. 

Sözlerim bundan ibarettiı. 
REİS — önce okuduğum takrir bugünkü 

gündemde bulunan kanun tasarısı ve teklifleri
nin sorulardan evvel görüşülmesine dairdir. Re
yi âlinize arzettiîrten sonra Ali Fahri işeri ar
kadaşımızın takriri üzerinde duracağım. Kanun, 
teklif tasarılarının sorulardan evvel görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kanunların 
sözlü sorulardan önce görüşülmesi kabul edil
mişti*. 

1. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Büt
çe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Butça, Komisyonu raporu (1/625) [1] 

REİS — Bir defa müzakereye tâbidir. Tü
mü hakkında söz istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 195:5 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de yeniden açılan 506 ncı «Karşılıksız borçlar» 
faslına 657 000 liralık fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı! 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin İnc i 
«Umumi Bütçeden verilecek tahsisat» faslının 
1 nci «Yatırımlar dışındaki masraflar karşılığı» 
maddesine 657 000 lira eklenmiştir. 

REİS —Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 263 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza •sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memur
dur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

2. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı A/l ve A/2 işaretti cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/624, 627) [1] 

REİS — Bu da bir müzakereye tâbidir. Ta
sarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 

1] 264 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(2 626 200) lira ve (A/2) işaretli cetvelin, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(12 350 000) lira tenzil edilerek (2 776 200) 
lirası aynı kanuna bağlı (A/1)- işaretli cetve
lin, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine, 
(12 200 000) lirası da (A/2) işaretli cetvelin, 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine ak
tarılmıştır. 

B. 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
307 Yolluklar 42 700 

REİS — Kabul edenler... • Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

» 
Adalet Vekâleti 

420 Mebusların seçim masrafları 350 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Vekâleti 
309 Taşıt masrafları 60 000 

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

Jandarma Umum Kumandanlığı 
309 Taşıt masrafları 40 000 

REİS — Kabul edenler... Et-
x miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
303 Basılı kâğıt ve defterler 450 000 

REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

601 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım 406 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine 
yardım 667 500 
REİS — Kabul edenler... Et- . 
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
201 Maaşlar 350 000 

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

B. ödeneğin çeşidi 

309 

409 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Muayyenat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen" 
Lira 

30 000 

30 000 

Tarım Vekâleti 
307 Yolluklar* 200 000 

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

[2] SAYILI CETVEL 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
741 Radyo istasyonları yapüni her 

türlü masrafları 840 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
745 Yatırımlar için Devlet Hava

yolları Umum Müdürlüğüne 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmaeak taşıtlar 800 000 
REİS — Kabul edenler... Et-

• miy enler... Kabul edilmiştir. 
792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 

maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 6 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 
772 Doğu Üniversitesinin kuruluşu 

hakkında . yapılacak her türlü 
masraflar 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

Bayındırlık Vekâleti 
743 Doğu bölgesi memur evleri ya

pımı masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 
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771 

773 
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ödeneğin çeşidi 
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Düşülen 

Lira | B. 

Demiryolları yapım giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5414 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak iskele ve ufak barınaklar 
yapımı masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Su işleri , 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Vekâleti 
Satınahnacak makina, alât ve ge
reçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Döner sermaye 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Vekâleti 
Liman idareleri için satın alına
cak veya yaptırılacak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

500 000 

Dışişleri Vekâleti 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın 
büro umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

500 000 

500 000 

400 000 

760 000 

100 000 

50 000 

Eklenen 
Lira 

8 000 

15 000 

6 000 

O : 1 

ödeneğin çeşidi 

yenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerinin 
gerektirdiği masrafları 
REİS _ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
417 Vergi tahsil masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâleti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Vekâleti 
417 Zirai savaş 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

îstatistik Umum Müdürlüğü 
751 Satınahnacak makina, alât ve 

gereçler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

150 000 

100 000 

190 200 

450 000 

75 000 

657 000 

350 000 

75 000 

700 000 

425 000 
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Eklenen 

Lira 

Maliye Vekâleti 

150 000 701 Yapı onarımı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satmal
ına masrafları 545 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 

742 5210 sayılı Kanuna göre yapılan 
köy okulları ile öğretmen ve 
sağlık memurları evleri yapımı 
için para ve ayın yardımı 1 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâleti 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 2 085 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek üze
re Kızılay Kurumuna devredile
bilir.) 7 895 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlv&/l işaretti cetvelin Toprak 
ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü kısmının (307) 
nci (Yolluklar) faslının (20) nci (Geçici görev 
yolluğu) maddesinden (157 300) lira, (A/l) 
işaretli cetvelde yeniden açılan, ilişik (5) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak nakledilmiştir. 

B. 

Ö : 1 
[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Vekâleti 
420 İkinci Dünya Harbi esnasında 

Peşte Elçiliğine tahsis edilen 
hususi bir trenin ücreti 17 800 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
427 Barker Heyetinin masrafları 

karşılığı 138 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmındaki 642 nci faslın unvanı (Göç
menlere Yardım Derneği) şeklinde değiştiril
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler..; Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
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3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb- I 

oğlu ve 2 arkadaşının, 1953 Malî yılı Muhase-
bei Umumiye Kanununa bağlı R cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/523) [1] 

REÎS —• Tümü hakkmda söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (R) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1953 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bü
yük Millet Meelisi kısmında 453 neü faslın 21 nci 
maddenine ait förülün ilk fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmştir: 

Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri 
görülen âza adedi Meclis Riyaset Divanınca, 
grupların mütalâaları da alınmak suretiyle tes-
bit edilir. Gönderilecek heyete iştirak edecek 
mebusları kendi grupları seçer ve Meclis Riya
setine bildirir. Riyaset bu suretle tesbit edilen 
listeyi Umumi Heyetin tasvibine sunar. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında sö;: istiyen yaktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

Bu teklif de bir müzakereye tâbidir, tümü
nü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı I 
kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti 
anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet 
itasına dair kanun lâyihası ve Geçici Komisyon 
raporu (1/636) [2] 

[1] ,2,2i sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 266. sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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REÎS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 

Türkiye S.mai Kalkınma Bankasına açacağı 
kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garan
ti Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuni
yet itasına dair kanun lâyihasının gündemde bu
lunan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Tasarının öncelikle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında söz dstiyen var mı? Madde
lere geçilmesini ka'bul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacğı kre
dilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti 
Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuni

yet itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası imar ve Kal
kınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına açacağı kredilere, 5697 sayılı Ka
nunla tasdik edilen Garanti Anlaşması esasları 
dâhilinde, kefalet etmeye ve bu hususta Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankasiyle aynı 
esaslar dairesinde Garanti Anlaşmaları yapma
ya ve bu kredilerle bu kredilere ait bilcümle 
evrak ve vesaiki ve tediyeleri Garanti Anlaş-
malarmdaki hükümler dairesinde her türlü ver
gi ve resimden muaf tutmaya icra Vekilleri He
yeti salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- ! 

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

5. .— Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
madde ve fıkralarının kaldırılması hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/626) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 

Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki ka
nun lâyihasının gündemde bulunan diğer işle
re takdimen ve yeğlikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REÎS — Öncelikle görüşülmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzedriyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kaıbul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi yazılı olarak teklif 
edilmektedir, ivedilikle görüşülmesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 5228 
sayalı Bina Yapımını Teşvik Kanununun bâzı 

maddelerinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 5, 8 ve 
9 neu maddeleri ile 7 ncıi maddesinin (C) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde üç milyon hisseye ayrılmış 
olarak 300 milyon liradır. 

REÎS — Madde hakkında söz dstiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 
C) Her sene Devlet bütçesine en az (15) 

[1] 267 sayüı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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! milyon lira olarak konacak ödeneklerin veril

mesi, 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. /Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Banka, en az yirmi yılda it
fa edilmek şartiyle ödenmiş sermayesinin iki 
katına kadar talhvil çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç şekdl ve şartları Maliye 
Vekâletinin muvafakatiyle tesbit olunur. 

Maliye Vekâleti bu tahvillere kefalet etme
ye yetkilidir. 

Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları 
bu taihvillerdn resülmal ve faizlerinin ödenmesi 
için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil 
eder. 

Bankanın ihraç edeceği tahvillere mütaal-
lik bütün muameleler ile tahvillerin resülmal, 
faiz ve ikramiyeleri vergi ve resim bakımından 
daraçlarına takaddüm eden en son Devlet tah
villerinin haiz olduğu bütün muafiyetlerden 
istifade eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.. 

Madde 9. — 
A) Hazinenin iştdrak hissesi ile sekizinci 

maddenin uygulanmasından elde edilecek para
ların her yılın icaplarına göre İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından mesken kredilerine tahsis 
edilecek kısımları kendisi, eşi veya velayeti al
tında bulunan çocukları mesken veya akara 
sahip olmıyan yurttaşlara ve bunların mesken 
edinmek üzere kuracakları kooperatiflere mes
ken yapmak veya yaptırmak üzere Bankaca tes
bit edilen inşa bedelinin yüzde doksanına kadar 
ipotek mukabilinde verilecek ödünç paralarla 
açılacak kredilere tahsis olunur. 

B) İşbu madde gereğince yapılacak ikrazat 
(20) yıldan aşağı olmamak üzere vâde ve se
nevi % 5 ten yukarı olmamak üzere faiz nispet
leri her yıl Banka İdare Meclisdnce tesbit ve 
Maliye Vekâletince tasdik olunur. 

C) İkiden fazla dairesi olan meskenler bu 
madde hükümlerinden faydalanmaz. 

D) İşbu madde gereğince kendilerine kre
di tahsis edilmiş veya ödünç para verilmiş olan 
kimselere, eşlerine veya velayet altındaki ço-

I' cüklarına yaptırmış oldukları meskenleri sat-
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mış olsalar dahi, yeniden kredi tahsis oluna
maz veya ödünç para verilemez. 

E) Münferiden, iştirak halinde veya müş
tereken taasrruf olunan mesken veya akar
daki hisselerinin Bankaca takdir edilecek kıy
meti bir mesken bedeline tekabül etmıiyen kim
seler bu madde hükümlerinden faydalanırlar. 

F) Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
istiyenler gereken vasıfları haiz bulunduklarını 
Bankaya beyan ile mükelleftirler. 

Hilafı hakikat beyanda bulundukları sabit 
olanların borçlarının bakiyesi muacceliyet kes-
beder ve kredinin tahsisinden itibaren geçmiş 
müddete ait faizleri Bankanın diğer ipotekli ik
raz muamelelerinde tatbik edilen nispet üzerin
den hesaplanarak kendilerinden defaten tahsil 
olunur. Bu kimselere her hangi bir suretle ye
niden kredi tahsis olunamaz, ödünç para ve
rilemez. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Buyurun Daim Süalp. 
M. DAlM SÜALP (Siird) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddenin iki fıkrası tavzihe muh
taçtır. Maddenin (A) fıkrası gerek Hükümet 
tasarısında gerekse Maliye Komisyonunun tan
zim ettiği raporda ve metinde banka, sermaye
sine Hazinenin iştiraki olan kısım ile bankanın 
çıkaracaği tahvillerin bedeli tamamen meskene 
tahsis edilmiş iken Bütçe Komisyonu bunu tah
dit etmiş, her yılın icaplarına göre Bakanlar Ku
rulunun tesbit edeceği miktar demiş bulunmak
tadır. Kanunun ruhu ve esbabı mucibesi ise 
meskensiz vatandaşları mesken sahibi kılmak 
ve şimdiye kadar yapılan yardımı genişleterek 
bu dâvayı esaslı şekilde halletmek gayesini ta
şır. Şimdiye kadar meskensiz vatandaşlara mes
ken yapmak üzere açılan kredi, verilen para, 
Hazinenin banka sermayesine iştirakinin tama
mını teşkil etmekte idi. Hazinenin iştiraki bi
liyorsunuz ki % 55 nispetindedir. Bankanın ser
mayesi yükseltildiği nispette Hazinenin iştira
ki de artmış olacaktır. Biz istiyoruz ki banka 
sermayesine Hazine iştirakinin tamamı mesken
siz vatandaşlara tahsis edilsin. Maliye Komis
yonu maddenin birinci fıkrasını bu şekilde mü
talâa ve kabul etmiştir. 

(B) fıkrasına gelince : (B) fıkrası, kanaa-
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| timce bugüne kadar, yanlış, tatbik edilmektedir 

bunun tassihi için söz almış bulunuyorum. 
Mer'i kanunun gayesi de meskensiz vatan

daşları meskene kavuşturmak olduğuna göre 
kanun, bankaca bu kabîl vatandaşlara ikrazat 
yapılırken ikrazatm tamamının % 5 faize tâbi 
tutulmasını âmirdir. Halbuki tatbikat bu yolda 
cereyan etmemektedir. Biliyorsunuz vatandaşa bu 
mevzuda yapılan yardımın bir kısmı % 5, bir 
kısmı da % 7 faizlidir. Akar için verilen para
lar tamamen % 7 faize tâbidir. Kanun vâzmun 
maksadı ise, yani mer'i kanun meskenler için 
verilecek paraların tamamının % 5 faize tâbi 
olacağım âmirdir. Bu yüzden vatandaşlar ara
sında birçok şikâyetlere şahit olmaktayız. Bâzı 
zamanlar, banka vatandaşlara verilen paranın, 
tamamını % 5 ten vermiştir, bâzı vatandaşlara 
da % 5 ten tahsis edilen paradan bir miktar 
ikraz etmiş mütebaki kısmını da % 7 den ver
miş bulunmaktadır. Halbuki kanun vâzıınm 
maksat ve gayesi banka kanaliyle meskensiz 
vatandaşlara geniş bir yardım yapmaktır, Bunu 
sağlamak için de meskensiz vatandaşlara yapı
lan yardımın, verilen paraların tamamen % 5 
ten verilmesi lâzımdır. Bu itibarla tatbikatın 
yanlış olduğuna kaniim. Eğer tahsis edilen pa
ra yetmiyorsa, bu husustaki talep ve müracaat-

I 1ar sıraya konur ve mevcut para yüzde beş faiz
le ikraz edilir. Her yıl % 5 faizli fon bitince 
diğer vatandaşlar sıraya girerler ve mütaakıp 
yıl kredisinden istifade ederler; en doğru yol 
budur. Yoksa vâki talepler karşısında paramız 
mahduttur, bir kısmını yüzde beşten, diğer kıs
mını da yüzde yediden verelim şeklinde banka
nın cevap vermesi kanun vâzımın maksat ve ga
yesine uygun değildir. Bu şekilde komisyonu
muzun iki fıkra hakkındaki düşüncesini, zap
ta geçsin maksadı ile, arzetmiş bulunmaktayım; 
mâruzâtım bundan ibarettir, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

REÎS — Buyurun Ekrm Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocali) — Efendim, 

müzakere mevzuu o'lan bu dokuzuncu maddenin 
(A) fıkrasında bir prensip vaz'ediyoruz. 

Mesikensiz vatandaşları mesken sahibi kıl
mak için % 5 faizli kredi mevzuunu tanzim 
ediyoruz. Ve (A) fıkrasına, koyduğumuz hü-

I kümde, (kendisi, eşi veya velayeti altında bu
lunan çocukları mesken veya a'kara sahip olmı-

I yan yurttaşlara ve bunların metsken edinmek 
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üzere kuracakları kooperatifleıe mesken yap
mak veya yaptırmak üzere bankaca tesbit edilen 
inşa bedelinin yüzde doksanına kadar ipotek 
muıkaJbilinde, kredi verilir) diyoruz. 

Halbuki (E) fıkrasında, Bütçe Komisyonu
nun yaptığı bir tadille, bu prensibi bir hayli 
hafifletici bir hüküm kabul etmiş bulunmakta
yız. 

(E) fıkrasında diyoruz ki; münferiden işti
rak halinde veya müştereken tasarruf olunan 
mesken veya akardaki hisselerinin bankaca tak
dir edilecek kıymeti bir mesken bedeline, tekabül 
etmiyen kimseler bu madde hükümlerinden 
faydalanırlar. Yani (A) fıkrasında meskeni ol-
mıyanlara % 5 ten kredi açalım ederken, (E) 
fıkracına koyduğumuz (Münferiden sahip olduk
ları meskenlerin meskene tekabül etmediği ban
kaca takdir edilirse) ifadesiyle bu fıkra tatbi
kat için çok tehlikeli bir şekle sokulmaktadır. 
Çünkü bir taraftan Emlâk Bankasının kredisini 
dağıtırken birtakım politik maksatlarla hare
ket ettiğini bu kürsüden tenkid edenler çıkıyor, 
bir taraftan da kanunu tadil ederken onun eli
ne fevkalâde tefsire müsait hükümler veriyoruz. 
Vatandaşa; meskeni var ise mesken kredisi aç-
mıyacaksm derken bu mesken mesken vasfını 
haiz değilse açacaksın şeklinde ayrıca salâhiyet 
vermek tatbikatta çeşitli suiistimallere yol aça
bilir. Esasen Hükümet tasarısında ve Maliye 
Komisyonunun değiştirmesinde bu hüküm mev
cut değildir. Bütçe Komisyonunca ilâve edil
miştir. O da bâzı kimselerin babalarından 
kalma evleri vardır, bunları mesken kredisin
den mahrum etmiyelim diye bu hükmü koymak 
lüzumunu hissetmiştir. Bu-tadil ile bizim yap
mak istediğimiz evi olmıyan vatandaşları % 5 
krediden istifade ettirmektedir. Babadan kal
ma da olsa evi olan % 7 krediden istifade et
melidir. Bu itibarla (E) fıkrasında münferi
den tâbirinin kaldırılması icalbeder. Bu husu
su bir takrirle talep ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

Sonra, A fıkrasında Hazinenin iştirak his
sesi ifadesi var. Bence burada (Hazinenin işti
rak hissesinin ödenmiş kısmiyle) denilmek icab-
eder. Bankanın sermayesi bu tadil ile 300 
milyon oluyor. Bunun % 55 i yani 165 mil
yon lirası Hazinenindir. A fıkrasında Hazine
nin iştirak hissesi dediğimiz zaman bu, 165 
milyonu ifade eder. Böyle olunca da banka-
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nın elindeki imkânların mesken kredisine tah
sisi gibi bir vaziyet hadis olacaktır. Onun için 
bu fıkradaki, Hazinenin iştirak hissesi, ifadesi
nin «iştirak hissesinin ödenmiş kısmı» şekline 
sokulması icabeder, kanaatindeyim. 

Sonra arkadaşlar, C fıkrasında bir hüküm 
var; ikiden fazla dairesi olan meskenler bu 
madde hükümlerinden faydalanamaz, diyoruz. 
Bendeniz 'burada müsaadenizle iki daireyi faz
la. görüyorum. Emlâk Bankasına diyoruz ki : 
Ey banka bu memlekette meskensiz vatandaş 
aşağı yukarı nüfusun ekseriyetini teşkil etmek
tedir. Bu meskensiz vatandaşlara sen kredi 
sağlıyacak ve bu kredileri % 5 faizle yerecek, 
akar temin edecek vatandaşlara krediyi % 
7 faizle sağhyacaksın. O halde mesken kre
disini yalnız meskensiz vatandaşlara tahsis et
mek mecburiyetindeyiz. Meskensiz vatandaş d'a, 
kanaatime göre bir daireli, yani kendi başını 
sokacak mesken yaptırmak mecburiyetinde 
olan vatandaş demektir. Şu halde mademki bu 
krediyi meskensiz vatandaşlara tahsis ediyo
ruz, C fıkrasında (ikiden fazla dairesi olan 
meskenler), ifadesinin (birden fazla dairesi olan 
meskenler) şekline sokulması icaibeder. Bir 
daireliler şu vaz'ettiğimiz kanunla % 90 kre
diden istifa'de ederler. Birden fazla daireli gay
rimenkul inşa ettirecek olan vatandaşlar yine 
bu bankanın kredi imkânlarından istifade et
mek hakkına sahiptirler, ama faizi % 7 olur 
ve vatandaş banka meclisi idaresinin tesbit 
edeceği müddetler için bu krediden istifade 
eder. Bu itibârla C fıkrasının, birden fazla da
iresi olanlar, şeklinde tashihini istirham ediyo
rum. 

Arkadaşlar, D fıkrasında da zannediyorum 
bir za'fı telif vardır. (îşbu madde gereğince 
kendilerine kredi tahsis edilmiş veya ödünç 
para verilmiş kimselere, eşlerine veya velayet 
altındaki çocuklarına yaptırmış oldukları mes
kenleri satmış olsalar dahi, yeniden kredi tah
sis olunamaz veya ödünç para verilemez) denil
mektedir. 

% 5 mesken kredisi almış bir vatandaşın 
bilâhara bu krediyi alma şartlarını kaybettiği; 
yani bu şekilde aldığı bir meskeni sattığı ve 
saire yaptığı takdirde bir daha bu çeşit kredi
den istifade edemiyeceğini bu fıkra ile hük
me bağlamak istiyoruz. Ama son ibarede diyo
ruz k i ; yeniden kredi tahsis olunamaz veya 
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ödünç para verilemez. Halbuki bu çeşit vatan
daşlar pekâlâ akar kredisinden istifade ede
bilirler. Şu halde bu son hükmün «bu madde 
hükümlerine göre yeniden kredi tahsis oluna
maz veya borç para verilemez» şekline sokul
ması lâzımdır. Yoksa bu çeşit vatandaşları Em
lâk Bankasının diğer kredilerinden de istifade 
ettirmemek gibi bir mahzur doğabilir. 

Bu arzettiğim hususları bir takrir ile yük
sek tasvibinize arzediyorum. Kabulünü istir
ham ederim. 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Bu mevzudaki fi

kirlerimi başka bir vesile ile arzetmiş olduğum 
için bu kanunun müzakeresine müdahale etmek 
istememiştim. Bekledim ki, arkadaşlarımdan biri
si benim .de aklıma gelen bir noktayı işaret etsin. 
Fakat bu, kimsenin aklına gelmediği için bilmec-
buriye ben arzedeceğim. 

Hepinizin malûmudur ki; bu bankanın, bil
hassa birinci maddesi ile belirtilmiş bulunan ku
ruluş maksadı; Türkiye'de meskeni olmıyan va
tandaşları mesken sahibi yapmaktır. Bu sebeple 
bütçe ile Hazinenin verdiği para veya tahvil çı
karmak suretiyle elde ettiği paraların tamamının 
meskensiz vatandaşlara mesken yapmak üzere, 
kredi verilmesine, tahsis edilmesi icabederdi. Es
ki metinde böyle bir kayıt mevcuttur. Bilâhara 
İnşaatı Ucuzlatma Kanunu da bu hükme biraz 
suples vermiştir. Bu defa bu dokuzuncu madde
ye alınmıştır. Yani Hazinenin verdiği paralarla 
bankanın tahvil çıkartmak sureciyle elde ettiği 
paralardan meskene tahsis ettiği parayı kanun 
tesbit etmemektedir. Bunu Bakanlar Kuruluna 
bırakmaktadır. Ben bu hususu, kanunun tesbit 
etmesini tercih ederdim. Maalesef Bakanlar Ku
ruluna bırakılmıştır. Ben bu vesile ile bu tahsisle
rin nispeti kanunun espirisi dâhilinde tâyin edil
mesini bilhassa temenniye şayan görürüm. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Ekrem Alican arka
daşımız Maliye Komisyonunun fikir ve mütalâa
larına iştirak ettiği ve muhalefet şerhi dahi ver
meden raporu imza etmiş olduğu halde şimdi de
ğiştirge vererek raporun aleyhinde konuştu. Bil
miyorum, bu fikirleri Maliye 'Komisyonununda 
ileri sürmedi m i l Mamafih arzedeyim. Arkada
şımız (A) fıkrasındaki iştirak hissesinin fiilen 
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1 ödenmiş sermaye ve iştirak hissesi mânasına ol

masını ileri sürdü. Bu böyledir, fiilen ödenmiş 
sermayenin iştirak hissesidir. Esasen yazılışından 
da bunu anlamak icabeder. (E) fıkrasındaki 
münferiden kelimesine temas ettiler. Hükümet 
tasarısında bu kelime yoktu. Bütçe Komisyonu 
münferiden kelimesini maddeye ilâve etti ve bu
nun ilâvesine sebep olarak da şunu ileri sürdü 
Bir vatandaşımız yurdumuzun her hangi bir kö
şesinde, faraza bir köyde, kıymeti belki de bin 
lira bile etmiyecek olan bir kulübeye sahip 
olsa kendisinin meskeni vardır düşüncesiy
le kendisine ikrazatta bulunulmıyacak mıdır?. 

Bu vatandaş Emlâk Kredi Bankasından kre
di almak için müracaat ettiği takdirde, sizin 
falan köyde şöyle, bir eviniz vardır, binaen
aleyh biz size kredi veremiyeceğiz mi diyecek
tir. Onun için maddenin bu şekilde anlaşılma
sını önlemek ve işe bir genişlik vermek maksa
dıyla Bütçe Komisyonu, Hükümet tasarısında ol
mıyan bu kaydı maddeye ilâve etmiştir. 

Muhterem arkadaşımız diyor ki, «maddeye 
Bütçe Komisyonunun ilâve ettiği münferiden 
kelimesi belki maddenin anlaşıhş tarzını, tatbi
katını genişletebilir. Politik zaruretler işi geniş
letmeye sebep olabilir.» 

Şimdi derhal arzedeyim ki; Emlâk Kredi 
Bankası bir kredi müessesesidir, politik maksat 
ve düşüncelerle işliyemez. 

Yine arkadaşımız (D) fıkrasına temas et
tiler: «Vatandaş % 5 li ile yaptırdığı meskeni 
satarsa bankanın bütün kredi imkânlarından mı 
mahrum olacaktır? » şeklinde bir sual sordu
lar. Hayır arkadaşlar; bu, mahrumiyet meselesi 
yalnız yüzde beşli mesken kredisine taallûk et
mektedir. Diğer bilcümle kredilerden bu vatan
daşın mahrum edilmesi mevzuubahis değildir. 

« (A) fıkrasındaki sermayenin yüzde 55 i 
île, iki misline kadar çıkarabileceği tahvil hâsı
lının yüzde beş faizli mesken kredisine tahsis 
olunacak kısmının miktarı, yani Bakanlar Ku
rulunun kararı kanunun esprisi içinde midir? » 
diyorlar. 

I Bakanlar Kurulu kararı elbette bu kanunun 
esprisine uygun olacaktır. Bunda tereddüt et
memek lâzımdır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — tkiden 
fazla dairesi olan meskenlerin bu madde hüküm
lerinden faydalanmasına cevaz verilmesi hak-

I kındaki sorumu cevaplandırmadınız? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — İki dâireye cevaz verilmesinin se
bebi şudur : Banka tetkikat yaptırdı. İki dai
reli olarak yapılacak binaların maliyeti daha 
ucuz olmaktadır, aynı zamanda vatandaşın 
bankaya olan borcunu • ödemesi daha suhuletti 
olmaktadır. Bu suretle bir taraftan A^atandaş 
mesken sahibi olurken öbür taraftan da diğer 
bir daire yapmak suretiyle mesken sıkıntısının 
izalesine yardımı olduğu için İM daire kabul 
edilmiştir. Bu, tetkikat neticesinde ortaya ko
nan bir meseledir. 

DAİM SÜALP (Siird) — Efendim, mer'i 
' kanununda banka % 75 ini veriyor, bu kanun 
ise % 90 a çıkarıyor. Şayet vatandaş ödiyemez-
se icra kanununa göre satışa çıkarılacaktır. 

Bu kanuna göre değerinin % 75 ini verene 
banka bu evi satmak mecburiyetindedir. Halbu
ki banka halen % 75 i değil, % 90 ı vermekte
dir.' Arada hâsıl olan farkı banka nasıl kar-
şılıyacaktırl 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Arkadaşımız normal olmıyan bir 
noktaya temas ediyor, diyor ki; «müstakriz bor
cunu ödemiyecek olursa İcra Kanununa göre 
gayrimenkul satılığa çıkarılmec kıymeti !% 75 i 
bulunca banka bunu satacaktır. Banka '% 90 
ikraz edeceğine göre aradaki fark ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşımız bu kanun tasarısı 
yüksek huzurunuza gelmeden çok önce kurul
muş olan bir kooperatife ortak oldukları için 
pek âlâ bilirler ki arsa fiyatı inşa bedelinden 
hariçtir. İkraz olunan miktara arsa bedeli de 
göz önüne alınırsa bir risk mevzuubahis olmaz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Banka 
şubeleri bulunmıyan yerlerde bağlı bulunduk
ları şubelerle teknik ve malî hususatı karşılamak
tadır. Hakikaten faal ve iyi çalışmakta olan 
bankanın bu gibi ihtiyaçları günü gününe değil, 
bâzan aylarca karşılayamamaktadır. Acaba Ma
hallî nafia müdürlükleri belediye veya diğer 
bir müessese ile anlaşarak bu hizmetleri ifa et
mek imkânı var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, iktidara geçtiğimiz za
man banka 8 şube ile çalışmakta idi. Bugün şu
be ve ajans sayısı 22 ye çıkmıştır. Ve Banka 
yeni yeni şubeler açmak için tetkikat yapmak
tadır. İmkânlar ve kaynaklar nispetinde yeni 
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i şubeler küşadına elbette gidilecektir. Fakat Em

lâk Kredi Bankası şubesi bulunmıyan yerlerde 
Ziraat Bankası şube ve ajanslarına muhabirlikler 
vermek suretiyle plasman mevcudu nispetinde 
kendi şubesi bulunmıyan yerlerde de faaliyet 
göstermekte ve ikrazatta bulunmaktadır. Fakat 
bir taraftan bu şubeldri açarken diğer taraftan 
yine Ziraat Bankası şube ve ajanslarına muha
birlikler vermek suretiyle faaliyetini iyi bir şe
kilde idare etmektedir. Müzakere konusu olan 
bu kanun Bankanın malî imkânlarını daha çok 
artıracağı için faaliyetinin de genişliyeceği ta
biîdir. 

Bayındırlık müdürlerinin iştirakine gelince; 
bu muhterem arkadaşlar, bir bankacılık mese
lesidir; bayındırlık müdürlerinin böyle bir faa
liyete iştiraki doğru olamaz. Bayındırlık müdür
lerinin bilgileri ancak ancak gayrimenkullerin 
inşa fiyatına taallûk edebilir. İcabında banka 
kendilerinden yalnız bu sahada faydalanabilir, 
fikir alabilir. 

REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu'nun bir suali 
var. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bendenizin sualim şudur; gerçi Banka Umum 
Müdürü Bütçe Komisyonunda cevap verdi, bir 
kere de burada, zabıtlara geçmesi için sora
cağım : 

Birden fazla vatandaş bir araya gelip müş
terek bir bina yaptıracaklardır. Henüz mevzua
tımızda kat mülkiyeti de yer almadığına göre, 
aralarında kat mülkiyetini teminen müşterek 
bir mülk meydana getirirlerse herbirini mesken 
sahibi kılmak için bu maddeden istifade edebi
lecekler midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Anladığımı, bir yanlışlık olma
ması için ifade edeyim. 

Kat Mülkiyetinin kanunlarımıza girmemiş 
olmasına rağmen birkaç vatandaş bir araya ge
lip bir mukavele ile kat mülkiyeti tesis edip 
bankaya müracaat ederlerse banka kredi aça
caktır. 

CEMAL REŞİT. EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bu, maddenin tatbikatı; her keşi birer mesken 
sahibi yapmak maksadiyle yüzde beş gibi bir
takım haklar tanıdığı ifade edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) "— Efendim, banka esasen bu yola 

I gitmektedir. Ancak, gayrimenkulun tamamını 
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ipotek almaktadır. Burada böyle bir şey yok
tur, birinci kat, ikinci kat mevzuubahis değildir. 
Topyekûn olarak gayrimenkulun tamamı ban
kaya teminat olduğu için bankaya tamamı ipo
tekli bulunmaktadır. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Kat mülkiyeti yoktur. Kat mülkiyetinin temin 
ettiği pratik fayda bina mevzuatında yoktur. 
Bu, meseleye dair sorduğum suale aldığım ce
vaptır. «Vatandaşlardan birer mesken sahibi ol
mak üzere müştereken bir mukaveleye girmiş 
olanlar münferiden müracaat ettikleri zaman 
o şaftları haiz olmak üzere bunları kanundan 
istifade ettirmenin imkânları var» dediler. Bu 
itibarla biraz tereddüt ettim, çünkü kanunda 
sarih hüküm yoktur, böyle bir şey olabilirse 
bunun tavzih edilmesini rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız buna ko
misyon arzı cevap etsin. 

RE IS — Komisyon adına Tarık Gürerk, bu
yurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜR-
ERK (izmir) — Efendim, Daim Süalp arka
daşımız Heyeti Vekilenin takdiri meselesine iliş
tiler. Bu hüküm Hükümet tasarısında, yoktu, 
Bütçe Komisyonunuz bunu ilâve etmiştir, Se
bebi de şudur: 

Banka 300 milyon liraya kadar tahvil çıka
racaktır, son defa çrkan tahvillerin faizi % 5 
tir. îkrazat da % 5 faiz üzerinden yapılacağı 
için burada bankanın ufak: bir zararının olması 
ihtimali mevcut görülmüştür. Şöyle ki, banka 
tahvil çıkaracak, kasasına giren paraları derhal 
plase etmek mevkiinde ve imkânına malik de
ğildir. Bu itibarla tahvil hâsıllarının % 5 li 
ikrazaita taibsis nispeti zamanının piyasa şartla
rına göre ayarlanmasını Heyeti Vekilenin tak
dirine bırakmayı doğru gördük. Bu suretle pi
yasaya ve malî şartlara daha kolaylıkla intibak 
etmek mümkün olacaktır. 

Kanunun birinci maddesinde mesken mefhu
muna sadık bir plâ'sman siyaseti takip etenesi 
hususunda Emlâk Bankası ve Hükümet şimdi
ye kadar, bilhassa son iki senede yapıldığı gibi, 
bundan sonra da daha iyi bir anlayış gösterile
ceğini bize temin ettiler. Esasen kanunun bi
rinci maddesi vazıhtır, banka âmir hükmün 
dışında bir tatbikata geçemez. Gerçi vaktiyle 
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bunu yapmışlardır, fakat son iki üç sene zarfın
da kanunun hâkim esprisine göre hareket et
mişlerdir. 

iki katlı ev meselesi de mevzuubihis oldu. 
Bunun kıstaslarını tâyin ve tesbit etmek güçtür. 
Tek katlı mesken olur, lüks ve muhteşem ola
bilir. Tek katlı mesken küçük mesken mefhu
mundan çıkabilir. Çift katlı bir mesken, mesken 
mefhumuna, vasfına dâhil olabilir. Maliye Ve
kilinin izah ettiği şekilde çift katlı mesken in
şaatının Emlâk Bankasından kredi alması mem
leket bakımından hayırlıdır. Hem inşaatın 
ucuza çıkması bakımından hem de mesken ihti
yacını süratle temin ve tatmin bakımından lâ
zımdır. Buna Bütçe Komisyonu itiraz etmemiş
tir. Şimdiye kadarki tatbikatta böyledir. 

Ekrem Alican 'm iliştiği mevzu da Bütçe En
cümeninde ilâve edilmiştir. Şöyle bir itiraz vâ
ki olmuştur : Falan köyde babadan intikal et
miş bugünün mesken telâkkilerine uymıyacak 
şekilde mütevazi bir meskenden dolayı her han
gi bir vatandaşın Emlâk Bankasının kredisin
den istifade etmemesi haksızlık olur. Bu mülâ
haza ile ilâve edilmiştir. 

RElS — Efendim, müsaade buyurulursa mü
zakere sırasında takibetmediğimiz, içtüzüğe ta
allûk eden bir hususu hatırlatmak istiyoruz : 

içtüzüğün 34 ncü maddesinin son fıkrası. : 
«Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış 
olmadıkça, imzalamış olduğu bir rapora karşı 
komisyon üyelerinden biri söz söyliyemez ve 
sözcüden bir şey soramaz.» Binaenaleyh arka
daşların, komisyonda olup olmadıklarına, muha
lif kalıp kalmadıklarına göre söz almak ve su
al sormak teklifinde bulunmalarım rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK 
GÜRERK (Devamla) — Eyüboğlu'nun müşte
rek mülkiyet ve kat mülkiyeti hakkında sual
lerine gelince... 

RElS — Eyüboğlu komisyonda olduğuna 
.göre, kendisine cevap veremezsiniz efendim. 
Nizamnamenin maddesi açıktır. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Ben komisyonda sual sordum, umum müdür 
bu şekilde cevap verdi. Bunun burada açıklan
masını istedim. 

RElS — Komisyonda görüşüldüğüne ve mu
halefet şerhiniz bulunmadığına göre, nizamna
menin bu açık ifadeni karşısında sual de sora
mazsınız efendim. 

- 5 5 6 -
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NECİP BİLGE (Niğde) — Aynı suali ben

deniz takabbül ediyorum. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Sıra benim

dir efendim. 
REİS — Cezmi Türk, buyurun. Grup adı

na konuşacağı için takaddüm ediyor. Söz alan 
arkadaşları yazdım- Ekrem Bey. 

TÜRK KÖYLÜ PARTİSÎ MECLİS GRUPU 
ADINA CEZMİ TÜRK ('Sayhan) — Malûmunuz 
olduğu üzere Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
Türkiye'nin bir mesken ve iskân politikası is
tikrarlı bir şekilde mevcut olmamıştır. Bu yüz
den memleketin iktisadi, içtimai, sıhhi bakım
dan azametli bir ekseriyetinin esas ihtiyacını 
teşkil eden bu meselenin yeni iktidar tarafından 
yeni bir zihniyetle ve ihtiyacın azameti nispe
tinde geniş ve büyük tedbirlerle karşılanacağı 
ümit ve tahmin edilmiştir. Maalesef şu üçüncü 
senede elimize gelen bu mesele aynı zihniyetin, 
eskiden mevcut zihniyetin aynı yolda, aynı va-
sita ile (sadece biraz daha işiri portesini geniş
letmek, yani şube adedini artırmak, sermaye 
miktarını artırmak sıyetiyle) devam ettiğini 
göstermektedir. 

REİS — 9 ncu madde üzerinde konuşuyoruz, 
tümü üzerinde konuşmuyoruz, bunu hatırlata
lım da ona göre konuşun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bu itibarla el
de mevcut kıstasların bu ihtiyaca cevap ve
recek mahiyette olmadığını gerek Maliye Ve
kili ve gerekse komisyon namına konuşan ar
kadaş tebarüz ettirmişlerdir. Evvelâ kati kıs
tas olarak almak doğru değildir.- Bunu daha 
ziyade diğer memleketlerde olduğu gibi met
re kare üzerine alırsak daha doğru olur. Me
selâ 200 metre kare bir yer yaptırılmıştır, ge
niştir, lükstür. 350 metre kare bir yer yaptırıl
mıştır, geniştir, lükstür. 100 metre kareden yu
karı olmaması ve tek katlı olması, dersek daha 
iyi olur. Onun için sadece daire sayısını say
makla bu, ekonomiktir, memleketin ihtiyacı
na uygundur, demek doğru olmaz. Çünkü İs
tanbul, tznıir, Ankara.ve Adana başta olmak 
üzere memleket bir gecekondu istilâsına mâ
ruzdur. 25 yıllık inkılâpçılarımızın öğündüğü 
şehirlerden daha büyük şehirler meydana gel
mektedir. Bugün gecekondu Ankara, seneler
dir yapmaya uğraştığımız Yenişehir'den daha 
büyüktür, Yenimahalle ise büyük bir ihtiyaca 

7.1953 0 : 1 
I cevap vermiştir. Gecekondu, bu gidişle İstan

bul'un 5 asırlık tarahinde kazandığı genişle
meden daha büyük bir saha işgal edecektir. 
İzmir'de ise bugün Kızılçullu'yu, Buca'yi mer
keze birleştiren bir gecekondu İzmir'i meydana 
gelmiştir. Adana'da gittikçe gecekondu banli
yösü büyümektedir. Bu gecekondular da ma
halline göre şekil değiştirmektedir. Meselâ İs
tanbul'da villâ gecekondulara tesadüf olun
maktadır. Adana'mızda ise tek odalı çamur 
gecekondular hâkimdir. Onun için şehirlere 
olan hücum dolayısiyle vâki şu gecekondu der
dine dahi bir çare bulamadıktan başka, normal 
nüfus artışı dolayısiyle vâki olan mesken der
dine dahi bir çare bulunamamıştır. 

Bunun dışında; mevcut kasaba ve köy evle
rimiz olduğu gibi durmaktadır. Bütçenin heyeti 
umumiyesi Bütçe Komisyonunda müzakere edi
lirken yukarda da söylemiştim; köy evlerine 
dikkat ediniz. Köy evleri, köy evleri, demiştim. 
Yeni gelen bu tasarı da bu büyük ihtiyaca ce
vap verecek mahiyette değildir. 

Sonra, iki kat üzerine de dikkati çekerim. 
Maalesef, Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
meydana gelmiş bir bid'at vardır. Dünyanın 
hiçbir tarafında vatandaşın bodrumlarda otur
tulmasına mevzuat müsaade etmez. Bilhassa 
20 nci asırda yapılan binalar, 1,60, 1,80 üç beş 
ayak merdivenle inilerek toprak içinde yer aç
mak suretiyle yeraltı katında inşaat yaptırıl
masına ve burada vatandaşın iskân edilmesine 
müsaade edilmez . 

REİS — Cezmi Bey tıkara!ar.üzerinde ko
nuşmaya dikkat etmenizi rica ederim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Mevzubahis 
ettikleri madde üzerinde konuşuyorum. İki katlı 
evleri ekonomik olarak gösterdiler. Ben de iki 
katlı evlerin mahzurlarını beyan ediyorum. 
Çünkü gerek komisyon gerekse Maliye Vekili 
iki katlı evleri çok methettiler. 

Dünyanın anladığı mânada bodrum sayılan 
yerlerde bizde insan oturmaktadır. Buralarda 
oturanlar sokaktan geçenlerin yüzlerini göre
mezler. Ancak ayaklarını seyretmektedirler. 
Ankara'nın büyük apartmanlarında dahi du
rum aynıdır. İki katlı dedikleri ve finanse ettik
leri kooeratiflere gelince : Bunların da ne oldu
ğu her yerde görülmektedir. Bunlara bizim 
sıhhi mevzuatımız dahi asla müsaade etmez. Fa- ' 

I kat belediyeler mesken buhranına karşı bir ça-

ruvr 
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redir diye ve daha ziyade ev sahiplerinin tazyiki 
altında kalarak bu işe göz yummaktadır. 

Çiçek serde, sebze bahçede, insan evde büyür 
arkadaşlar. Bu evin de dünyanın ve bu asrın 
icaplarına göre sıhhi olması lâzımdır. Bilhassa 
büyük şehirlerimizde buna dikkat etmek lâzım
dır. iki katlı evler için finansmana gidilmek
tedir. Halbuki iki katlı evlerimiz bir bodrum 
ve bir kattan ibaret olarak inşa edilmektedir. 
Bütün dünya anlayışına ,ve mimari görüş ve te
lâkkilere göre bunlar bodrum ve zemin kattır. 
ödemesi kolay finansmanı kolay diye bu kat 
olarak kabul edilmektedir. Bizim birinci katla
rımız hakikatte bodrum, birinci katımız ze
min, ikinci katımız ise birinci kattır. Bodrum, 
kat zemin katın altında redöşosedir. Bu beynel
milel mevzuata da Millî mevzuata da aykırıdır, 
buna dikkat etmek lâzımdır. Bodrumda insan 
oturmamalıdır. Bu madde üzerinde benim ar-
zedeceğim kısaca budur. Eskiden böyle idi, şim
di de bu tasarıda yine böyledir. Buna bir ted
bir ve çare gösterilmemekte, üstelik methedil
in ektedir. Bu kanunla da eskilerin % 7 faizini 
beşe indirmek veya bâzı şekille % 7 ye çıkar
maktan başka bir şey yapılmamakta ve yine 
eski zihniyette devam olunmakta ve ilâve edi
yorum; aynı suiistimaller devam ettirilmektedir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îsatn-
bul) — Muhterem arkadaşlar, her hangi bir mad
denin veyahut her hangi bir tasarının heyeti 
umumiyesi konuşulurken arada mutlaka cevap
landırılması lâzımgelen birtakım nabeca tenkid-
ler sokuşturulması vâki oluyor. Bu itibarla ben, 
bu kanunun maddesinden ziyade, heyeti umumi-
yesine taallûk eden, Cezmi Türk arkadaşımın bâ
zı mütalâalarına gayet kısa olarak cevap vermek 
mecburiyetini hissettim : 

Burada söylenen sözlerin hepsinin mutlaka 
doğru olması lâzımgelmez. Cezmi Türk arkadaşı
mın sözlerinde de doğru ve sahih olanalarmı 
yüksek heyetiniz takdir ve kabul eder. Kanaatim
ce doğru olmıyan taraflarını ise kısaca cevaplan
dırmak Hükümet adına başa düşer. 

Muhterem arkadalarım, şimdi Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri Türkiye'de mesken dâvasın
dan bahsettiler. Cumhuriyetin kuruluşundan be
ri değil, Cumhuriyetin kuruluşundan çok daha 
evvel, kalûbelâdan beri mesken dâvasının için
de bulunduğumuzu ifade ederim. Bundan böyle 
de bu devam edecektir. 
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Arkadaşımız diyorlar ki, Ankara'nın ve is

tanbul'un gece kondu kısmı, esas tarihî büyük 
şehrin kendisinden çok daha büyüktür. Bana öy
le geliyor ki, İstanbul eskiden çok daha mamur 
değildi ve gece konduların bulunmasından evvel-
!ki zamanlarda, birçok arkadaşlar bilirler, istan
bul'un Sirkeci tarafı bugünkü gecekondulardan 
on kat daha kötü, harabe yığınları halinde idi. 
istanbul denince eskiden mamur olduğunu, şim
di gecekondulara gark olduğunu farzetmek ko
laydır. 

Arkadaımız diyor ki, gecekondu dâvasına da
ha tedbir bulamadılar. Bu kadar kolay söyleni-
veren gecekondu dâvasının ne derecelere kadar 
büyük bir mesele olduğunu herhalde kendisi biz
den evvel takdir eder.. 

Şimdi arkadaşlar, hakikat şudur ki, biz Em
lâk Bankası Kanunu ile, geniş mikyasta, ev sahi
bi olmak istiyenleri ev sahibi yapmak bakımından 
teşvik etmekteyiz, onlara yardım etmekteyiz. An
cak memleketin mesken dâvasını halletmek, evve
lâ büyük mikyasta o memleketin ekonomisinin 
müsaadesine bağlı bir keyfiyettir. Burada derhal 
sormak lâzımgelir ki, 3 sene zarfında Türkiye'
nin her tarafında inşaat, Türkiye'nin tarihinde 
asla görülmemiş bir genişlikte devam etmekte
dir. Ankara'yı, istanbul'u, izmir'i, Adana'yi ele 
alınız, bütün şehirlerimizi ve kasabalarımızı, hat
tâ köylerimizi ele alınız, memlekette başlamış olan 
nispî refah devrinin bir tabiî neticesi olmak üze
re Türkiye baştan başa inşa halindedir. Binaen
aleyh, bu işi halledecek olan yalınız Emlâk Ban
kası Kanunu değildir, umumi tedbirlerle memle
ketin iktisadi imkânlarını genişletmek suretiyle 
memleketin inşasına en müspet, en tabiî yoldan 
ve en geniş şekilde yardım etmek mümkündür. 

Ankara'da geçmiş senelerde vâki olan inşaat 
ile evvelki sene, geçen sene ve bu sene girişilmiş 
olan inşaat karşılaştırıldığı takdirde aradaki nis
petin ne kadar muazzam olduğunu derhal kavra
mak mümkündür. Şu Ankara'mızda bile üç sene 
evvel iki, üç odalı bir kiralık daire bulmak im
kânı yokken, bugün 2 - 3 bin dairenin kiracı bek
lemekte olduğunu görmek dahi, bu kadar basit 
bir müşahade dahi, bize inşaatın seyri hakkında 
bir fikir verebilir. 

Köy meselesine gelince, şunu arzetmek is
terim ki, köyde mesken inşaatını ayrı bir mev
zu olarak ele alacağız. Bundan 3 - 4 ay evvel 
huzurunuzda arzettiğim gibi köyde mesken dâ-
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vasini halledecek hukuki esasları, kanuni hü
kümleri huzurunuza getirmekte gecikmiyece-
ğiz. Bu, başlı başına büyük bir dâvadır. Hulâ
sa olarak şunu arzetmek isterim ki; Gerek eko
nomik şartların müsait bir hale gelmesiyle, ge
rekse Emlâk Bankasınca yapılan yardımların 
bizim vazifeyi teslim aldığımız güne nazaran 
4 - 5 misli genişliğe götürülmesiyle, gerekse bu 
tasarı ile daha da genişletilmesiyle, Demokrat 
Parti iktidarının, her sahada olduğu gibi, mes
ken ve memleket inşası sahasında da esaslı adım
lar atmış» olduğu kanaatindeyim. Bunu şura
dan anlamak mümkündür ki, 1956 da çimento 
istihlâkimizin dört milyon tonu aşacağını he
sap etmekteyiz. Bunları derelere, çaylara döke
cek değiliz, memleketin inşa faaliyetine sarfe-
deeeğiz. Bugünden memleketin her tarafında 
tuğla fabrikaları açmaktayız. 10 - 15 çimento 
fabrikasının temelini birden atmaktayız. Mem
lekette 300 bin ton civarında olan çimento is
tihsalini hemen hemen bir milyon tona yaklaş
tırmış bulunmaktayız. Bu çimento sarfının bu 
derece genişlemesi dahi, memleketin nasıl bir 
inşa humması ve faaliyeti içinde olduğunu açık
ça göstermektedir. Bugün huzurunuzda müza
kere edilmekte olan tasarı buna bir miktar daha 
genişlik, imkânlarımıza bir miktar daha artma 
kabiliyeti verecektir. 

Arzım, manzaranın denildiği kadar karanlık 
olmadığını belirtmek içindir. (Akışlar) 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK 

GÜRERK (İzmir) — Emlâk Bankası kaynak
ları iki unsurdan teşekkül ediyor : Birincisi 
Hükümetin verdiği sermaye ve kredi ve Hükü
metin kefaletiyle çıkarılan tahvillerden ikinci
si de halktan toplanan mevduattan ve diğer 
hissedarların sermayelerinden. Hükümetten ve
rilen kaynaklar doğrudan doğruya yüzde beşli 
faizlerle mesken kredisi olarak halka intikal et
tirilmektedir. Bu kaynaklardan vaktiyle kanu
nun âmir hükmüne rağmen büyük miktarlar
da ikrazat yapılmıştır. Tipik misali şudur : 
Bundan evvelki mebus evleri için 35 - 40 bin li
raya kadar şahıs başına yüzde beşten ikrazat 
yapılmıştır. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Karıştırma! 

TARIK GÜRERK (Devamla) — Sözümü 
kesme! 
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Bu kabil ikrazatla membalar mahdut bir 

zümrenin tükenmiş bulunmaktadır. Ahiren, iki 
seneden beri tatbikat nihayet on bin liraya ka
dar bu membalardan yüzde beşli ikrazat yapıl
maktadır. 

İki kat meskene itiraz eden arkadaşlarıma 
bu noktadan arzı cevap ediyorum. Metre kare 
ile, katla takyit etmek değil, bir şahsa verilecek 
paranın âzami hadleri ile tahdit etmek en âdi
lâne ve pratikte en iyi yürüyebilecek bir usul 
olur. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Kat mülkiyeti 
hakkında ne buyuruyor sunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜ
RERK (Devamla) — Kat mülkiyeti meselesini 
Eyüboğlu arkadaşım mevzuubahs etti. Emlâk 
Bankası Umum Müdürünün vermiş olduğu iza
hata göre, 10 senelik mukavelelerle bu iş de pra
tikte yürütülmektedir. 

FERİD MELEN (Van) — Bütçeden verilen 
paranın apartman yapmak istiyen kimseye tah
sisini imkân vriyor mu, vermiyor mu bu kanun? 

'BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜ
RERK (Devamla) — Ferid Melen arkadaşım ya 
beni iyi dinlememiş olacak veyahut da ben mak
sadımı izahtan âcizim. Biraz evvel arzettim. 
Hükümetten temin edilen kaynaklarla şahıs 
hadlerini ufak miktarlarla tahdit ve takyit 
etmek suretiyle mesken kredisi verilmektedir 
apartman inşaatının kaynakları başkadır. Esasen 
kanunun birinci maddesi sizin endişelerinizi 
bertaraf edecek bir vuzuhtadır. 

FERİD MELEN (Van) — Metin öyle değil, 
REİS — Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim Meclis 

toplantılarına gerek huzurlariyle iştirak sure
tiyle. gerek müzakerelere iştirak suretiyle alâ
ka gösterdikleri için Sayın Başbakana teşekkür 
ederim. Bana karşı beyanları sırasında: «Cez
mi Türk'ün söyledikleri arasında doğru ve sa
hih olanlar, doğru ve sahih olmıyanlardan faz
ladır. Mütalâalarını cevapsız bırakmak doğru 
değildir» dediler. Kendilerince doğru, sahih 
olmıyanlar arasında İstanbul'dan bahis buyur
dular. Bendeniz ilk mâruzâtımda: Gecekondu 
Ankara'sı, Yenişehir Ankara'sından büyüktür 
dedim. Gecekondu faaliyeti o kadar artmış
tır ki, 500 senelik tarihî İstanbul'u bu gidişle 
geçecektir, dedim. Gecekondu İstanbul'u halen 
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eski İstanbul'dan büyüktür demedim. Onu tas
rih ederim. 

Belki dikkatlerini çekmemişim, bu arada 
eski İstanbul banliyösünden, şehre girişten bah
setti. Eski İstanbul için; İmparatorluğun mem
leketi sömürdüğü bundan yirmi, yirmi beş sene 
evvel bir nesil boyunca söylendi. Bugün de İs
tanbul'un memleketteki sefaletle mütenasip ol-
mıyan sefalet numuneleri vardır. Yirmi beş yıl
dır hızlı bir kalkınma yolunda olduğumuzdan 
memleketimizde böyle bir gecekondu dâvası ol
mamalı idi. Bu kalkınmamızı biraz da Garp 
memelketleriyle kıyas ederek ortaya koyarsak 
iyi olur. 25 senedir aynı dâvayı güden Bulga
ristan, Yunanistan ve Yugoslavya'da neler ya
pılmıştır, biz neler yapmışız, bunları tetkik 
edip onların kıymetleri ile bizim kıymetlerimd-
zi daha objektif olarak kıyaslamak daha yerin* 
de olur kanaatindeyim. Sayın Başbakanın inşa 
politikasında inşaat hummasından bahsetmesi 
edebî olarak güzel tâbirdir; çimento istihsali
nin 300 bin tondan bir milyona çıkması da ra
kam olarak güzel bir şeydir; fakat 10 milyon 
tonluk ihtiyaç karşısında bu ne ifade eder, bu 
memleketin üç milyonluk mesken inşaatı ihti
yacı karşısında ne ifade eder? Bunu harbden 
sonra, harb görmüş milletlerim şöyle birkae 
senede yapıverdikleriyle mukayese etmek du
rumu daha açıklıyacaktır kanaatindeyim. Onun 
için, gerek iktidar; icraatında beyanat yapar
ken, gerek muhalefet beyanat yaparken edebî 
ve süpjektdf olmaktan daima çekinmesi doğru 
olur. Çünkü memleketimizin realiteleri büyük
tür, derindir, ağırdır; böyle edebiyatla geçiş
tirilmeye müsait değildir. Buyurdukları inşa
atın ekseriyeti, finansman yaptıkları (inşaatın 
ekseriyeti yüz metre kareyi gçeen ve kirası yüz 
liradan fâzla olan inşaattır. Halbuki küçük ta
sarruf sahipleri bunun tersine, yüz metre kare
den aşağı ve kirası yüz liradan aşağı olan sabit 
ve dar gelirli vatandaşlardır. Bir odada yedi 
nüfus ikamet eden sabit gelirli vatandaşlar da, 
"büyük finansmanlarla yapılan ve kirası yüz li
radan fazla olan bu boş dairelere bol, bol bak
maktadır. Bu yeni finansmanlarla yine yüz 
metre kareden yukarı ve kirası yüksek evler 
yapılacaktır. Öbür taraftan ev derdi yine devam 
edecektir. Bu öyle bir dert kd; dolaplarda ilâç 
depo- etmişiz, renk renk duruyor, fakat bu ilâç 
bu hastalığın ilâcı değildir, hasta ilâç istiyor. 
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Köy evleri mevzuunda Başvekilimiz bu dâ

vayı, sene de tasrih ederek, on yılda halledece
ğiz, demişlerdi. Bütçenin umumi müzakeresi 
esnasında da bu beyanlarını hatırlatmış ve ken
dilerine teeşkkür etmiştim. Fakat aradan ay
lar geçti, el'an bu mesele bu'du mücerrettedir 
ve bu vadide şimdi tekrar beyanda bulundular, 
ele alacağız, dediler. Ne zaman? 10 sene için
de bütün köy evleri ikmal edileceğine göre geç
mekte olan aylar köy evleri inşaatı humması için 
gayet kıymetli aylardır ve boşuna geçip git
mektedir. * 

Sayın komisyon sözcüsü kredi nevilerinden 
bahsettiler. Üzerinde fazla durmıyacağım. Yal
nız bizde krediler pahalıdır, pahalıdır, paha
lıdır, milletimizin hakiki ihtiyaçlarına cevap 
verememektedir. Halen tedvin etmekte olduk
ları tedbirler buna karşı eksiktir, eksiktir, ek
siktir.. 

İki katlı meskeni sayın sözcü müdafaa et
mekte, para haddi de en muvafık had demek
tedir. Muvafık değildir arkadaşlar. 

Para, hadleri hakkında sayın bankacı arka
daşa karşı bendenizin ifade etmem biraz tuhaf 
olur ama beyan zorunda kalıyorum, affetsin
ler: Para hadlerini mesken kredisiyle tâyin et
mek doğru değildir, para haddi konjonktür ile 
alâkalı bir- kıymettir. Bugün 20 bin lira, ile gös
terdiğimiz bir mesken yarın 20 bin liranın fev-
kında meydana gelir. Üstelik malzeme ve tek
nik de müessir olur. Konjonktür değişir, mali
yet yükselir. Kaldı ki memleketimizde son 3 
yılda iktisadi inkişafa muvazi olarak bir hayli 
hayat pahalılığı olmaktadır. 

Sayın Başbakanın takdiratma mazhar olan 
Ana. Muhalefet Partisinin daima ele aldığı bir 
mevzu olduğu için müstamel bulunan bu mev
zua, bizim müstamel mevzuata dokunmak âde
timiz olmadığı için, temas etmiyereğira. Yalnız 
para hadleri konjonktüre bağlıdır, paranın 
mesken kredisiyle tâyini doğru değildir. Bunu 
metre kare esasına irca etmek en doğru yoldur, 
tekrar rica ederim. 

Sayın Menderes, başlangıçta doğru ve sahih 
olmıyan sözlerime temas . buyurmak suretiyle 
bundan evvelki tenkidlerimin doğru olduğunu 
aralıkta ifade ederek temin buyurmuş oldukla
rı için, kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzu 
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fazla işgal etmiyeeeğim, ancak birkaç dakika- I 
nızı istirham edeceğim. 

Evvelâ Cezmi Türk arkadaşımız, sözlerimi 
yanlış anlamış olacaklar. Burada söylenen söz
lerin hepsinin- mutlaka vakıalara temas eden 
sözler değil, takdire taallûk eden sözler olabi
leceğini, mensup oldukları partinin formasiyo-
nuna, yetişme tarzına, yetiştirilme tarzına taal
lûk edebileceğini, söylenen sözlerin kanaatlere 
tetabuk eden kısmının bulunabileceği gibi, ka
naatlere t^feuk etmiyen kısımları da buluna
bileceğini söylemek isterim. İhtilâfı olan, fik
rimce doğru bulamadığım... sözlerine cevap ve
riyorum, dedim.Bu suretle tavzih ettikten sonra 
zannediyorum, bana karşı fazla üzgün olmaları 
için ortada bir .sebep kalmaz. 

Şimdi, ilâve beyanları arasında tekrar fik
rimce doğru bulmadığım taraflarına dokunmak 
mecburiyetindeyim. Edebiyattan bahsettiler, di
yorlar. Bunun edebiyatla alâkası yoktur. İhti
yacımız çok geniştir, başka memleketlere kıyas 
ettiğimiz takdirde vaziyetin ne kadar geri ol
duğu anlaşılır dediler. Bunları kısaca cevap
landırmak mecburiyetindeyim. I 

Ben edebiyat yaparak konuşmam. îş başın
da, vazife ve mesuliyet altında bir adamım. Va
zife başına geldiğim günden beri rakamlarla ko
nuşmak, rakamlar üzerinde çalışmak itiyadın
da olan bir adamım. Bunu arkadaşlarım arasın
da da kökleştirmeye sayeden bir insanım Bina-
entaleyh, söyMifclerdtmim edeMyat ile aiMfcası yok- I 
tur. Hakikatin ta kendisddir. Bunu ifade et- I 
tim. Kendileri burada söz söylerken hiçbir ra- I 
kama istinadetmediklerini ve iddialarını hiçbir 
rakam ve delille ispat etmediklerini söylememe I 
müsaade buyursunlar. I 

Arkadaşlar, çimento istihsalimizi 300 bin I 
tondan bir milyon tona çıkaracağımızı söyle- I 
mistim, güzel dediler, ama bu memleketin ihti
yacı çoktur buyurdular. Arkadaşlarım, 300 bin I 
ton çimento istihsalâtının bir milyon tona çıka
rılmasının ne demek olduğunu acaba hiç tecrübe 
etmişler midi? Bunu lâf olarak söylemek kolay
dır. Arkadaşlar, biz 10 - 15 çimento fabrikası
nın daha temellerini atmak üzereyiz iki üç sene 
zarfında senelik çimento istihsalâtımızı 4 milyon 
tona yükselteceğiz dediğimiz zaman; Türkiye gi
bi imkânları bu kadar mahdut bırakılmış bir 
memlekette bu rakamın neler ifade ettiğini tec
rübe etmişler midir Çok güzel konuşmayı tec- | 
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rübe etmişlerdir, kendilerini takdir ederim, Fa
kat bu rakamların dahi memleketimiz için, baş
ka memleketlerle kıyas olunduğu takdirde mü
tevazı farzolunabilecek bu rakamların memle
ketimiz için ifade ettiği mânayı kendisi ile ay
rıca başka mevzuda, bu mevzuların aslı konu
şulduğu zamanlarda karşılıklı serdedersek bu
nun mân/asını o zaman daha iyi takdir ederler. 

Gelelim Emlâk Bankasına. Biz bu bankayı 
ne vaziyette bulduk, söyliyeyim : Biz vazifeye 
geldiğimiz zaman Emlâk Kredi Bankasının 
37 şubesi vardı. Biz bunu 217 ye çıkardık. Ben 
edebiyat konuşmuyorum. Bakam ifade ediyo
rum. Bankanın ödenmiş kaynaklarındaki inki
şaf : 1949 da 7.4 milyon, 1953 te 217 milyon. 
1953 ün bittabi daha sonunu da almadık. 
Kredi inkişafı; 1949 senesi sonunda 78 milyon, 
1953 senesinde 209 milyon, yani aşağı yukarı 
üç misli. Bundan başka, acaba bu paraların 
ikraz tarzında, ikraz usullerindeki fark nedir? 
Orasını da arzecteyim : 1949 sonunda biz banka
yı gayrimenkul üzerine ikrazat bakımından 
1373 vatandaşa para vermiş olarak bulduk. 
Bugün bu miktarı 18 bine çıkarmış bulunuyo
ruz. (Soldan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da, falan 
veya filân memleket harbde zayiata uğramış, 
ondan sonra bu zayiatı ne suretle telafi ediver-
miş?.. Eğer ölçülerimizi Avrupa'dan alacak 
olursak, evvelâ onlardan neler eksiğimiz «oldu
ğumuzu, yani bu hamleleri yapabilmek bakı
mından, onların yaptığı hamleleri yapabilmek 
imkânlarına sahip olmak bakımından ne dere
ceye kadar muvaffak olduğumuzun hesabını 
yapmak; ondan sonra da bu hesabı, onların 
muayyen bir devre içinde yaptıklariyle bizim 
bir devrede yaptıklarımızın arasındaki nispet 
aleyhimize çıkacak olursa hükmü ona göre ver-" 
mek icabeder. 

Ben de diyorum ki; harbden sonra, 1950 
senesinde 900 bin ton olan dış ihracatımız 
1952 - 1953 devresinde, Hazirandan Hazirana 
kadar olan devrede, iki buçuk milyonu geç
miştir. Yani memleketin ihracatı üç misline 
çıkmıştır. Bunun mânasını anlamak, bunu mâ-
nalandırmak için şunu sormak lâaöngelir: Dün
yanın hangi memleketi vardır ıld, ihracatını 
üç sene içinde üç misline yükseltmiş olsun? 
Yalnız eksik taraflarımızı mukayese etmek de
ğil, millî gelirdeki artığı ve diğer sahalardaki 
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ilerlemeyi de kendi imkânlarımızı ve yine ken
di nispetlerimizi muhafaza ederek lehimizde ol
duğunu ifade etmekte tereddüt etmemek lâ
zımdır. Kendisine söyliyeyim ki ; 2,5 milyon 
ton olan ihracat miktarı bu sene 4 milyon to
nu geçecektir. Dört senelik iktidarımızın so
nunda da, evvelce 900 bin tondan ibaret olan 
ihracatımızı 5 milyon ton civarına veya 4 mil
yon tonu çok aşan bir miktara yükseltmiş ol
mak gibi, şimdiye kadar hiçbir iktidara na
sip olmamış bir iktidar olarak vazife görmüş 
olacağız. (Soldan sürekli alkışlar). 

REİS — Cezmi Türk, buyurun. 
İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçesinde ve 

1953 yılı Bütçe Kanunda münakale yapılma
sına, Cemal Reşit Eyüboğlu'nun teklifine ve 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası hak
kındaki kanunlar için reylerini istimal etmemiş 
arkadaşlar varsa lütfen buyursunlar. Söz alan 
arkadaşların söz hakları mahfuzdur. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Başkanın 
güzel beyan ve hitabeleri ile belirttikleri gibi her 
türlü istihsalât arttırıldığı gibi, bu arada alkış 
istihsalinin de arttırıldığını görüyoruz. Bunları 
tekrarlayıp mevzu harici beyanlariyle memleke
tin ekonomik kalkınmasına sirayet ederek al
kış istihsaline çalışmalarını şahsan doğru kar
şılamadım. Biz Emlâk Bankası ve kredilerin 
miktarları üzerinde konuşurken ihracata kadar 
gittiler. Sağ olursak ve bu Meclis de mevcut 
olursa bütçe geçerken onun üzerinde de durur, 
mukayese aparız. Nekadar ileri gitmişlerdir ve 
kimden geridedirler, onu da beyan etmekte 
Millî bir fahrü gurur duyarız. Yalnız mevzuu-
muz Emlâk Bankasının kredisi üzerindeki ra
kamlar arasındaki farktı, bize hedefi mestur tu
ta rak beyanatta bulunuyor. Bundan ne eksil
miştir, ne fazlalaşmıştır, bu hedefe ait vası
taları sayıyor. Bizim çimento istihsalimizin 10 
milyon ton olması ancak bizi mesken politika
sında ileriye götürecektir. Bugün Türkiye'de 
beş milyon aile gayrisıhhi, mesken denemiyecek 
hanelerde oturmaktadır. Bunlardan beş yüz bin 
aile de yarı sıhhi hanelerde oturmaktadır. Bu
günkü tempo ile bu mesken) dâvasını karşılıya-
eaklar mıdır? i ler yıl şu kadar yapacağım der
lerse bir kıymeti ve hesabı olur. Avrupalıların 
yaptıkları gibi, meselâ Fransa'nın İngiltere'nin, 
İtalyan'ın inşaat temposunu biliyoruz. Bunlar 
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| senede en aşağı 110 bin, 170 bin mesken inşa et

mektedirler. Biz böyle bir rakam veremiyoruz. 
İkincisi, bu ailelerin oturdukları meskenlerde 

beher oda başına, bu da aslında metre kare ba
şına hesap edilir ve daha doğru olur. 15 nüfusa 
kadar nüfus kesafeti görülmektedir. Yalnız bu
nu Ankara'da altı nüfusa kadar indirmişlerdir. 
Rakam olarak söyliyorum. Beher oda başına nü
fus miktarı bâzı kasabalarımızda 15 e kadar çık
maktadır. Bunu Ankara'da 6 ay kadar indir
mişlerdir. Demek ki, inşaat ve mesken politi
kası asıl ihtiyaç sahasında değildir. Bunları asıl 
en aşağı hayat sahasının çok üstünde yapıyorlar 
demektir. Yani buğday ekmeği yiyemiyen ve 
buğdaya ihtiyacı olan bir topluluğa getirir de ben 
sana çavdar ekmeği veriyorum derseniz bu ol
maz. Çavdar ununu yiyenler başkadır. Çavdar 
ununu midesi zaif olanlar yer. Onun gibi bu 
ihtiyacı sarih olarak rakamlarla ifade ediyorum. 
Yapılan yardımlar yüz metre kare inşatm üs
tündedir ve bunların kirası da yüz liradan) fazla
dır. Bu ihtiyaç sahasında inşaat karesi yüz met
reden aşağı olan vatandaşlara beş senede ne mik
tar yardım yapmışlardır? Bunun istatistiğini ver
sinler. Eski iktidar şu kadar yardım yapmıştı, 
biz bu kadar yardım yaptık desinler. 

Bir hareket var, görüyorum, şimdi Maliye 
Vekilimiz çıkacaklar diyecekler ki: Zelzele mmta-
kalarında, yangına uğramış şehirlerde küçük, 
yedi bin liraya kadar olan inşaatı teşvik ediyo
ruz. Vatandaşa kredi veriyoruz. Balıkesir'den, 
Demirci'den, Çanakkale'den misaller getirecek
ler. Bizim Misis için henüz bir şey yapmamışlar
dır, onu da bilvesile arzedeyim. 

Arkadaşlar; esasında bu banka vasıta olarak 
dahi polivalÖr bir bankadır. Bir taraftan inşaat 
sanayii kuracağım diyor, bir taraftan imar ban-
kalığı yapıyor, zelzeleden, yangınidan ve selden 
harap olan yerlerde bir nevi kızılay bankalığı ya-

I pıyor. Ondan sonra Emlâk Kredi Bankalığı ya
pıyor ve haltta İstanbul'da belediye meydanları
nın açılmasından başlıyarak polivalör her saha
da iş yapıyor. Tabiî aynı zamanda Ticari Kredi 
Bankası. Bu teknik kısmı üzerinde fazla durmı-

I yaeağım. Çünkü vasıtanın mahiyetine aittir. 
I Bendeniz umumi olarak hedefi soruyorum ve, 

tekrar ederek cümlemi bitiriyorum: 5 milyon aile 
I mesken ihtiyacı içindedir. Buna karşı ne yapar-

I lar, ne ederler burada söylerlerse söylemek on
lardan, övmekte bizden olacaktır. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-

bul) — Muhterem arkadaşlar, efkârı umumiye 
üzerinde yanlış tesir bırakacak rakamları tas
hih etmek mecburiyetindeyim. Kendileriyle 
düşüncelerimiz aynı, fakat metodlarımız ayrıdır. 
Biz Realiteleri söylüyoruz, Kendileri şuradan 
buradan aldıkları rakamları tereddütler uyan
dıracak bir şekilde ifade itiyadına kapılmış bu
lunmaktadır. 5 milyon ailenin meskensiz ve 
açıkta olduklarını ifade ettiler. 5 milyon aile 
5 er nüfustan 25 milyon eder arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Beher odaya kasaba
larda 16 kişi düşüyormuş, biz uğraşa uğraşa 
Ankara'da oda başına bunu 6 ya indirmişiz. 

Bunlar şuna benzer : Garbde Nasreddin 
Hoca'nm şöhretini duymuşlar, Garptaki rahip
ler ve saire, Nasrettin Hocayı, Şarkın bu büyük 
âlimini, bu büyük zekâsını gidip görelim demiş
ler, gelmişler. Galiba gelip gördükten sonra da 
imtihan edip ilminin derecesini tesbit etmeyi 
merak etmişler. Sormuşlar Nasrettin Haca'ya, 
demişler ki dünyanın merkezi neresidir? Tesa
düf bir kum üzerinde konuşuyorlarmış. Hacanın 
elinde de kargı varmış, elindeki kargı ile kum 
üzerinde birtakım eşkâli hendesiye çizdikten 
sonra, kargının ucunu bir noktaya batırıp, dün
yanın merkezi burasıdır, demiş. Vay, nereden 
bildin, diye itiraz sadaları yükselmiş. Hoca 
aksini siz ispat edin demiş. 

Türkiye'de beş milyon aile açıktadır, her 
odada 16 nüfus vardır denirken, böyle rasgele 
ifade edilivermiş rakamlar karşısında imişiz 
hissini alıyoruz. Aksinin ispatı bize düşmez. 
İddiasının ispatı külfetini kendi üzerlerine al
maları daha doğru olur. 

Sonra arkadaşlarım, çimento ve saireden 
bahsettiler... Bunların hepsini, memlekette in
şaatın ne derece genişlemekte olduğunun bir 
delili olarak ifade ettim. Bunun ekonomik 
şartlarla alâkası çok yakındır. Bundan ilham 
alarak memleektin çok geniş iktisadi inkişaflara 
mazhar olmasını belirtmek maksadı ile ve bu
nu rakamla ispat sadedinde dış ticarete intikal 
ettim. Onun için bu kadarcığım mazur görme
lerini rica ederim. 

Gecekondu meselesine gelince : Söyledikleri 
eski imparatorluk devrindeki evlerin yüzde 
doksanı birer harabi idi, bugün yapılan gece
konduların birçoğunun çok daha sıhhi olduğu-
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I nu ifade etmeme müsaade buyursunlar. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, gecekondu 
dâvasını kökünden halledecek kanunu getirdik. 
Dahiliye Encümeninden çıkmak üzeredir. Bu 
devre mesainize yetişmesini çok arzu ediyorum. 
Bu yetiştiği takdirde, yeni iktidarın gecekondu 
meselesini ne suretle kökünden halledeceğini 
görmkle bahtiyar olacaklarına şüphem yoktur. 
Bundan başka evvelce de arzettiğim gibi, köy
lerin de mesken -meselesini ayrı bir kanaldan. 
halledeceğiz. Şu itibarla bütün memleketin ge
lişme içinde bulunduğunu tereddütsüz ifade et
mek bahtiyarlığına mazharım. (Soldan, alkış
lar) . 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜ-

RERK (İzmir) — Kat meselesi hakkında Gezmi 
Türk arkadaşımızın âzami metre kare ile tah-
did hususuna komisyon iştirak etmemektedir, 
kanunlara bu kadar katî hükümlerin konulma
sına taraftar değildir. Esasen Hükümet kon
jonktürü ve saireyi gayet iyi takip etmektedir, 
bir şahsa verilecek âzami haddi tesbit etmek
le maksat realize edilmektedir. 

REİS — Açık oya arzedilen tasarıların oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

Söz Cezmi Türk'ündür. (Kâfi kâfi sesleri). 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, siz 

dinlemek tahammülünde olmasanız dahi ben 
tutanaklara söyliyeceğim. Birkaç dakikanızı 
alacağımdan dolayı «özür dilerim. Ben rakam 
olarak arzettim; evvelâ rakam verin dediler. 
Verdik. Bu sefer rakamları beğenmediler (Gü
lüşmeler) Ama bu rakamlar benim değildir. 
Kusura bakmasınlar, ben kendileri gibi hiç din
lenilmemiş, orijinal (!.) hikâyeler söyliyemem. 
Mûtadım değildir. Evet 'öyle orijinal hikâyeler 
bilmediğim için söyliyemiyorum. Onun için söz
lerim sizi memnun etmez. Ben rakam üzerinde 
duruyorum. Türkiye 'de fteş milyon' aile açık
tadır demedim. Allah esirgesin. (Oooo sesleri, 

I gürültüler). Tutanaklara söylüyorum. Ben mem
leket sıhhi mesken ihtiyacındadır dedim. Açık 
kelimesiyle sıhhi mesken arasında bir hayli fark 
vardır sayın mimar beyefendi. Sevdiğini dinler
ken öyle geliyor, sevmediğini dinlerken böyle 
gelmesin. 

REİS — Müsaade buyurun da muhavere şek
line sokmıyalım Cezmi Bey. 
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CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Binaenaleyh | 

Sayın Menderes'e açıkta kaldı demedik, Allah 
göstermesin, böyle olsa çadır dahi bulamazlar. 

Tekrar tutanaklara arzederim ki, Türkiye'
de beş milyon ailemiz sıhhi mesken ihtiyacmda-
dır. Bu rakamın nereden çıktığını öğrenmek 
istiyorlarsa, lütfen kendilerine bağlı bulunan 
istatistik Umum Müdürlüğünün neşriyatını ta
kip zahmetime katlansınlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Beş milyon aile, 25 milyon nüfus' eder; 
benim bildiğim budur. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Efendim, Halk
çıların son zamanda yaptığı gibi, yeni bir ka
nun çıkarır, yeniden tahriri nüfus yaptırır, 
bilhassa nesebi gayrisalih çocukları tahrire 
alır; nüfusu artmış görürsünüz. Siz de D. D. T. 
ile artırdık dersiniz, Nihad Erim öyle diyordu; 
sıtma mücadelesi yapmış da ondan artmış. Son 
zamanlarda üç tane kanun çıkardılar, nesebi-
gayrisahih olan çocukları t-esbit ettiler, bir bu
çuk milyon olarak nüfus artmış göründü. Onlar 
sıtma mücadelesiyle artırdık diyorlar. Siz de 
böyle dersiniz, iktisadi gelişme artırdı dersiniz. 

Bunları elimdeki istatistikleri mehaz olarak 
gösteriyorum ve söylüyorum. Beher oda
ya düşen nüfus kesafeti bu memleket-
.te çıkan istatistiklere göre Ankara'da 
12 iken şimdi 6 - 7 dir. Bunlar geçen sene 
Emlâk ve Kredi Bankası Umum Müdürünün 
Bütçe Komisyonunda verdiği rakamlardır. Ra
kamları gelişigüzel ifade etmek her ne kadar 
siyasette usul ise de, bendeniz henüz bu usule 
alışmadım ve mûtadım değildir. Meslekinde santi
gramın, miligramın hesabını yapmış ve bunları 
titizlikle takdir ederek birbirine- karıştırma
makla mükellef ve miligram yerine santigram 
verirse cana kıyacağını , bilen bir meslek mün- I 
tesibi olarak rakamlar üzerinde kendileri kadar I 
hassas bulunduğumu ve rakamların her sahada 
kolay kolay ölçüsüz J)ir şekilde kullanmayaca
ğımı takdir buyurmalarını rica ediyorum. 

Rakam faslını burada kapıyorum. I 
Gecekondu faslını, açtılar. Tekrardan kaçı

nıyorum. Daha önce mukabele ettim. Şu kü
çük münazaadan da siz müsterih olunuz Sayın 
Başbakanımız. Başbakanımız şimdiye kadar ge
lip geçmiş başbakanların en çalışkanıdır. Vazi
yete içinizde en çok vukufu olan bir başbakan 
olarak iktidarınıza en lâyık olan Başbakan- J 
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[ dır. Memleketi muhakkak ki, daha iyiye götür

mek istemektedir ve eskiden devraldığı metod-
ları. terkettiği. Avrupai usullerle hamle yaptı
ğı müddetçe muvaffakiyeti artacaktır. Bizim 
tenkidlerimiz, eskiden devraldığı yollarda ve 
eski zihniyetle hareket etmemesi içindir. Eski 
zihniyeti terketmediği müddetçe memleket ""rea
litesine uygun olarak muvaffak olmasına imkân 
yoktur. 

Kanaatimizi arzediyoruz. 
REİS — Mazhar Şener. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, 9 ncu maddenin E fıkrası hakkında 
Ekrem Alican arkadaşımız, Bütçe Komisyonunca 
yapılan bir ilâveyi haklı bulmadıkları için bura
da ona dokundular. Geçici Komisyon Sözcüsü 
arkadaşım itiraz edilen noktalarla beraber bu 
noktaya da cevap arzettiler, fakat "bu ilâveyi 

I komisyonda bendeniz teklif etmiş olduğum ve 
mânevi bir mesuliyet taşıdığım için bu noktaya 
ait itirazı şahsan cevaplandırmak istiyorum. 

Şimdi bugünkü mevzuata göre-: Emlâk Kre
di Bankası mesken yaptırmak istiyen her va
tandaş için tefrik olması kaydı ile kredi açma
ya mecbur bulunmaktadır. Bugün Ankara'da 
yarın İstanbul'da, öbür gün İzmir'de hülâsa 
altmış üç vilâyette, şu kadar kazanın topunda 
tekrar tekrar ev yaptıracağım iddiası ile Em
lâk Kredi Bankasına müracaat etse banka mev
cut kanuna göre bu talepleri reddedememek 
mevkiindedir. Yeni kanunun dokuzuncu mad
desi bu vaziyeti değiştirerek Türkiye sathında 
bir mesken sahibi olana ikinci bir mesken yap
tırmak için kredi verilmesini menetmektedir. 
Şimdi bu meneden hüküm kanunun dokuzun
cu maddesinin (A) fıkrasmdadır. Ancak bu 
(E) fıkrasında şöyle bir hüküm vardır : «İşti-

I rak halinde veya müştereken tasarruf olunan 
mesken veya akardaki hisselerinin bankaca tak
dir edilecek kıymeti bir mesken bedeline teka
bül eden kimseler bu madde hükümlerinden 
faydalanamazlar.» 

I Eğer vatandaşın bir meskeni varsa ikinci bir 
mesken için kredi talep etmiyecektir ve fakat 
iştirak hailinde, müşterek mülkiyet şeklinde 

I bir mesken veya akarda bir hissesi varsa, bu
nu Hükümet takdir edecektir. Mesken bedelin
den az olduğu takdirde bu vatandaşa kredi tah
sis edilebilecektir. Biz komisyonda, bu E fık-

I rasmın münferit mülkiyeti bahis mevzuu olma-
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dığı üzerinde durduk, fıkraya bunu ilâve ettik. J 
Bununla bu fıkrayı tamamladığımıza kaniim. 
Nanıl iştirak halinde, müşterek mülkiyet halin
de bir ev sahibi olan bir kimsenin, ev kıymeti 
bahis mevzu edilmeden, böyle bir mülkiyete 
hakkı mevcuttur diye mesken kredisinden mah
rum edilmemesi esbabını hazılıyorsak onun gibi 
münferit mülkiyete sahip olan ve fakat kıyme
ti bir meskene tekabül etmiyen bir ev sahibi
ni de, aynı esbabı mucibe ile, mesken kredisin
den mahrum etmemek lâzımdır. Bir misal arz-
edeyim; bir vatandaşın bir köyde babadan kal
ma bir köy evi vardır, köy evinin ne kıymette 
olduğunu hepiniz bilirsiniz, bizim köy evlerinin 
vaziyetinin ne halde olduğunu, memleketin bu 
vadide ne ihtiyaç halinde bulunduğu anlaşılmış 
bulunmaktadır. Şimdi 200, 300 veya 500 lira 
kıymetinde olan bu köy evine, bu köy evinin 
münferit mülkiyetine sahip bulunan bir vatan
daş, eğer maddede bunu tasrih etmiyecek olur
sak, Ankara'da mesken sahibi olabilmek için I 
diğer vatandaşların istifade ettiği krediden 
istifade ederiıiyecek duruma geçmektedir; fakat 
diğer taraftan müşterek mülkiyet halinde mu- I 
tasarrıf bulunduğu bir apa.rtraan veya akarda 
20, 30 veya 50 bin liralık bir mülkte üçte bir 
hisseye sahip bulunan ve hissesine 8-10 bin lira 
düşen bir vatandaş Hükümetin teklifine göre I 
mesken kredisinden istifade edebilecektir. Onun I 
için biz yalnız münferit mülkiyet halinde de- I 
ğil, müşterek mülkiyet veya şekil ne olursa ol- I 
sun, bahis mevzuu olan bir kredi meselesi ol- I 
duğuna göre, ,(eğer bu krediye ihtiyacı mev- I 
eutsa, bu vatandaşa kredi verilmelidir, değilse I 
mesken kredisi verilmemelidir) şeklinde madde- I 
yi tesbit ettik. Münferit mülkiyetteki küçük 
köy evlerinin mesken mevzuu içinde mütalâa 
edilmesine imkân olmadığını yüksek takdirleri- I 
nize arzederim. I 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ Maliye Vekili arkadaşımın, I 
usule mütaallik bir mütalâasına cevap vereyim. I 

©endeniz Maliye Komisyonunun bir üyesi- I 
yim. Filhakika şu kanunun Maliye Komisyo- ] 
nunda geçen metninin raporuna itiraz etmek
sizin imza atmış bir arkadaşınızım. Burada mü
zakere edilen rapor Bütçe Komisyonunun ra
porudur ve Bütçe Komisyonunun yaptığı metin 
değişikliği, benim biraz evvel üzerinde durdu
ğum noktaların en esaslısıdır. Bunun yanında | 
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j Maliye Vekilinin haklı olduğu bir nokta var. 

Bendeniz iki daireli binaların bir daireli olma
sını teklif ettim. Maliye Komisyonu da bunu 
kabul etmiş idi isem de, bu mevzuda söz alma
dan evvel kendi kendime düşündüm ve esası 
usule feda etmemek için teklifimi, yaptım. Usul 
teklife mâni ise Riyaset icabını yapar. 

Esas üzerinde durduğum nokta : Bütçe Ko
misyonunun (E) fıkrasındaki yaptığı değişik
liktir. Bu mevzuda gerek Maliye Vekilinin, ge
rekse Şener arkadaşımızın mütalâalarına bilhas
sa cevap vermek isterim. 

Arkadaşlar, bendeniz bir prensip üzerinde 
duruyorum : Emlâk Kredi Bankasını kurmuş 
ve banakaya ait kanunun ikinci maddesiyle bu 
bankaya, bilhassa meskensiz vatandaşları mes
ken sahibi kılmak maksadiyle, gayrnnenkülle-
re kredi sağlamak vazifesini vermişiz. Müza
kere mevzuu olan şu 9 ncu maddede, mesken 
dâvasını hal yolunda meskensiz vatandaş-

I lara verilecek kredinin esaslarını tesbit et
mektedir. Bu krediler; Devlet bütçesinden, ya
ni vatandaşlardan vergi olarak tahsil olunan 
paralarla % 5 faizli tahviller hasılatı ile karşı-
lanmaktadır. Bu suretle vergileri ve tahviller 

I hasılatını % 5 faize meskensiz vatandaşların 
emrine tahsis etmiş oluyoruz. Demek ki bura
da bir kâr, mevzuu'bahis değildir ve banka âde
ta bir âmme hizmeti yapmaktadır. O halde ar
kadaşlar; bu kadar mühim bir hizmet için tah
sis yaparken, bunu mahalline sarf ve tahsis et
mek mecburiyetindeyiz. Bendeniz bu prensip 
üzerinde durmaktayım. Diyorum ki, mademki 
9 ncu maddenin A fıkrasında umumi hüküm 
olarak kendisinin, eşinin veya velayeti altında
ki çocuklarının meskeni olmıyanlar diye bir 
şart koyduk, E fıkrasına bu hükmü bertaraf 

I edecek ikinci bir hüküm konulmamalıdır. Maz-
I har Şener arkadaşımızla anlaşamadığımız nok

ta budur. 
Bu kaydı koymadığımız takdirde ne olacak! 

% 7 faizli kredi var. Bu çeşit vatandaşlar Emlâk 
I Kredi Bankasının bu nevi kredilerinden, isti-
I fade edeceklerdir. Bu suretle % 5 fazili kredi 
I âmme hizmeti mahiyetindeki işlere tahsis edilmiş 

olacaktır. 
.Sonra bilmiyorum, iki daireli binalar için şu 

1 çeşit kredilerin açılmaması mevzuunda ısrar et
mek isterim. Yalnız Sayın Reis, bu yolda ko-
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ımşmamın imkânı olup olmadığını peşinen ifade 
ederlerse... 

KEÎS — İçtüzük müsait değildir. 
EKREM ALÎCAN (Devamla).— İçtüzük 

müsait değilse konuşamayacağım demektir. Takri
rimde ifade etmiş idim, haklı sebeplere istinat 
etmektedir, kabulü ieabeder. 

A fııkrasmda (Hazine hissesinin ödenmiş kıs
mı) ifadesinin ileride, tatbikatta tereddütlerin 
yaratılmaması için metne konulması, Maliye 
Vekilinin aksini ifade etmiş olmalarına rağmen, 
kanaatimce zaruridir. 

Bir de, D fıkrasında, tadil teklifimin son 
ibaresinde, temas ettiğim kısma Maliye Vekili 
cevap vermediler. İzahat verilmemiş olmasına rağ
men, anladıkları benim anladığım mânada ise, 
bunu zapta geçmesi bakımından faydalı bulmak
tayım. Takririmin kabulü suretiyle bütün bu 
tereddütlerin izalesi tabiatiyle şayanı tercihtir. 

KOMİSYON ADINA TARIK GÜRERK 
(İzmir) — Söz rica edeceğim. 

REİS —• Vakit kazanma bakımından toptan 
cevap verseniz daha iyi olmaz mı?.. 

KOMİSYON ADINA * TARIK GÜRERK 
(İzmir) — Bu kanunda, Emlâk Kredi Bankası 
Türkiye dâhilinde bir meskeni krediliyecektir. 
Vâzıı kanunun maksadı, kendi noktai nazarları
na fazlasiyle uygundur. Endişe ettikleri hal 
bugünkü müzakerelerle ortaya çıkmıştır, varit 
değildir. 

Komisyonun maksadı bir. köyde, memleketin 
bir köşesinde bugünün telâkkilerine göre mes
ken denemiyecek derecede harap olan, kifayet
siz olan bir ev, babadan intikal etmiştir diye, 
o vatandaşı Emlâk Bankasının ucuz faizli kre
dilerinden mahrum etmek bizim noktai nazarı
mıza göre haklı değildir ve vâki itirazı varit 
görnrüyoruz, ştirak etmiyoruz, 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — O halde 
metni yalnız köylere inhisar ettiriniz. Tered
dütleri doğuracak bir şekilde yazmışsınız. Met
ne, köylerde evi bulunanlara dersiniz. 

BÜTÇE K.O. ADINA TARIK GÜRERK 
(İzmir) — Bâzı köyler vardır ki, oradaki haki
ki mesken değil, akaardır, ondan istifade edilir. 
Biz bu müzakerel-crin ışığı altında, Emlâk 
Bankasının tatbikat yapacağından emin bulu
narak fazla kayda lüzum görmüyoruz. 

REİS — Daim Süalp. 
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ıMEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen

dim, mesken politikasına iktidarın ve Hükü
metin verdiği ehemmiyeti şükranla karşılama
mak mümkün değildir. Fakat bendeniz, sade
ce maddenin içinde kalmak suretiyle konuşaca
ğım, mesken politikasına ilişecek değilim. 

Bu kanun niçin geldi? Mesken ihtiyacını 
halletmek için. Meskensiz vatandaşlara şimdi
ye kadar verilen para azdı ve bankanın tesbit 
ettiği kredi nispeti nakâfi idi. Banka şimdiye 
kadar % 75 nispetinde yardım yapıyordu, şim
di bu % 90 a çıkarılıyor, bunu memnuniyetle 
karşılarım. Fakat bendeniz sayın Bakana, en
dişe ettiğim bir hususu tavzih etmeleri için bir 
sual tevcih ettim, dedim ki : «Bir kanun yapı
lırken onun hükümleriyle umumi kanun hü
kümleri birbirine zıt olmamalıdır, yani bütün 
kanunlar bir küldür, % 75 nispetinde kredi 
alan vatandaş acaba halen taksitini zamanın
da ödüyor mu?» Biz bunu % 90 a çıkartıyoruz. 
Bu gibiler esasen yardıma muhtaç olan vatan
daşlardır. öyle olduğu için banka kendilerine 
geniş nispette yardım ediyor. Bu vatandaşlar 
borçlarını ödemezlerse ne olur? Tabiî evleri sa
tılığa çıkartılır. 'Satışta da İcra Kanunu hük
mü tatbik edilir. İcra Kanununa göre bir gay
rimenkul satılığa çıkartıldığı zaman % 75 i 
verildiği takdirde ihale yapılır. % 75 veril
mezse ikinci ihalede ne verilirse ihale edilir. 
Bu vaziyet karşısında % 75 i verildiği takdir
de banka satmak mecburiyetindedir. Bu ise 
bankanın zararına değil midir? dedim. Bunu, 
beni misal göstererek izah ettiler. Bu yanlış 
bir misaldir, çünkü üyesi bulunduğum 120 üye
lik kooperatif eski hükme tabi bir kooperatif
tir. Yani o kooperatifin evleri inşa edilmiş bit
miştir, iner'i kanuna tâbidir. Bu kanunun ge
tirdiği kolaylıklardan, faydalardan istifade ede
mez. O zaman % 75 veriliyordu. % 75 verilen 
kooperatif üyeleri borçlarını ödemezlerse ve ev
leri satılığa çıkarılırsa evleri borçlarını karşı
lar. Fakat şimdiki kanunda nispet % 90 a çı
karılıyor. Bir misalle izah edeyim. Meselâ Ye
nimahalle'de 10 bin liraya malolacak bir evin 
banka 9 bin lirasını verecek, mal sahibi de bin 
lira koyacaktır. Biliyorsunuz oradaki arsaların 
sahası ise 100 - 120 M2 dır. Bu arsalar 100 - 200 
lira değerindedir. Esasen belediye metresini bir 
liradan vermiştir. Bu ev satılığa çıkarılırsa, 
ihalede 7 500 lirayı bulunca satılacaktır. Ar-
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sanın kıymeti de 200 liradır, ceman 7 700 lira 
eder. Arsanın aradaki farkı kapatacak kadar 
kıymeti yoktur. Bankanın verdiği para ise 9 
bin liradır. Bu açık nasıl kapanacaktır? Arka
daşlar, bankanın zarara uğramamasını da dü
şünmek lâzımdır. 

ikinci nokta; «mesken yapımı için paraya 
ihtiyacımız vardır» deniliyor. Banka akara da 
kredi açmaktadır, han, hamam, apartman ya
panlara da kredi verilmektedir, paranın büyük 
bir kısmını bunlar yutmaktadır. Akar için pa
ra istiyenlere az para vermek suretiyle mesken 
yaptıracakların ihtiyacını karşılamak mümkün
dür. Bu şekilde akarat kredisi kısılırsa muh
taç olduğumuz paranın mühim bir kısmını te
min etmiş oluruz. Esasen akara para vermenin 
zararları çoktur. Bunun banka zaviyesinden za
rarı vardır, Hazine zaviyesinden zararı vardır, 
meskensiz vatandaşlar bakımından zararı var
dır. 

Meskensiz vatandaşlar bakımından zararlı
dır, dedim. Çünkü vatandaş para istediği za
man alamaz. Tükenmiştir. Zira banka para
nın mühim bir kısmını apartman ve akar ya
panlara tahsis etmiştir. 

Hazinenin zararı ise daha büyüktür. Bina
lar on sene vergiden muaftır. Bu gibi muaz
zam bina sahipleri on sene Hazineye bir san
tim vergi vermemektedir. Bu kimseler % 7 ile 
parayı temin ediyor» ve apartmanı dikiyor. % 
20 - 25 kâr getirecek şekilde icara veriyor ve 
böylelikle Hazine parasiyle durup dururken 
% 12 -13 ticareti oluyor. 

Madem ki memlekette bir mesken dâvası 
vardır, evvelâ onu halletmek lâzımdır. Mes
kenlere lâzımgelen parayı temin edelim, ondan 
sonra böyle kimselere yani ticaret maksadı gü
denlere yardım etmek ikinci plânda gelir. 

Sayın Bakanımız beni ve benim mensup ol
duğum kooperatifi misal gösterdiler. Yüzde 
yüz iyi niyetle bu misali verdiler. Fakat yanı
lıyorlar. Zira üyesi olduğum kooperatif eski 
kanuna tâbidir. Bu kanundan istifade etme
mektedir. Bu kanunla % 90 verildiğine göre 
benim endişem hâlâ zail olmuş değildir. Esa
sen komisyonda da banka temsilcisi umum mü
dür muavini arkadaş izahat vermişlerdi. % 90 
verildiği takdirde banka için muhataralı bir 
durum yok, zira satışa gidilirse arsa aradaki 
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farkı karşılar, dediler. Arsa hiçbir zaman bu 
açığı karşılıyamamaktadır. Tekrar ediyorum; 
kanunun bu hükmü İcra Kanunu ile taban ta
bana zıttır kanaatindeyim. Temenni ederim ki 
tatbikat beni haklı çıkarmasın. 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz Hazinenin bütçeden verdiği pa
ralarla, bir de bankanın bono çıkarmak suretiy
le elde ettiği paraların bu kanunun kuruluş mak
sadı dahilinde kullanılmasını ve bu paraların 
tamamen mesken inşaatına tahsis edilmesini te
menni etmiştim. Hattâ mümkünse bunun, bu 
hükmün, maddede sarahaten yer almaşını istemiş
tim. Fakat teklif, bunu Bakanlar Kuruluna bırak
tığı için, Bakanlar Kurulundan bu hususun te
mini için temennide bulunmakla iktifa ettim. 

Sayın sözcü bizi sevindirecek bir beyanda bu
lundu. Anlaşılan maddeyi yanlış anlamışım. Di
yorlar ki: Ferid Melen Beyin arzettiği esas metin
de vardır. Metni, tetkik ettim, sözcünün ifadesi
ne maalesef uymamaktadır. Metin aynen şudur ; 
«Hazinenin iştirak hissesi ile sekizinci maddenin 
uygulanmasından elde edilecek* paraların her yı
lın icaplarına göre îcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan » buna göre mesken kredilerine tahsis edi
lecek kısımları her yıl Hazinenin vereceği pa
ralarla bono çıkarmak suretiyle elde edilecek pa
raların ne miktarının meskene tahsis edileceğine 
Bakanlar Kurulu karar verecektir, ifade ettikle
rine göre bu, ahvali iktisadiye de nazarı dikkate 
alınarak kanunun espisisi dâhilinde yapılacaktır. 
Ve bunu bir teminat olarak kabul etmek müm
kündür. Ama metin bu değildir. Komisyon da bu 
fikirde ise bunu burada bağlamak mümkün olur. 
Hükümete âdemi itimatta bulunmuş bir muha
lefet mensubu olarak Bakanlar Kuruluna itimat 
edemem. Vâzıı kanun bâzı mevzularda gayet ka
ti ve rijid olmak mecburiyetindedir. Evvelâ ver
gi âmme hizmeti için tahsil edilir. Böyle bir hiz
met için tahsil edilen bir para şu veya bu maka
mın takdiri ile sarf edilemez ve sarf edil meşine de 
izin verilemez. Bu paranın sarfı ancak Büyük 
Millet Meclisi karariyle olur ve Büyük Millet 
Meclisinin göstereceği yere sarfedilmesi lâzımdır. 
Âmme hizmeti için tahsil edilen para mesken in
şasına sarfedilebilir, o da sosyal bir hizmet oldu
ğu için caizdir. Fakat bu paraları apartman, han 
için veremeyiz. Bu Devlet parası ile liberalizm 
yapmak demek olur ki, son zamanlar da bunun 

— 567 — 
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da misallerini görüyoruz, bu da tasvip edilmiye- | 
eek bir şeydir. 

İkincisi; Başvekil burada yoklar, burada ol
salardı ortaya attıkları meselelere temas etmek 
isterdim. Dediler ki; çimento miktarı şuna baliğ 
olmuştur. Bu, kısmen doğrudur, çimento istihsali 
henüz artmamıştır ama artacaktır. Eski iktidarın 
başlamış olduğu tesisler vardır. Sivas Fabrika
sının tevsii ve İzmir Fabrikası gibi... (Soldan 
«İstanbul da var» sesleri) Evet İstanbul Fabrika
sının tevsii de vardır Buna mukabil yeni iktida
rın kurulmasını tasavvur ettiği müesseseler var
dır. Bu tasavvur tahakkuk ederse ortaya koydu
ğu rakamlar da tahakkuk edecektir. Biz de bun
lardan memnun oluruz. Fakat henüz tahakkuk et
memiştir. 

İkinci bir nokta da şudur : Akar inşaatı, 
mesken inşaatı bir bakımdan bir ihtiyacı karşı
lamakla beraber diğer bir bakımdan da o kadar 
övünülecek bir iş değildir. Pek çok sahalarda kal
kınmak mecburiyetinde bulunan bir memleketin 
sermayesinin, daha verimli işler dururken, taşa, 
toprağa verilmesi pek o kadar parlak bir politi- j 
ka değildir. Bunu memleketimize gelen bâzı ya- j 
bancı mütehassıslar da ifade etmişlerdir. Bunun 
daha geniş konuşulma yeri de burası değildir. 
Bu itibarla sözlerime son veriyorum. 

REİS — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 

zaman zaman bu kürsüde iki taraf teşkil edip 
•münakaşaya tutuşan arkadaşların birbirini 
« edebiyat yapmak » la itham ettiklerinin 
şahidiyim.. Eğer tüzüğün müsaadesi varsa bu 
maksatla iki cümle söylemek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Sayın Başkanın bu mev
zuda söz vermesini rica edeceğim. 

Efendim; bir taraf diğer tarafa, meselâ, 
yanlış söylüyorsun, atıyorsun, münasebetsiz ko
nuşuyorsun, yalan söylüyorsun, gibi ağır 
itaplarda bulunmamak için daha yuvarlak 
'daha sağa sola kaçan ve ete sütlüye 
dokunmıyan bir tâbir arıyorlar, bulu
yorlar, basma kalıp olarak dillerinin ucuna, 
« edebiyat yapıyorsun » sözü geliyor. 

Bu vaziyet karşısında edebiyatın da müda
faaya ihtiyacı okluğuna kaniim. (Gülüşmeler). 

Filhakika demin müdafaaya ihtiyacı olduğu 
kanaatindeyim. (Gülüşmeler). (Arası henüz 
soğumadı, burada yoklar, gittiler). Oezmi Türk | 
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arkadaşımız Başvekilin sözleri için « edebiyat 
yapıyorsun » tevcihinde bulundular. Başvekil 
de kalktılar, Oezmi Türk'e hitaben, « edebiyat 
yapıyorsun » demediler ama, edebiyat yapmı
yorum diyerek adetâ edebiyat yapmayı bir ku
sur olarak teşrih ettiler. 

Arkadaşlar, edebiyat yapmak bir defa ku
sur değildir. Sonra edebiyat her cemiyette ol
duğu gibi bir cemiyeti cemiyet eden unsurlar
dan biridir. Edebiyatı kaldırdığımız zaman 
cemiyet kalmaz. Bu itibarla arkadaşlarımızın 
birbirlerini incitmemek için edebiyatı incitme
yi göze almalarını protesto ve şimdiden sonra 
olsun buna dikkat buyui'malarını rica ederim. 
(Alkışlar). 

REİS — Arkadaşımız usul hakkında ko
nuştu. 

Şimdi değiştirgeleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle Tür

kiye Kmlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
5228 sayılı Bina Yapımı Teşvik Kan|ununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında kanun lâyi
hası Bütçe Komisyonu değiştirişinin birinci mad
desinin 9 ncıı «Maddenin (A) fıkrasına» mütaa'l-
lik tadilinde Hazinenin iştirak hissesi ifadesin|den 
sonra «nm ödenmiş kısmı» ifadesinin ilâvesini; 

Aynı maddenin (C) fıkrasının «İkiden faflla» 
ibaresinin «birden fazla» şekline sokulması; 

Aynı maddenin (D) fıkrasının. 
Son ibarenin «bu madde hükümlerine göre ye

niden kredi tahsis olunamaz veya ödünç para ve
rilemez» şeklinde tashihini aynı maddenin (E) 
fıkrasının Hükümet tasarısında olduğu gibi ka
bulünü saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Ekrem Alican 

REİS — Komisyonun mütalâası var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK 

GÜRERK (İzmir) — İştirak etmiyoruz, 
REİS — Efendim, arkadaşımız A, 0, I) ve E 

fıkraları hakkında bir tadil teklifi vermişlerdir, 
okuduk komisyon iştirak etmiyor. Bunlardan C 
I) fıkralarını usule uygun olmadığı için oyunuza 
a özetmiyoruz. Takririn, (A) fıkrasını kabul eden
ler... Etıniyenler... Kabul edilmemiştir. (E) fık
rası Hükümet teklifinin müzakere mevzuu olma-
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sini istemektedir. Nazarı itibara alanlar... Almı-
yanlar... Anlaşılamadı efendim. 

(E) fıkrasında tadil teklif olarak Hükümet 
maddesinin kabulü isteniyor, kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Etmiyenler ayağa kalksınlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Dokuzuncu maddeyi oyunuza ' arzediyorum. 
Kabul edenjler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum : Şimdi 
birinci maddenin hepsini tekrar okutup reye ar-
zedeceğim : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 5, 8 ve 9 
ncu maddeleri ile 7 nci maddesinin (C) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir • 

Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 100 
lira kıymetinde üç milyon hisseye ayrılmış ola
rak 300. milyon liradır. 

Madde 7 #— 
C) Her sene Devlet bütçesine en az (15) 

milyon lira olarak konacak ödeneklerin verilmesi; 

Madde 8. — Banka, en az yirmi yılda itfa 
edilmek şarfîyle ödenmiş sermayesinin iki katına 
kadar tahvil çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye Ve
kâletinin muvafakatiyle tesbit olunur. 

Maliye Vekâleti bu tahvillere kefalet etmeye 
yetkilidir. 

Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları 
bu tahvillerin resülmâl ve faizlerinin ödenmesi 
için rüchan hakkı sağlıyah bir karşılık teşkil 
eder. 

Bankanın ihraç edeceği tahvillere mütaallik 
bütün muameleler ile tahvillerin resülmâl, faiz ve 
ikramiyeleri vergi ve resim bakımından ihraçla
rına takaddüm eden en son Devlet tahvillerinin 
haiz olduğu bütün muafiyetlerden istifade eder. 

Madde 9. — 
A) Hazinenin iştirak hissesi ile sekizinci 

maddenin uygulanmasından elde edilecek para
ların her yılın icaplarına göre İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından mesken kredilerine tahsis edi
lecek kısımları kendisi, eşi veya velayeti altında 

bulunan çocukları mesken veya akara sahip olmı-
yan yurttaşlara ve bunların mesken edinmek 
üzere kuracakları kooperatiflere mesken yapmak 
veya yaptırmak üzere Bankaca tesbit edilen inşa 
bedelinin yüzde doksanına kadar ipotek mukabi
linde verilecek ödümç paralarla açılacak kredilere 
tahsis olunur. 

B) İşbu madde gereğince yapılacak ikrazat 
(20) yıldan aşağı olmamak üzere vâde ve senevi 
% 5 ten yukarı olmamak üzere faiz nispetleri 
her yıl Banka İdare Meclisince tesbit ve Maliye 
Vekâletince tasdik olunur. 

O) İkiden fazla dairesi olan meskenler bu 
madde hükümlerinden faydalanmaz. 

D) îşbu madde gereğinice kendilerine kredi 
tahsis edilmiş veya ödünç para verilmiş olan 
kimselere eşlerine veya velayet altındaki çocuk
larına yaptırmış oldukları meskenleri satmış ol
salar dahi, yeniden kredi tahsis olunamaz veya 
ödünç para verilemez. 

E) Münferiden, iştirak halinde veya müş
tereken tasarruf olunan mesken veya akardaki 
hisselerinin Bankaca takdir edilecek kıymeti 
bir mesken bedeline tekabül etmiyen kimseler 
bu madde hükümlerinden, faydalanırlar. 

P) Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
istiyen'ler gereken vasıfları haiz bulunduk] a rını 
Bankaya beyan ile mükelleftirler. 

Plilâfı hakikat beyanda bulundukları sabit 
olanların borçlarının bakiyesi muacceliyet kesbe-
der ve kredinin tahsisinden itibaren geçmiş müd
dete ait faizleri Bankanın diğer ipotekli ikraz 
muamelelerinde tatbik edilen nispet ürerinden 
hesaplanarak kendilerinden defaten tahsil olu
nur. Bu kimselere herhangi bir suretle yoniden 
kredi tahsis olunamaz, ödünç para verilemez. 

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

MADDE 2. — 5228 sayılı Kanunun 11 ve 
13 ncu maddeleriyle 12 nci maddesinin son fık
rası hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. i 

GEÇİCİ MADDE — 5228 sayılı Kanun 
mer'iyette kaldığı müddetçe mezkûr kanunun 
12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü 4947 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükümlerinden 

fitm 



B : 107 13.7 
faydalanmak suretiyle yapılacak meskenler hak
kında da uygulanır. 

RE IS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, açık oy neticelerini arzediyorum. 
istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanu

nuna bağl ı .A/ l işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına (267) oy 
verilmiştir. (263) kabul, (3) ret (1) çekinserdir. 
Muamele tamamdır, nisap vardır; tasarı (263) 
oyla kabul edilmiştir. 

1953 yılı Muvazene! Umumiye Kanununa 
bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihalarına (246) 
oy verilmiştir. (235) kabul, (11)' ret vardır. 
muamele tamamdır, nisap vardır. Tasarı (235) 
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oyla kabul edilmiştir. 

1953 malî yılı Muvazeııei Umumiye Kanu
nuna bağlı R cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına (247) oy verilmiştir. 
(242) kabul, (5) ret vardır, muamele tamamdır, 
tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı 
kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti 
Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuni
yet itasına dair kanun lâyihasına (247) oy ve
rilmiştir. (245) kabul, (2) ret verdir, tasarı 
(245) oyla onanmıştır. 

Bugsn saat 15 de toplanmak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati 12,30 

Î K Î N C Î flTURUM 
Açılma saati : 15,10 

REİS — ReisveMli Fikri Apaydın 

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

mmm 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Kastamonu seçim çevresi mebuslarına ka

dar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Oturumu açıyorum. 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası kanun ta

sarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum 
efendim. 

6. —• Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 

yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
Kanunda tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/614) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme 

Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere gdrişilmesi hakkındaki 
Kanunda tadilât yapılmasına dair kanun lâyi-
'hasmın gündemde bulunan diğer işlere takdi-
men yeğlikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

REÎS — Diğer işlere takdimen bu tasarının 
görüşülmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istdyen yok. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden-

1] 262 sayılı basmayazı tutanağın sonun'dadır, 

570 -
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ler... Etmiyenler... M'addelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunda yazılı olarak ivedilikle 
görüşülmesi istenmektedir. İvedilikle görüşül
mesini'kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanunda 

tadilât yapılmasına dair Kanun 

MADDE t — 24.1.1944 tarih* ve 4515 sa
yılı, 22. V . 1946 tarih ve 4903 sayılı kanunlar
da değişiklik yapan 1 1 . VI . 1947 tarih ve 5073 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
programa göre Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü çeşitli ihtiyaç
ları için yıllık ödeme miktarı (50 000 000) li
rayı geçmemek ve en çok yermi senede ödenmek 
üzere (525 000 000) liraya kadar gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişmeye Ulaştırma Ve
kili salahiyetlidir. 

Bu suretle girişilecek taahhütler her yıl Büt
çe kanunlarına bağlı masraf cetvellerinde ayrı 
fasıllara konulacak tahsisatlarla karşılanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Birinci madde gereğince girişilecek taahhüt
ler içdn faizleriyle birlikte aynı maddede yazılı 
miktarları geçmemek üzere, Ulaştırma Veki 
linin müsaadesiyle bono çıkarmaya Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü ve çıkarılacak bonolara kefalet etmeye 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyimize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ie-
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i raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 
ve telefon İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası üe 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Posta, Tel
graf ve Telefon İsletme Genel Müdürlüğü Teşki
lâtı ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma-

I Uy e ve Bütçe komisyonları raporları (1/383, 
2/283) [1] 

REİS — Bir takrir vardır okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele

fon İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihasının gün
demde bulunan diğer işlere takdimen yeğlikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Vekili 
Yiimnü Üresin 

REİS — Bu tasarının diğer tasarılara tak
dimen görüşülmesi istenmektedir. 

Tasarının takdimen görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

I AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, affmızı rica ederim, o kadar çabuk 
oldu ki, notlarımı bile getiremedim. 

Efendim, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi
nin "idari devlet mekanizmasından ayrılarak 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmesi haki
katen katî bir zaruret halini almıştır. 

Biliyorsunuz ki, devletçiliğimizde, biri işlet
meye taallûk eden yani iktisadi mahiyet arze-
den, biri de bunun dışında gelirleri vergilerle 
temin edilip âmme hizmetleri meyanmda mas
rafları görülen işler vardır ki, bunların her 
ikisinin birbirinden ayrı işletme bünyesine mâ
lik olması zarureti her vesile ile ortaya atılmış 
ve hakikaten tatbiki lâzımgelen bir kaziye hali
ni almıştır. P. T. T. İşletmesinin bu bakımdan 
iktisadi devlet işletmesindeki yerini almasında -

) ki zarurete ben de kaniim. Bu itibarla Meclise 
f gelen kanunun prensip itibariyle ivedilikle 

[1] 259 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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kabulüne taraftarını. Ancak iki mesele üzerinde 
duracağını : 

Bir tanesi ;bizi de işletmelerle meşgul olan, 
yani devlet işletmeciliğiyle uğraşan bir bakan
lığımız vardır. Geçen sene Devlet İşletmeleri 
Genel Kurulunca teşkil edilmiş olan bir komis
yon mevzuu uzun boylu inceledikten sonra şu 
karara vardı; dendi ki, devlet işletmeleri ida
resi, murakabesi bakımından aynı esaslara, ay
nı kanunlara tâbi olmalı, işletme bakımından 
idaresi de bir bakanlığa bağlı bulunmalıdır. Ha
kikaten arkadaşlar, Sümerbank, devlet sanayii 
ile meşgul oluyor, Etibank, devlet madenciliği 
ile meşgul oluyor. Devletin maden siyaseti, sa
nayi sistemini tatbik ve takibeden bir Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı vardır. Buna rağmen bu mü
esseseler birer işletme oldukları için işletmeye 
mütaallik meseleleri itibariyle İşletmeler Bakan
lığına bağlıdır ve gayet doğrudur. Ben P. T. T. 
İdaresinin bir işletme olması bakımından İş
letmeler Bakanlığına bağlı olmasını isterim. 
Şüphe yok ki, Ulaştırma Bakanlığı; tarife-si
yaseti, ulaştırma siyaseti ve umumiyetle dev
letin F. T. T. İsletmesi üzerinde amme mülâha
zası ile yapacağı kontrolü icra edecek olan ba
kanlıktır. Nasıl ki, sanayi siyaseti üzerinde, 
maadin meselesi üzerinde Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı da Sümerbank ve Rtibank işletmele
rinde aynı işi yapmaktadır. Bu itibarla P. T. T., 
bir işletme olması bakımından, İşletmeler Ba
kanlığına bağlı olmalı idi. Bu hususta şimdi 
biı- teklifte bulunacak değilim. Biliyorum ki, 
bu iş bir umumi prensibe dayanıyor. Hükü
metten temennim şudur ki, yakında bütün dev
let işletmelerini içine alacak bir kanunun hazır
lanmakta. olduğunu bilmekteyiz. Bu kanunun 
tedvini sırasında bu prensibi göz önüne almak 
suretiyle bütün işletmelerin muamelâtını, iş
letme bakımından bir merkeze bağlamayı temin 
etsinler. Bunu bir mülâhaza olarak ar/etmekle 
iktifa ediyorum. 

Arkadaşlar, kanunun maddelerine taallûk 
eden bir iki küçük rötuş teklifim olacak : İda
re meclisinde İşletmeler Bakanlığını temsil eden 
bir zatın bulunması gibi başka vuzuhu temin 
eden noktalar gibi. 

Bendeniz bu umumi mülâhazayı arzettikten 
sonra, kanunun heyeti- umumiyesinin ihtiyaçla
rımızı temin için bir adım olması - bir gaye de
ğil, fakat bir adım olması - bakımından fakat 
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I ilerde bütün devlet işletmelerini içine alacak 

hukuki mevzuatın, kanunun B. M. M. ne sev
kında P. T. T. ve hattâ Devlet Demiryolları gi
bi işletme mahiyetinde olan bütün işletmeleri
mizin bir merkeze bağlanmasının karnin met
ninde nazarı dikkate alınmasını Hükümete tav-

{ siye etmek suretiyle sözüme nihayet veriyor ve 
kanunun heyeti umumiyesinin kabulünü bende
niz de rica ediyorum. 

REİS — İbrahim Duygun. 
İBRAHİM DUYGUN (Sivas) —• Muhterem 

arkadaşlar, bir taraftan nıuhabey,e tekniğindeki 
süratli inkişaf, öte taraftan memleketimizin sos
yal ve ekonomik sahadeki hamleleri, Cumhuri
yet Hükümetlerini sık sık posta mevzuatını yeni 
baştan tanzim etmeye mecbur bırakmıştır. 

I Bu sebepledir ki, eski mevzuat. Cumhuriyet 
devrinde 1949, 2772, 2822 ve 4454 sayılı kanun
larla değiştirilmiştir. Bütün bu saydığım kanun
ların hemen hepsinin mucip sebep raporları şu 

I fikre dayanmaktadır -. «Dünün muhaberat ve mü
nakalâtı, ne bugünkü kadar hassas ve seri ve ne 

I de bu kadar müteharrik ve mihaniki idiler. 
I Bürokrasi nizam ve zincirleri postada her türlü 

inkişafı durdurmakta ve günün terakkilerine 
uygun olmıyan teamül ve usullere son vererek 
Cumhuriyet devrine daha lâyık sistemleri kabul 

I etmek icabetmektedir. Arzettiğim kanunların 
esbabı mucibe! eri böyle diyor. 

Muhterem arkadaşlar, aynı mucip sebep bu
gün de mevcutur ve bugün postanın bürokratik 
zincirlerden kurtarılması dünden daha şid-

I detle hissoluumaktadır. Muhabere ve mürase-
le insanla zaman arasındaki mücadelede insa
nın zamanı yenmesi için kullandığı en tessirli 
silâh olduğuna göre, onu âzami seyyaliyet ve 
süratle kullanmak, bunun için de her türlü za
man israfını Önliyecek tedbirleri almak lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlar, telgraf ve telefon hizmet
leri bugün şehir içi ve şehirlerarası sınırlarını 
çoktan aşarak Milletler ve kıtalararası bir ma
hiyet almıştır. Günün her saatinde dünyanın 
her hangi bir noktasından istenilen bir noktaya 
ses, işaret ve resim göndermek gibi muazzam bir 
faaliyet sahası vardır. İptidai maniple posta
sından teleemprimör, kuranpotör, otomatik 
santraller, telsiz telgraf ve telefon istasyonları 
Hertz kablosu, radar, radyo gidoja kadar na
mütenahi denebilecek çeşitli alet ve tesislerle 

I çılışan bugünkü modern telekomünikasyonu, dü-
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nün kırtasiyeci şekli, dar ve âtıl zihniyeti ile yü
rümeye imkân kalmamıştır. 

Bu hizmetler o kadar seyyaldir ki, dünya 
konjoktürüne, memleketin sosyal ve ekonomik 
durumuna, günlere, hattâ günün muhtelif saat
lerine göre süratle değişmektedirler. 

Meselâ telefon konuşmaları, Pazartesi gün
leri haftanm sair günlerinden daha çoktur. Aynı 
günün saat on dördünde de trafik münhanisi 
âzamiden geçmektedir. 

işte bu kadar çeşitli ve seyyal hizmetleri kar-
şılıyabilmek ile P. T. T. idaresini, bürokratik 
usullerden kurtaracak ve işin icabına göre 
hareket imkânını sağlıyacak elastikiyette mev
zuat ile teçhize mecburuz. Bugünkü mevzuat
la meselâ bir ilçeye küçük bir telefon santrali 
kurmak için idarenin takip etmeye mecbur ol
duğu yol şudur : Bir yıl önce bütçesine ödenek 
koymak, Maliye Bağlılığının tasvibinden son
ra Bakanlar Kurulunun tasdikından geçirmek, 
Meclis komisyonlarında kabul edildiği takdirde 
Heyeti Umumiyede kanunlaşmak, Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununa uygun olarak gaze
telerde ilân etmek, talip zuhur ettiği takdirde 
mütaahhide vermek, aylarca malın teslimini bek
ledikten sonra, tesellüm komisyonlarında mesu
liyetten korkarak kılı kırk yararcasına şartna
meye uygun olup olmadığını incelemek, çok 
defa basit, esasa müessir olmıyan bir eksikten 
dolayı da işi muallâkta bırakmak . . . Halbuki, 
huzurunuzdaki tasarı kanunlaşırsa, böyle bir 
santralin satın alınıp faaliyete geçmesi bir haf
talık meseledir. 

Bundan başka yeni kanun, memlekete ya
bancı sermayenin gelmesini de kolaylaştıracak 
ve kendi malî imkânlarımızla teminine imkân 
olmıyan birçdk modern muhaibere tesisleri va
tan sathında süratle yayılabilecektir. Hâlen 
P. T. T. idaresinin böyle taleplerle karşı karşıya 
bulunduğunu bilenleriniz vardır sanırım. 

Sayın arkadaşlarım; huzurunuzdaki kanu
nun ruhu, servisin sürat ve seyyaliyetine uy
gun olarak idareye hareket serbestisi vermek
ken ibarettir. Bu kanunda murakabe bakımın
dan da katiyen endişeye mahal yoktur. Her iş
te son söz, Münakale Bakanınındır. Şimdiye 
kadar ki, Divanı Muhasebatın şekle ait muraka
besi, Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyetinin 
esasa ait murakabesine terkedilmiştir. Ayrıca, 
Umumi Heyetteki ekseriyet Meclisimizin bir 

7.1953 O : 2 
| uzvu bulunan Ulaştırma Komisyonundadır. 

Yüksek; Heyetinizin temayüllerinin işlerin 
sevk ve idaresinde her zaman ön plânda nazarı 
itibara alınacağına da asla şüphe edilmemelidir. 

Arzettiğim bu sebepler dolayısiyle kanunun 
tümünün kabulünü rica ederim. 

RElS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞlT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlar, yüksek huzurunuza geti
rilmiş olan Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilâtt 
Kanunu; âmme hizmetinden olan bu mevzuu 
Cumhuriyet Hükümetine nasip olacak yepyeni 
bir sisteme ifrağ etmiş oluyor. 

I ' Biliyoruz ki ; posta, telgraf ve telefon iş
leri malî teknik ve iktisadi prensiplere daya
nan bir faaliyeti icabettirir., Halbuki bu mües
sesenin işleme tarzına emrü kumanda eden teş
kilât tamamiyle büro teşkilâtı şeklinde yani 
bir nüfus dairesi, bir maarif dairesi nasıl ida
re edilirse bu malî, sınai ve iktisadi prensiplere 
dayanan müessese de bu şekilde idare edilegel-
mekte idi. Tabiî bu hal müessesenin bünyesi
nin icabettireceği faaliyet şekli olmadığı için 
bu teşkilât kör topal yürümekte ve çok defa da 
işler zararla neticelenmekte idi. 

Şimdi iktisadi Devlet Teşekkülleri arasına 
girmiş olmakla, müessesenin faaliyeti normal 
şartlara intibak etmiş oluyor. Bu noktadan ben 
kanunun lehindeyim. Bu lâyihanın yüksek re
yinize mazhar olacağına şüphe etmiyorum. An
cak şu noktalardan Hükümet tarafından tenvir 
edilmemi istiyorum. Bir defa P. T, T. idaresi 
Muhasebei Umumiye Kanuniyle Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun hükümlerinden ve 
Teşkilât Kanunumun yükünden kurtulmuş ola
cak ve ticari bir faaliyet gösterecektir. Acaba 
evvelce Orman idaresinin düşmüş olduğu isra
fa düşmiyecek midir? 

tSÎNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Hiç 
şüphe yok, Toprak Ofis gibi... 

MUSTAFA REŞTT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Lojmanlar, yeni yeni binalar, mef
ruşat, maroken koltuklar gibi israfa gidecekle
rini zannetmiyorum. Bu, bir. 

(ikincisi, bu yeni sistemde ticari bir terbiye
nin .mevcut olmasını icabettirir. Eldeki me
mur anasırı büro terbiyesi almış anasırdır. 
Mevcut memurlarla, bu terbiyeyi almış memur-

I larla ticari, sınai ve malî işleri nasıl sevk ve 



B : 10? 13.1 
idare edeceklerdir? izah ederlerse fevkalâde | 
memnun kalacağım. 

'Devlet İktisadi Teşekküllerinde mevzu da- j 
ha ziyade kazançtır. Mevzu kazanç olunca ta-
biatiyle nüfusun kesif olduğu yerlerde teşkilat 
kuracaktır. Köyler, nahiyeler ne olacak? Pi-
zim nahiyelerimizin çoğunda telgraf tesisatı 
yoktur. Yani arkadaşlar, şimdi ben düşünüyo
rum, gurbetçilik yapan Mehmet köyünü terket-
miş gitmiştir, çoluğuna, çocuğuna para gönde
recektir, göndereceği para çoluğuna, çocuğuna 
kolaylıkla vâsıl olacak mıdır? Yahut köydeki 
ailesi, Mehmet'in sıhhatine veya işlerine dair 
vereceği telgrafı bu yeni teşkilât Mehmet'in 
eline kolayca ulaştıracak mıdır? 

Ticari işlerde çok fazla kullanılan bir keli
me varkiıır: Ramtabl inidir, değl mildir? Fiil!â/nı bu
cağa bir tesisat yapılacaktır, ama yapılan bu 
tesisat masrafını koruyabilecek midir ve yine 
Mehmet'in telgrafı bu suretle gecikecek midir, 
birçok imkânlardan Mehmet mahrum kalacak 
mıdır? Eğer bizim bucaklarımızda ve kalabalık 
köylerimizde bu yeni teşkilât sağır kalacaksa, 
işleri halletmiyecekse ifade etsinler, ona göre 
reylerimizi kullanalım. 

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

terem arkadaşlar, muhtelit komisyonlarda gö
rüşülürken uzun uzadıya üzerinde durulup 
münakaşa edilen bu kanun tasarısı hakkında 
daha fazla uzun söylemeye ihtiyaç olmadığına 
kaniim. 

Âmme hizmeti görmekle beraber tamamen 
iktisadi bir faaliyette bulunan böyle bir teşek
külün, iktisadi Devlet Teşekkülü haline getiril
mesindeki fayda üzerinde uzun boylu söz söyle
meye zaten ihtiyaç yoktur. 

Yalnız, arkadaşların bu nıeyanda temas et
tikleri nokta hakkında arzetmek istediğim ci
het şudur : Demin Hamdi Başar arkadaşımızın 
da işaret ettiği gibi, hakikaten bu işletmenin 
ilerde İşletmeler Bakanlığına intikal etmesi lâ-
zmıgeldiği hususundaki kanaatine bendeniz de 
iştirak ediyorum. Ve yalnız postanın değil, Dev
let Demiryollarının da bir işletme olması itiba
riyle o Bakanlığa intikal etmesi lâzımgeldiğine 
kaniim. İlerde işletmeler Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu yapılıp bunun nazarı dikkate alınaca
ğını ve ulaştırma işleriniu ancak bir müsteşar-
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lık mevzuu halinde kalacağını tahmin etmekte
yim. 

Sayın arkadaşlarım, son olarak şu tavsiyede 
bulunacağım : Posta, Telgraf ve Telefon idare
sinin bugünkü durumu ile iktisadi bir faaliyet 
arzedecek olan yeni işletmeye intibak edebilme
si için çok mesai harcaması, dikkatle eleman
larını seçmesi ve hakikaten işletmeciliğin tam 
rantabl bir hâle sokulması için büyük gayretler 
sarf etmesi lüzumuna kaniim. Bu itibarla alâka
lılara hem muvaffakiyetler diler, hem de kendi
lerini büyük bir mesainin beklediğini hatırlat
makla tebrik ederim. 

RElS — Açık oya arzedilen Emlâk Kredi 
Bankası ve Devlet Demiryolları hakkındaki 
tasarılar için reylerini kullanmıyanlar lütfen 
istimal buyursunlar efendim. 

Söz Feridun Fikri Düşünsel'indir. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; Devlet iktisadi Teşekkülleri umumi 
heyetlerinde Yüksek Meclisinizin Adalet Ko
misyonu üyesi safatiyle birçok seneler bulunmuş 
ve bu iktisadi Devlet Teşekkülleri hüviyetini 
iyice anlamış bir arkadaşınız olarak bundan 
5 - 6 sene hattâ daha fazla seneler evvel bütçe 
müzakerelerinde P. T. T. idaresi ve mümasil 
teşekküllerinin de Devlet iktisadi Teşekkülü 
karakterini almasını arz ve teklif etmiştim. Bu
gün bunun tahakkukunu görmekle mesudum. 
Temenni edelim ki, diğer buna mümasil olan 
teşekküller de bu ekonomik karaktere girsinler. 

Bu hususları tebarüz ettirdikten sonra bir 
noktayı ayrıca tebarüz ettireceğim. Sayın Mus
tafa Tarakçıoğlu arkadaşımız dediği gibi, her 
ne kadar P. T. T. bir ekonomik bünye ise de 
bunun âmme vazifesi görme karakterini bir ta-

i rafa bırakamayız. P. T. T. biliyorsunuz ki, tan-
zimattan sonra memleket hayatını modern hale 
getirmek için ta o devirde kurulmuş, memleke
tin bütün köşelerine girmiş bir taazzuvdur. Bu
nu yalnız ekonomik konsiderasyon altında mü
talâa etmek yanlış olur ve maksadımızı fevt 
eder. Belki, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 'arkada-

! şımızm da dediği gibi, uzun müddet bu teşkilâ
tın her cüzü rantabl olamaz, yani hasılatı mas-

: rafını karşılamaya kifayet etmez. 
I Tam teşekküllü nahiyeler yapmaya doğru 
1 gitmekteyiz. Birçok nahiyelerimizde P. T. T. 
: teşkilâtı kurmak mecburiyetindeyiz. Bu, ne ka-
1 kadar iktisadi Devlet Teşekkülü olsa da yine 
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Ulaştırma Bakanlığının kanadının altında kal
mak zorundadır; çünkü ona istikamet verecek 
olan Bakanlıktır, yani Devlet, yani B. M. Mec
lisidir. Bu cihetler iyice anlaşılmalıdır ki, yarın 
memleketin muhtaç olduğu tesisatın kurulması 
için vâki müracaatlarda vatandaşın karşısına 
rantebl değil diye çıkılmasın. Bugün Tekel ida
resinde de aynı durumu müşahede ediyoruz. 
Bâzı yerlerde tekel masrafını dahi çıkarama
maktadır. Fakat diğer taraftan Tekelin Devlete 
yaptığı büyük yardım da inkâr edilemez. Tekel 
Devlet Bütçesinin 300 milyon belki de daha faz
lasını temin etmektedir. Bu itibarla hiçbir zaman 
İktisadi Devlet Teşekkülü kurarken bunların 
âmme hizmetini bugünkü Türkiye'nin ihtiyacını 
temin edecek olan fonksiyonun asla bu kadar 
ihmal edilmemesi lâzımgelir. Bunu sarahatle 
tebarüz ettirmek ihtiyacını duyuyorum. 

Bu noktayı böylece arzettikten sonra muhit
lerimize ait bâzı mâruzâtım vardır. Bir kere mem
leketin her tarafında telefon tesisatı yapıldığı 
halde maalesef birtakım vilâyetlerimizde - ki, 
Bingöl'de bunlara dâhildir - telefon tesisatı bir 
türlü yapılmamaktadır. Bugün vatandaşlarımız 
bu teşkilâta, telefona muhtaçtırlar ve bundan da 
ilerisi için, memleketin inkişafı bakımından bü
yük hayırlar bekliyoruz. P. T. T. binaları bir
çok yerlerde perişan, harap, işe yaramaz bir hal
dedir. Bunların bir an evvel ikmali memleketin 
mamuriyetine ve servisin güzel işlemesine medar 
olacaktır. 

Bu hususu arzederek maruzatıma nihayet ve
riyorum. 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bâzı arkadaşlarımız P. T. T. katma büt
çeli idaresinin bir İktisadi Devlet Teşekkülü ha
line gelmesini sevinçle karşıladıklarını beyan et
tiler. Bendeniz itiraf edeyim ki, bu sevince he
men iştirak edemiyeceğim.. Ve hattâ bunun neti
celeri üzerinde tereddütlerim var. Biz de, sadece 
bizde değil başka memleketlerde de, bütün Devlet 
daireleri daima istiklâle doğru kaçmak isterler. 
Umumi bütçeden müstakil bütçeye doğru, müs
takil bütçeden katma bütçeye doğru can atarlar. 
Katma bütçeyi elde ettikten sonra da, bizim ica
dımız olan İktisadi Devlet Teekkülü ve bunun 
arkasından da, anonim şirket olmak gelir. 

Benim noktai nazarıma göre. İşlerin iyi yü-. 
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I rümemesinin sebebini hemen bütçede aramama

lıdır. Filvaki bizim bütçe formüllerimiz sıkı ve 
katidir, kontrol ve saire vardır. Ama işlerin ma
hiyetine, hususiyetine göre kanunlarımızda deği
şiklik yapılabilir. Binaenaleyh böyle bir imkân 
varken, bu türlü müesseseleri bir hamlede bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü yapmak bence netice 
elde etmeye imkân vermez. Aynı usullerle aynı 
zihniyetle çalıştıktan sonra ha İktisadi Devlet Te
şekkülü olmuş, ha katma bütçeli olmuş farketmez. 
Bu müessesenin gördüğü hizmetler ve vazifeler 
âmme hizmetleri içinde mütalâa edilmektedir. 
Mektup, havale, telefon ve telgraf muhabereleri 
tamamiyle âmme hizmeti mahiyetini haizdir. Ka
nunlarındaki esasa göre bir İktisadi Devlet Teşek
külü basiretli bir tüccar gibi hareket etmeye, mü
debbir olmaya, kazanç temin etmeye mecburdur. 
P. T. T. İktisadi Devlet Teşekkülü haline gel
dikten sonra yüzde seksen zarar edebileceği bil
işi yapmaz. Faraza bir nahiyede şube açamaz. Bu-

nuda İktisadi Devlet Teşekkülü yaptığımıza göre, 
iktisadi çalışmasını istiyoruz demektir. O zaman 
«falan nahiyede şube aç» diyemeyiz. İktisadi mü
essese halinde rantabl olsun diye - getirdiğimiz 
bir müesseseden başka türlüsünü istiyemeyiz, is
tersek kendi prensibimizle tezada düşeriz.. Bu ba
kımdan ben, arkadaşlarımın aksine, bu müesse
senin âmme hizmeti vasfını galip buluyorum. 
Âmme hizmetini temin eden de Devlettir. Bir 
zamanlar âmme hizmetlerinden bâzıları imtiyaz
lı şirketlere verilirdi, bunların demode olduğunu 
görüyoruz. İmtiyazlı şirketlere devredilen işler 
dünyanın her tarafında âmme müesseselerine ter-
kedilmektedir. Âmme hizmetleri doğrudan doğru
ya Devlet tarafından idare edilir ve Devlet büt
çesinden tahsisatı verilir ve Meclis tarafından da 
kontrole tâbi tutulur. Benim mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle biraz 
meşgul olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle, sizleri 
fazla izaç etmeden, bu husustaki fikirlerimi 
umumi efkârı tenvir maksadiyle, kısaca arzet-
mek istiyorum. 

Bir idarenin İktisadi Devlet Teşekkülü ola
bilmesi için hangi şartların bulunması noktası 

I üzerinde duracağım, ve P. T. T. İdaresinin 
\ bunlara katılması sebeplerini arzedeceğim. Bir 
I müessesenin iyi iş görebilmesi için üçüncü şa-
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haslarla münasebetinde tedarik, imalât ve satış 
hususlarında Divanı Muhasebat ve diğer Dev
lete ait hususlardan uzaklaşması lâzımgelmekte-
dir. P. T. T. bir İdare olması sebebiyle bu te
darik, imalât ve satış hususlarında sıkıntı çek
mektedir. Sonra bugünkü terakkiyata çabuk ka
vuşabilmesi için iktisadi Devlet Teşekkülü hali
ne geçmeye ihtiyaç vardır. 

Bir de finansman meselesi vardır, ki İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde muhtelif zamanlarda ve 
şekillerde para temin etmek mümkündür. Fakat 
bu Devlette her zaman mümkün olamamaktadır. 

Üçünsüsü, P. T. T. idaresi öyle bir teşkilât
tır ki teknik terakkiyatı günü gününe, hattâ 
saati saatine takip etmesi icabediyor. Bunu her 
hangi bir modern işletmeden ayırmak mümkün 
değildir. 

Teknik işletme olan P. T. T. idaresi diğer 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden farklı bir iş
letme değildir. Belki onlar üzerinde müreccah 
bir vaziyet arzediyor. 

Üçüncü olarak P. T. .T. İdaresinin bir âmme 
vazifesi yapmakla mükellef bir idare olduğunu 
iddia edenler bu iddialarında haklıdırlar, iddia 
edildiği gibi, iktisadi Devlet Teşekkülleri yalnız 
kazanç gayesiyle işlemezler, iktisadi Devlet Te
şekkülü demek muhakkak kâr gayesiyle hareket 
eden bir idare demek değildir, Rantabl işler. 
Rantabl demek kârın sermayesine nispeti de
mektir. Burada yüksek kâr, yüksek kazanç an
laşılmasın. Rantabilite derken kârda bir ölçü 
olacağı gibi serbest idare ve murakabe olacaktır. 
O itibarla ölçülü bir yola ve serbest idareye 
gidilmiştir. Buna mukabil âmme idaresi karak
teri burada hiçbir vakit zail olmıyacaktır. Nite
kim iktisadi Devlet Teşekküllerine dâhil bulu
nan bâzı teşekküller meselâ Emekli Sandığı hiç
bir vakit münhasıran kâr eden bir müessese de
ğildir. En büyük bir müessesemiz olan T. C. 
Ziraat Bankası ve yahut istanbul Emniyet 
Sandığı da hiçbir vakit münhasıran kâr gaye
siyle çalışan müesseseler değildirler; Rantabili-
teyi âmme hizmeti yanında daima gözeten mü
esseselerdir. P. T. T. idaresi de iktisadi teşek
kül olurken hiç şüphesiz âmme hizmeti karakte
rini muhafaza edecek, millî menfaatler icabedi-
yorsa memleketin her tarafında şubeler açacak 
ve icabında zararla çalışacaktır. Yalnız kârın 
olduğu gibi zararın da ölçüsü olacaktır. Ranta
bilite müspet olabileceği gibi, menfi de olabilir. 
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O itibarla bunda arkadaşlarım mahzur görme
melidirler. 

Yalnız bir nokta üzerinde durmak icabeder : 
iktisadi Devlet Teşekkülü olunca, iktisadi teşek
külün icaplarına uyması politik icaplardan zi
yade, âmme hizmetleri demiyorum, ticari mülâ
hazalara mümkün olduğu kadar yer vermesi ge
rekecektir. iktisadi Teşekküllere dâhil1 orunca di
ğer teşekküller gibi iktisadi bir murakabeye de 
tâbi olacağı tabiîdir. Bu murakabenin neticeleri 
raporlarında yer alacağından ticari ve iktisadi 
icaplara uygun hareket etmelerini temenni ederek 
huzurunuzdan ayrılıyorum. Muvaffakiyetler te
menni ederim. 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen kullansınlar. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, beşer 
hayatı topluluk hayatına geçtiği zaman ihtiyaç
larının başında muhabere ve muhavere yer al
maktadır. Hakikaten bir insan topluluğu bir ma
halden, diğer bir mahaldeki insan topluluğuna 
haberleri ulaştırmak bir zarurettir. Tarihçesi 
hakkında uzun boylu izahat verip huzurunuzu ra
hatsız etmek istemem. Yalnız posta, telgraf 
insan topluluğunda, cemiyet topluluğundaki bü
yük ehemmiyeti nazarı dikkatinize arzetmek için 
bu mukaddemeyi yapmış bulunuyorum. 

Bizde Ulah devrinde başlıyan posta ve telgraf 
bugüne kadar memleketin tam ve kâmil bir şe
kilde ihtiyacını karşılıyarak hali maalesef alma
mıştır. Avupa'da bizimle beraber insan hayatı 
yaşıyan ve muhavere ve muhabere meselesinde 
eriştiği kemli göz önüne alacak olursak, fersah 
fersah geri kalmış olduğumuzu görmüş olacağı
mız bir vaziyette bulunuyor. Tekâmül ettiril
mesi için hepinjiz vatanın çocukları olarak, mesul 
insanları olarak kafamız, ruhumuzun zaman za
man bu yolda çalışmaları olmuş ve konuşmaları
mız bulunmuş ve elle tutulacak, mütebariz şekilde 
çarenin ne olduğunu ortaya koymuş değiliz. 

PTT idaresi bir zamanlar nazırlık olmuş, bu 
kademeye kadar yükselmiş, sonraları mülhak 
bütçeli bir umum müdürlük haline gelmiştir. Bi
raz evvel arzettiğim gibi teşkilât, memleketin 
ihtiyacını karşılıyabilecek bir durum iktisap ede
memiştir. Biraz evvel bir arkadaşımız ifade etti
ler, mahiyetlerimizin birçokları PTT teşkilâtın
dan! mahrum bulunmaktadır ve perişan halde
dirler.. Vatandaşa, kanun bu haklardan bahset
tiği halde maalesef istifade edememektedirler. 
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Tecrübeler bize göstermişti* ki, bugünkü idare I 
tarzı ile bu müesseseyi mütekâmil hale getirmek 
imkânı yoktur. O halde idare senelerin kendine 
verdiği tecrübi tatbikat neticesi olan ve fena olan 
bugünkü vaziyetten kurtarıp da İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline inkılâp ettirdiğimiz takdirde 
daha müstakil bir vaziyet iktisap etmeye kendini 
namzet gördüğünü söylüyor. 

Mütalâam şahsıma aittir. Bütçe Komisyo
nunda bu meseleyi uzun uzadıya görüştüğümüz 
zaman hakikaten mesul makamın verdiği izahat 
bende bu kanaati tebellür ettirmiştir. 

Şimdi, 3460 sayılı Kanunun çerçevesi içinde 
bu müessese müstakil bir hüviyeti haiz olduğu 
ve yeni bir rejime girdiği takdirde âmme hizmeti 
bakımından kendiline terettüp eden vazifeleri 
yapmakta geri kalacak mı? Hayır kalmıyacak, 
tekâmüle doğru teveccüh edecektir. Nitekim 
kanun tasarısının birinci maddesini okuduğunuz 
zaman göreceksiniz ki, Posta, Telgraf İdaresin
den âmme hizmeti bakımından beklediğimiz hiz
metler birer birer görülecektir. Meselâ, her han- I 
gi bir vilâyetin bir nahiyesinde posta, telgraf I 
teşkilâtı yoktur. Yeni rejimle idare, orada pos- I 
ta merkezi açmak mecburiyetindedir. Kendisini I 
bu mecburiyetten vareste tutamıyacaktır. Bunu 
Hükümetin talebiyle yapacak veya kendi fonk
siyonu içerisinde yapmakla mükellef olacaktır, I 
bundan azade kalamıyacaktır. Binaenaleyh her I 
sene bir tecrübe ile vakit öldürüp, böyle posta ve I 
telgraf işlerinin tekâmül etmiş, haddi kusvaya I 
erişmek vaziyetine gelmiş bir devirde, bizim böyle I 
emekleme devrini devam ettirmemiz doğru de- I 
ğildir. I 

Şahsım itibariyle inanıyorum ki, bu idare I 
3460 sayılı kanunun umumi hükümleri içerisinde I 
müstakil bir hüviyete sahip olduğu takdirde, mu- I 
hakkak surette bu memleketin posta ve telgraf iş- I 
lerî inkişaf edecek, daha ölgün ve mütekâmil bir I 
vaziyete geçecekti*. I 

Bu itibarla kanunun heyeti umumiyesinin I 
kabul Duyurulması memleket ve halkın menfaati I 
bakımından yerinde olacaktır. I 

REİS — Komisyon. I 
KOMİSYON ADINA NECDET AÇANAL 

(Urfa) — Mulhterem arkadaşlarım, !bu kanunu I 
Hükümet, programı mucibince ve parti progra- I 
mında bu hususta zikredilen hüküm gereğince I 
yüksek huzurunuza getirmiştir. Gayesi idareyi | 
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mülhak bütçe şe'kilnden çıkarıp 3460 sayılı Ka
nunun hükümleri içine ithal etmekten ibarettir. 
ve esas itibariyle iki maddesi vardır. Birinci 
maddesi biraz evvel söylediğimi ifade ediyor, 
İkinci maddesi de idareye evvelce verilmiş olan 
hizmetlerin bu yeni teşekkül edcek olan müsse-
se tarafından da aynen tatbik edileceğini ifade 
ediyor. Kanunun gerekçesi kuvvetlidir. Ev
velâ şunu ifade ediyor.; gerekçede deniyor ki, 
Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme Kanunu yalnız tahsisatı 
Hazineden alan ve bu tahsisatı hizmetlerine 
göre kullanmaktan başka hiçbir endişesi olmı-
yan idareci âmme müesseselerine ve mahsus on
ları idare etmek için tedvin edilmiş kanunlardır. 
Esasen üçüncü şahıslarla daima temasta bulu
nan ve hizmet satan bir müessese olarak kabul 
edilen P. T. T. İdaresine kabili tatbik değildir, 
Binaenaleyh, memlekette mevcut iki sistemden 
birincisine değil, ikincisine girmesi icabeder. 

Halen >bu idarenin tâbi bulunduğu 4454 sa
yılı Teşkilât Kanunu 1943 senesinde çıkmış ve 
idare o zaman bu günkü duruma nazaran yarı 
yarıya belki daha az bir tesisata malikti. İda
renin bugün gerek tesisat, gerek şebekesi 1943 
e nazaran iki, hattâ üç misli artmıştır. Kadro
lar donmuş bir durumdadır. Bunun içindir ki, 
bu idare kendisine tevdi edilen vazifeyi ifa ede
miyor. Bilhassa şu zikrediliyor : 5584 sayılı 
Posta Kanununun idareye tahmil ettiği vazife
ler üç seneden beri yapılamamıştır. Muhtelif 
zamanlarda, muhtelif devirlerde memleketimize 
gelen mütehassıslar ve nihayet 1951 senesinde 
beynelmilel bankanın Hükümetimizle müştere
ken finamsa ettiği, 15 kişilik mütehassıstan mü
rekkep Banker Heyeti de bu idarenin böyle mül
hak bütçe ile idare edildiği takdirde katiyen 
memlekete ııâfi olamıyacağmı ve kendisine tev
di olunan vazifeleri başaramıyacağmı ifade edi
yor. 

Komisyon olarak, bu esbabı mucibeye fazla 
bir şey ilâve edecek değiliz. Yalnız biraz ev
vel konuşan arkadaşların endişelerini bertaraf 
etmek için bâzı noktalara temas etmekle iktifa 
edeceğim. 

Bir arkadaşımız dediler ki, « İşletmeler Ba
kanlığına bağlıyalım. Bütün işletmeler, işletme 
şeklyinde idare olunan müesseseler işletmeler 
Bakanlığının emrindedir ». Böyle bir şey va
rit değildir. Çünkü İktisadi Devlet Teşekkülü 
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olan birçok müesseseler vardır ki, başka başka 
vekâletlere bağlıdırlar. Esasen Hükümetin bir 
Ulaştırma politikası olacaktır. B usuretle P. T. 
T., Demiryolları ve Havayolları, Ulaştırma işle
riyle meşgul olduğuna göre böyle bir şey varit 
olamaz. 

Ahmet Hanıdi Bey, maddede rötuş temenni 
ettiler, işletmeler Bakanlığının idare meclisin
de bir mümessilinin bulunmasını lüzumlu gördü
ler. Bu, Bütçe Encümenince yapılmıştır. Mad
desi gelince görülecektir. 

ıSaym Tarakçıoğlu, «Acaba, dediler, israfa 
düşmez mi idare?» Bizi böyle bir sual karşısın
da bıraktılar, israf haddi zatında bir muraka
be noksanından ileri gelir. Yalnız mülhak büt
çe veyahut muvazenei umumiyeden tahsisat ala
rak idare edilen bir müessesenin 3460 sayılı Ka
nunun hükmüne girmekle israf yapacağına hük
metmek bizce doğru olmaz. Çünkü evvelce bu 
memlekette Orman Umum Müdürlüğü gibi ida
reler iktisadi Devlet Teşekkülü durumunda is
raftan tevakki etmek mecburiyetindedirler. Is-
titraden şunu arzedeyim, Orman Umum Mü
dürlüğü 3460 sayılı Kanuna tâbi değildir, mu
vazenei umumiyeden tahsisat alıp da saraylar, 
kâşaneler yapan ve bu suretle israfa giden bir
çok devlet müesseseleri görülmüştür. Acaba 
âmme hizmetlerini görmek hususunda kendisi
ne malî istiklâl verilen bir müessese rantabl ol-
mıyan sahalara yatırım yapar mı endişesi hâsıl 
oldu. Bu endişe de yerinde değildir. Çünkü, 
"bu şekilde iktisadi Devlet Teşekkülü olarak ida
re edilecek olan müessese âmme hizmetim daha 
müessir bir şekilde görmeye çalışacaktır. Kal
dı ki, bu müesseseye Hazineden de bir yardım 
yapılacaktır. Bu, maddesi geldiği zaman görü
lecektir. Ferid Melen arkadaşımız bermutat 
biraz bedbin konuştular. Devlet daireleri ted
ricen istiklâle doğru gider, bu suretle muraka
beden kaçmak isteyeceklerdir diye ifade ettiler. 
Halbuki bu da tamamiyle yersizdir. Bilâkis 
idare yeni statü dâhilinde daha sıkı, daha az 
formel bir murakabe sistemd içine giriyor de
mektir. 1933 senesinde çıkan 3460 sayılı Kanu
nun esbabı mucibesinden ufak bir parpayı oku
mama müsaade edin : 

«Bu kanun lâyihası Devlet idari ve ticari iş
ler bakımından tanzim edilmiş olan Divanı Mu
hasebat ve malî kontrol usulleri Devlet ikti
sadi Teşekküllerinde teknik icaplar bakımın-
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I dan lüzumlu görülmüş, uzaklaşmayı ihtiva et

mektedir. Esbabı mucibede cari usule göre Di
vanı Muhasebat kontrolünden malî kontrolden 
biraz uzaklaştığını kabul ediyor. Sonra ilâve 
ediyor, kontrolden kaçınmamakta ve kontrolün 
daha müspet ve müsmir olmasını derpiş etmiş 
bulunmaktadır. Maliyecd olan Ferid Melen ar
kadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, kendi
lerinin önemle üzerinde durduğu Divanı Muha
sebat kontrolünde hesaplar dört sene sonra hu
zurunuza gelmektedir. Halbuki 3460 sayılı 
Kanuna tâbi müesseseler senesi içinde hesabını 
getirmek zorunda kalacaklardır. Komisyonu
muzun mâruzâtı şimdilik hu kadardır. 

REİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKÎLl YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Muhterem arkadaşlar, benden ev
vel konuşan arkadaşlar kanunun heyeti umu-
miyesi lehinde beyanı fikir ve mütalâa ettikleri 
için. ben bu mevzu hakkında ayrıca vaktinizi 
almıyacağım. Ancak bir iki nokta hakkında 
Yüksek Heyeti tenvir etmek ve Heyeti U.mumi-
yede hâsıl olabilecek tereddütleri izale eylemek 
için kısaca bâzı izahatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun lâyihası ha
zırlanırken bütün muasır devletler çalışma şe
killeri tetkik edildi, bunlar üzerinde kanun ta
sarısı Meclise sunuluduktan sonra dahi gerek 
Amerika'dan getitilen. mütehassıslar tarafından 
ve.gerekse diğer vasıta ve sebeplerle bu kanun 
lâyihası üzerinde yeniden ve ehemmiyetle du
ruldu. 7 - 8 aylık tecrübe ve tetkik devrem es
nasındaki bu kanun lâyihasının bugünkünden 
daha çok ihtiyaca cevap vermesine çalışıldı. Âm
me hizmetlerini en iyi ifa edecek bir* hale ge
tirmeye bilhassa gayret edildi, ifade ve iddia 

I edilebilir ki, idare yeni hüviyetiyle bu âmme 
I vazifesini daha süratle de, ifa edecektir. Ka-
J nunun maksadı da bu hedefe vâsıl olmamızı 
I teminden ibarettir. 
1 Arkadaşlarım; kanun tasarısının, iktisadi 

Devlet Teşekkülü haline getirdiği idaremizi, 
memleketinçok gelişen muhabere ihtiyacını müm
kün olduğu kadar çok ve çabuk temin etmek 
esasını düşünmektedir. Memleketimizde büyük 
mikyasta bir telefon muhaberesi ihtiyacı ve tazyiki 
vardır, idare bu tazyik altındadır. Birçok malî ve 
idari formaliteler yüzünden bu ihtiyacın bugün 
mühim bir kısmını karşılıyamamak durumun-

[ dayız. Telefon ihtiyacını süratle karşılamak 
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mecburiyetindeyiz. Istanbulun telefon derdi ma
lûmunuzdur. Birçok kasabalarımız da şehirler 
arası telefonuna bağlanması için büyük ihtiyaç
lar duymaktadır. Bütün bunların yapılması 
İçin İdarenin daha iktisadi bir şekilde daha ge
niş ve daha kolay çalışmasına ihtiyaç vardır. 
Bugün Türkiye'de yüz nüfuz başına Balkanlar
daki devletlerden dahi az miktarda telefon isa
bet etmektedir. Meselâ bugünkü isabet miktarı 
bizde % 3 tür Biz bu kanundan istifade ede
rek alacağımız salâhiyetle ve yapacağımız me
sai sayesinde umuyoruz ki, çok kısa bir zamanda 
telefonu yüz nüfus başına hiç olmazsa 1 nis
petine çıkarmaya çalışacağız. 

İkinci bir dâva P. T. T. Merkezleri ve şu
beleri davasıdır. Bugün memlekette birçok yer
ler vardır ki, P. T.-T. Merkezi istemektedir. Bir
çok şubelerde P. T. T. merkezi haline gelmek 
istemektedirler. 

Arkadaşımız israfa gidilmemesi lâzımgeldi-
ği noktasında durdular. Ne kadar çok merkez-
açarsak, ne kadar çok şube çalıştırırsak, ne ka
dar çok vatandaşın ihtiyaçlarını ayaklarına 
doğru götürebilirsek rantablitenin o kadar çok 
artacağı düşüncesinde ve ümidindeyiz. 

Arkadaşlarımdan birisi memur dâvasına do
kundular. Bugün P. T. T. İdaresinin memur sta
tüsü şudur; 1943 senesinde kabul edilen Teş
kilât Kanununun bahşettiği kadro içinde çalışıl
maktadır. Halbuki bu, bugünün ihtiyaçlarını 
karşılıyamamaktadır. Şu nokta bilhassa çok mü
himdir. İdarenin bir kısım aktif memurları 
vardır, bunlar çok çalışır, fakat maaşı azdır. 
Bir de yine maaş ve ücreti az, aktif memurun 
dışında, müstahdemimiz mevcuttur. Biz şimdi 
bütün kadrolardaki personel ile bu aktif perso
neli takviye etmek istiyoruz. Alacağımız müsa
adeden ve salâhiyetten bilhassa istifade ederek 
aktif memur kadrosunu genişletmek ve bunla
rın hayat seviyelerini yükseltmek kararındayız. 
Bu kanun tasarısı Yüksek Meclisinizce kabul 
edilirse memurlarımız^ geniş ^miktarda terfih 
yolunu da arıyacağız. 

Bir de bina meselemiz vardır ki, bizi tazyik 
etmektedir. 1953 senesi bütçemizle ancak nere
de otomatik telefon yapılacaksa orada aynı za
manda bina da yapılacaktır. 1953 senesi prog
ramında başkaca yeni bina inşasına imkân yok
tu. Bu kanun kabul edilirse bu imkânı genişle-
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I tecek ve Anadolunun 30 dan fazla yerinde bi

na yapmak imkânını da sağlamış olacağız. 
Teferruat ile vaktinizi işgal etmiş olmıya-

yım. Kanunun heyeti umumiyesi, Posta, Tel
graf ve Telefon İdaresi memurlarına vazifele
rini yapma hususunda daha çok inkişaf ve ko
laylık bahşedecek ve tahmin ediyorum ki, mem
leket için çok faydalı ve hayırlı olacaktır. Ka
bulünü Yüksek Heyetinizden hürmetle rica ede
rim. (Alkışlar) 

REİS — Burhanettin Onat, 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh-

I terem arkadaşlarım, yeni bir kanunla senelerden 
beri devam edegelmekte olan P. T. T. İdaremiz 

I yepyeni bambaşka bir hüviyete kavuşacaktır. 
I Bunun için lâzımgelen kanun lâyihası, lâzımge-

len nizamnameleri, usulleri ve bunun için gere-
I ken maddi imkânların, hepsini getirmiş bulu-
I nuyor. Yal^z benim üzerinde dikkatle ve has-
I sasiyetle durmak istediğim bir nakta yardır ar-
j kadaşlarım: 

Bizim P. T. T. İdaresi İktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilirken, bir İktisadi Devlet Te-

I şekkülünün işlemesi ve âmme hizmetini hakkiy 
I le ifa edebilmesi için gereken ticari ve iktisadi 
I zihniyeti de beraber getirir mi? Gelen yalnız 

bir tek kanundan ibaretse nafile. Asıl idare i? 
I değişmesi lâzımgelen şey zihniyettir. Muhterem 
I Vekil başka memleketlerin telefon muhaveresini 
I bizim memlekettekilerle kıyas ettiler. Bizde ni* 
I çin azdır arkadaşlar, bu vasıta niçin azdır? İs

tanbul kıvrım kıvrım kıvranıyor. Senelerden be-
I ri istida ile müracaat etmiş, sırasını bekliyen in-
I sanlar var, hâlâ alamamaktadırlar. Niçin bu-
I güne kadar bu vaziyette beklemiş durmuşuz. 
I Zihniyet meselesi arkadaşlar. Dönüp dolaşıp 

zihniyet meselesine dayanıyor, birtakım formali-
I teler meselesine dayanıyor, kırtasiyeciliğe daya-
I nıyor. 
I Başka memleketlerde biliyorsunuz arkadaş-
I 1ar, muhabere sistemi şirketerin elindedir. 
I Posta, telefon, bilmem ne hepsi... Bir iki mahal-
I le teşekkül etti mi hattını çekiyor ve bir za-
I man için muhavereyi bedava bırakıyor. Bu

nun neticesi ne oluyor? Çoluk çocuk telefon 
I geldi diye birkaç ay başına üşüşüyorlar. Bütün 
I aile telefona alışıyor. Vaktaki meccani müd-
I det bitip taksit işlemeye başlıyor, aile artık ko

nuşmalarım kesemiyor, hattâ, alıştığı için kisa-
I mıyor, kısa bir zamanda şirket, bedava verdiği-
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in fazlasiyle alıyor, hem de telefon aileye mal 
oluyor. Ticari zihniyet budur arkadaşlar. Bizde 
nasıldır? Huzurunuzda küçük bir misal arz-
edip çekileceğim. Bizim Antalya'nın Finike 
Kazasına bağlı bir Kumluca Nahiyesi vardır, 
nüfus itibariyle merkez kazadan daha kala
balıktır. Kuvvetli ticari ve iktisadi muvmanı 
vardır. Elmalı'dan Finike'ye giden ana şoseye 
15 kilometre mesafededir, kalabalık ve güzel 
bir nahiyedir. Yakında belediyesi de teşekkül 
etti. Burada, lüzum görülmüş ve senelerce ev
vel P. T. T. İdaresi bir merkez açmış. Fakat 
postası var, telgrafı yoktur. 

Biz iktidara geçtikten sonra, hadi bakalım 
dediler, vâdettiniz ya telgrafı da getirin. Hay, 
hay dedik. Bu işe onlar o kadar teşne ki, or
manın göstereceği yerden direkleri kendimiz 
keseceğiz, kendimiz taşıyacağız, hattın yapılma
sında kendimiz çalışacağız on para istemiyeeeğiz. 
Yalnız fincanı ve lâzım olan telini göndersin
ler. Geldik müracaat ettik, aldığımız cevap 
şu : Yalnız direk kâfi değildir. Şu kadar kilo
metre mesafe için şu kadar metre tele ve şu ka
dar aded fincana ihtiyaç vardır. Bunların be
dellerini öderler ve her ay şu kadar telgraf çek
meyi deruhde ederlerse telgraf merkezi açarız. 
Bunları temin ettikten sonra ben çekerdim o 
halde arkadaşlar, işte eski zihniyet bu idi. 
Bu dediğim iki buçuk senelik bir işitir, inşallah 
bu kanunla bu zihniyet değişir ve yeni kanunla 
yeni bir zihniyet iktisap eder. inşallah memle
kete hayırlı olur. 

EEtS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEIKELÎO&LU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, ben iktisadi Devlet Teşekkülleri
ni hiç sevmem. Sebebine gelince; onlar Devle
tin parasını tartısız, kantarsız, sorgusuz, sual
siz, murakabesiz sarfederler. Misal mi istersi
niz? işte Orman idaresi. 50 milyon lira kapalı 
bütçe verdik, 20 milyon liraya indi, zanneder
sem bu sene belki hiç kalmadı. Toprak Ofisi, 
Devlet Denizyolları ve saire... 

Bizde mânası anlaşılmıyan birkaç kelime 
vardır, iktisadi Devlet Teşekkülleri de bunlar 
•meyanındadır. iktisadi Devlet Teşekkülü acaba 
ne demektir? Milletin, Devletin parasını mu
rakabesiz sarf etmek mi demektir? Hangi ikti
sadi Devlet Teşekkülünü ele alırsak aksaklık
larını behemehal görüyoruz, işte Toprak Ofisi, 
bu adam da bizimle uğraşmaya başladı, yine 
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I bir şey var, diyecekler, iskenderun'a gittiğim

de deniz kenarında yığılan buğdaylara fitil 
verilip yakıldığını gördüm. Devlet iktisadi Te
şekkülü... Soran yok. Müfettişleri kendisinden-
dir, murakabesi kendisindendir. Onlara. Dev
let hiçbir şey sıoramaz. 

•Sonra, Adana'da ekmeğin kilosu 40 kuruş
tur. iktisadi Devlet Teşekkülü olan Toprak Ofis 
kâr etmiştir, memurlarına temettü verir, ka
zanç verir, ikramiye verir, verir de verir. 

Sorarım size, P. T. T. idaresi de bu hale so
kulduktan sonra böyle mi yapacaktır? Kim 
kontrol ve murakabe edecektir? 

Geçenlerde yine bu iktisadi Devlet Teşek
külü, Ofis, branda bezi almak istemiş. Buna 
bir Alman şirketi de talip olmuş. Bu, vâsi bir 
şey ve on ikinci maddelerine göre Toprak Ofis 
Umum Müdürü isterse geç kalmış olan teminat 
akçesini kabul ederek bir teklif sahibini mü
nakaşaya sokabilir. Çünkü Devlet murakabesi 
altında değildir, kendi kanunlarına göre hare
ket edeceklerdir. Müracaat eden bir Alman şir
ketidir. Bana da geldi; onun mektubunu müna
kaşaya kabul etmediler. Kime verdiklerini, bu 
branda bezini kimin aldığını Ticaret Vekili tet
kik ederse Sinan Tekelioğlu'nun iktisadi Dev
let Teşekkülleri hakkındaki iddialarına hak ve
rirler. 

I Arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
eğer kârlı bir iş ise, benim şimdiye kadar şu 
Mecliste edindiğim tecrübeye göre, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yaptığımız müesseseleri 
•bünyemizden atsak da, onları başka bir hale 
sokarak Devlet Demiryollarını, Posta idaresini, 
Denizyollarını hepsini bedava vererek senede 
asgari 100 milyon lira kâr ederiz. Çünkü bir 
defa memurlarının maaşlarını vermiyeceğiz, 
sonra da zararlarını ödemiyeceğiz. Demin 
arzetmiş olduğum gibi Orman Kanunu ile yap
mış olduğumuz gibi Katma Bütçeli Devlet Te
şekkülü Devlete senede 250 bin lira kâr getirir. 
Her senede bu Devlet Teşekkülüne 14,5 milyon 
bütçemizden para verir. Hem onu yer, hem or
manı tahrip eder. işte murakabesizliğin neticesi.. 
Bir iktisadı Devlet Teşekkülü yaparken iyi dü
şünmek lâzımgelir? Vekil Paşa Hazretleri Avru
pa'da tetkik etmişler, orada nasıl murakabe edi
liyorsa, parayı nasıl temin ediyorlarsa, nasıl sar-
fediyorlarsa bizde de öyle yapalım diyorlar. Biz 

I bu nevi şeyleri Amerika'dan alamayız. Amerika'-
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nın Teşkilâtı Esasiyesi başkadır, bizimki başka
dır; o bize uymaz. Devleti kendimiz gibi düşün
meliyiz. Atatürk'ün dediği gibi : Biz bize benzi
yoruz, biz başkalarına benzemeye kalkarsak dai
ma böyle aksi vaziyetlerle karşılaşırız.. 

Affmızı dilerim, ben de İktisadi Devlet Te
şekküllerinin çok acı hakikatlerini bildiğim için 
bunu söylemek ıstırarında kaldım. P. T. T. İda
resi bunu yapacak demiyorum. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin memlekete faydalı olmaktan zi
yade zararlı olduklarına inananlardanım. Sizin 
de benim kanaatimde olacağınıza inanıyorum. 

REİS — Abdürrahman Boyacıgiller. 
Başka söz istiyen arkadaş olmadığı için kifa

yeti müzakere takririni okutmadım, özür dile
rim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, P. T. T. İda
resinin, İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelme
si, Demokrat Partinin Devletçi prensiplerine 
bağlı bulunması bakımından, yerindedir. An
cak, görüşümüze göre bugünkü iktisadi istika
met muvacehesinde bir hamle yapıp, Denizcilik 
Bankasında olduğu yibi, bu müesseseyi bir Dev
let Anonim Şirketi haline getirmek daha fay
dalı neticeler verebilirdi. Şöyle ki; muhterem 
arkadaşlar, Devletçiliğin gayesi bizde, hususi te
şebbüsün yapamadığı iktisadi teşekkülleri Devlet 
kanaliyle tahakkuk ettirmek ve bu suretle Türki
ye'yi imar ve kalkınmaya mazhar kılmak ve bu 
tarik ile memleketi ileri götürmektir. Vakta ki, 
Devlet, memleketin imarı için giriştiği iktisadi 
teşebbüsler müsmir duruma geçer. İşte orada 
Devletin müdahalesi nihayete erer ve bu müesse
seler millete maledilir. Halk Partisi zamanında 
Devletçiliğin gayesi bu olmak lâzımgelirdi. Şim
di de ayni olması icabeder. Türkiye'de İkinci 
Dünya Harbinden sonra birçok milyonerler ve 
teşebbüs sahipleri büyük işlere girmeye âmâde 
bulunmaktadırlar. Devlet, kanunlariyle bu kabil 
Devlet müesseselerine tanıdığı imkân ve imtiyaz
lı durumu bunlara da tamsa, göreceksiniz ki, Tür
kiye'de bu gibi âmme işleri görecek, idare ede
cek birçok şirketler teşekkül edecektir. Bunun 
hakkında size bir misal vereyim: Antalya Umumi 
Nakliyat Şirketi vardır. Bu, Türkiye'de kurulan ilk 
anonim şirketlerden biridir ve Türkiye'ye muvaf
fak olmuş bir müessesedir. Bunun gibi, yalnız 
muhabere işlerimizde değil, birçok diğer teşeb
büslerde de, eğer imtiyazlı durumu hususi teşeb-
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j büs erbabına da tanınmış olsa - son sanayi kon

gresinde ileri sürülen temenniler tatbik mevkiine 
konulmuş olsa - göreceksiniz ki, bu gibi işlere hu
susi teşebbüs de atılacaktır. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz, bugün İzmir'de bir 
motor ve kamyon Fabrikası kurulmak üzeredir. 
Hususi sermaye sahipleri Türk müteşebbislerle 
elele vermek suretiyle muazzam bir fabrika kur
mak istiyorlar, muvaffak olurlarsa bu teşebbüs 
memleketimiz içûi çok hayırlı olacaktır. 

Mevzuun haricine çıkmak istemiyorum, yalnız 
arzetmek isterim ki, bu gibi işlerimizde bütün ik
tisadi Devlet Teşekülü bünyesine girmesi dü
ne nazaran bir merhale ifade edebilir. Ancak, ka
naatimce, asıl merhale, Denizcilik Bankasında ol
duğu gibi bu müesseseyi de bir Devlet anonim 
şirketi haline getirmek ve sermayesini A - B ak
siyonlarına ayırmak suretiyle bu müesseseyi de 
millete maletmektir. Acaba İktisadi Devlet Te
şekkülü haline gelirse P. T. T. idaresi fonksiyo
nunu ifa edebilecek midir?. Hakikaten bu müesse

senin başında bugüne kadar muvaffakiyetini is
pat etmiş bir umum müdür arkadaşımız vardır, 
huzurunuzda kendisine halisane tebriklerimi ar
zetmek isterim; fakat arkadaşlar buna rağmen 
bu defa da bu müessese muvaffak ohtmjyaeak, 
yani memleketin muhtaç olduğu telefon muhabe
re ihtiyacını dahi temin edemiyecektir. Zira bu 
bir sermaye işidir. Bizim İktisadi Devlet Teşek
küllerimiz bugün sermayesizlikten dolayı vazife
lerini ifa edemiyorlar. Makine Kimya 'Kurumu 
aynı vaziyettedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi acaba ne vaziyette
dir? Mütemadiyen Devlet veya Devlete bağlı 
malî müesseseler yardım etmeseler bu müessese
ler kendilerine verilen vazifeyi ifa edemiyecek 
duruma düşeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar! ne yapmak lâzımdır? 
Bugün yapılacak şey; - bugünün icaplarına gö
re - bu müessesenin bir iktisadi] teşekkül olmak
tan gayrisi olamıyacaktır, bunu eskisi gibi de
vam ettirmeye imkân da yoktur. O halde Hükü
metin tanzim edip huzurunuza getirdiği bu 
kanunla müessesenin muvaffayiyetle çalışmasını 
temenni etmekteyiz. Biz bunu bütün sammîmi-
yetimizle temenni ediyoruz. 

Arkadaşlar! benim bir tek endişem vardır: 
İktisadi Devlet Teşekkülleri maalesef Umumi 
Muvazeneye bağlı bir müessese gibi <ÂĞ&Î Mr 

I kontrole tâbi değildirler. 
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Meclise geldiğimiz ilk günlerde bendeniz de 

bu müesseselerin murakabesiyle mükellef olan 
heyete dâhil idim. Birkaç müessesenin rapor
törlüğünü yaptım ve gördüm. Bugünkü şekliyle 
murakabeciliği ıslah edilememiş, senelerden beri 
birçok temenniler izhar edilmiş olmasına rağ
men bunlara iyi bir şekil verilememiştir. Bu
günkü murakabe bu şekliyle devam ettiği müd
detçe Posta telgraf müessesesi de aynı mura
kabeye tâbi olacak ve Devlet İktisadi Teşek
küllerinde olduğu gibi kanun dışı, kanuna ay
kırı işlemler orada da görülecektir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinden gayrı müesseseler Divanı 
Muhasebatın murakabesine tâbi olduğu halde 
bunlar böyle bir murakabeye tâbi değildirler. 
Büyük Millet Meclisi komisyonlarından ve Dev
let İktisadi Teşekküllerinden gelen zevattan 
teşekkül eden bir heyet bu müesseseleri mura
kabe etmektedir. Bu müesseselerin organları 
vazifelidir. Geçen sene ve bu sene bu muraka
benin nasıl yapıldığını ve milyonluk bütçelerin 
nasıl geçirilmiş olduğunu esefle gördük, ten-
kidlerde bulunduk. 

Maalesef tenkidlerimizin hiç birisi netice 
vermedi, ve programı ıslah etmek için gi
rişilen teşebbüsler dahi bugüne kadar müspet 
bir netice vermedi. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal vereyim. 
Zonguldak - Ereğli Kömürleri İşletmesinin 1950 
yılı hesabını tetkik ettiğimiz zaman bu mües
sesenin; Zonguldak Belediyesini memnun et
mek için müessese zararına işlediği halde 200 
bin liraya yakın bir meblâğı bir kalemde Zon
guldak Belediyesine hibe ettiğini esefle gördük. 
ve yaptığımız tenkidler maalesef hiç bir netice 
vermedi. Her İktisadi Devlet Teşekkülü içinde 
yüz binlerce liralık suiistimal olmakta ve 
Umumi Heyete intikal ettiği zaman vâki olan 
tenkidlerimizle maalesef müspet netice almak 
mümkün olamamaktadır. 

Bu maruzatımda şunu ifade etmek istiyo
rum: İnsaallah muvaffak olur; müessesenin 
umum müdüründen emin ve mutmainiz. Fakat 
muvaffak olamayan bir umum müdür gelirse, 
bâzı muvaffak: olamıyan İktisadi Devlet Teşek
külleri gibi güç duruma düşecektir. Devlet 
bütçesinden buna bir çok kanallarla yardım 
etmek mecburiyetinde kalacağız. Eğer diğer 
müesseseler gibi işliyebilirse, Büyük Millet Mec
lisinde vazife aldığımız günlerde Türkiye'de 
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mevcut 30 bin küsur köyün telefon işini halle-

| deceğine kaniim. 
j Bir soruma İçişleri ve Ulaştırma bakanları

nın verdiği cevapta, köy telefonlarının yapı
labilmesi için 90 milyon liraya ihtiyaç olduğu 
ve bu paranın temin edilmediğinden dolayı köy
leri telefunlandırma imkânı bulmadığımız ka
naati belirtilmiştir. Köy telefonlarını ele alma
yı ne Ulaştırma Bakanlığı, ne de İçişleri Ba
kanlığı vazife olarak takabbül etmemiştir. Bu 
müessese bugünkü şekliyle muvaffak olabilirse 
ve köy telefonları dâvasını ele alıp da Türkiye-
nin temelini teşkil eden, Türkiye'nin nüfusu
nun dörtte üçünü teşkil eden köylerimizin 
en âcil vakalar karşısında şehirlere bağlayacak 
ve haber ulaştırılması vazifesi bir âmme teşekkülü 
olan PTT İdaresi tarafından görülecek olursa en 
büyük hizmetini vermiş olacaktır. Bugünkü şekli 
ile bugünkü zihniyetle, durumla mütalâa edildiği 
takdirde şehirlerimizin telefon ihtiyacını bile te
min edemez. Bugün yalnız şehirlerimizin telefon 
ihtiyacı temin edilse PTT İdaresi senede 1 5 - 2 0 
milyon lira kazanabilir arkadaşlar. 

Bu durum karşısında, köylere telefon getir
mesi suretiyle hem âmme hikmeti görmüş olacak, 
hem de kendisinden beklenen gayeye ulaşmış ola
caktır. 

Arkadaşlar; ikinci tenkid edeceğim nokta 
şudur ; İktisadi Devlet Teşekkülleri yalnız mu-
rakabesizlikten müşteki değildir, bunun yanın
da muazzam binalar inşasına tevessül etmek su
retiyle işletme sermayelerini yemekte ve asıl işlet
me sermayesinden mahram olmaktadır. Dün bu 
zihniyet çok aşırı bir şekilde devam ediyordu. 
Bugün ve bundan sonra bu işletmelerin Devlet 
parasını titizlikle sarfetmeleri ve lüks, gösterişli 
binalardan ziyade basit ve fakat ihtiyaca salih 
binalarda vazife görmeleri temenni olunur. 

Arkadaşlar; benim söyleyeceklerim bundan 
ibarettir. Yeni müesseseyi yeni hüviyetiyle teb
rik ederim. Umum Müdürüne de muvaffakiyet
ler dilerim. 

REİS — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA NECDET AÇANAL 

(Urfa) — Efendim, bâzı endişelere komisyon 
adına kısaca cevap arzedeceğim. 

Burhanettin Bey arkadaşımız dediler ki, «ka
nunla beraber acaba ticari zihniyet de geliyor 
mu? » Evet çünkü kanun zihniyeti değil, zihni-

I yet kanunu getirdi. (Bravo sesleri). 
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İstanbul'da telefon meselesi niçin hail edil e- i 

miyor. idare mülhak bütçe olduğu için. 
Şirketlerin çok müsait şartlarla abone kay

dettiğinden bahsettiler. Devlet hizmetinden libe
ral hizmete doğru, şirketlere doğru şöyle gidili
yor: Devlet, mülhak bütçe; iktisadi Devlet Te
şekkülü, şirket. Şu halde biz şirkete doğru bir 
adım daha atmış oluyoruz. 

Teke'lioğlu arkadaşım Orman İdaresinden 
bahsettiler. «Bu bir misal teşkil etmez, çünkü 
mülhak bütçedir, İktisadi Devlet Teşekkülü de
ğildir. Kim kontrol edecek? » dedi. 3460 sayılı I 
Kanunun kontrola ait maddelerini okumalarını | 
tavsiye ederim. (Kâfi sesleri). 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir, 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. . I 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
işletmesi Kuruluş Kanunu 

1 - Kuruluş 
MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı ol

mak, tüzel kişiliği haiz bulunmak ve bu kanunla 
3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere, 
(Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletmesi) unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Pasta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi) (PTT) remzi ile 
ifade edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Burada (tüzel kişilik) tâbiri vardır, Bu, Teşki
lâtı Esasiye mucibince «hükmî şahsiyet» ol
muştur. O şekilde tashihi lâzımdır. 

REİS — Anayasa gereğince, metindeki 
«tüzel kişilik», «hükmi şahsiyet» olarak yazıl
mak lâzımgelir, deniliyor. 

ULAŞTIRMA K. SÖZCÜÜSÜ NECDET 
AÇANAL (Urfa) — Istılah meselesine komis
yon iltihak etmektedir. 

Yalnız bir tabı hatası vardır, ikinci fıkra
nın başındaki kelime «bu kanunla» çıkmıştır, 
«bu kanunda» olacaktır. 

REİS — Tashih edilmiş şekliyle «kanunda» 
diye okuduk. Maddeyi yeniden okuyoruz. I 
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Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele

fon işletmesi Kuruluş Kanunu 

I - Kuruluş 
MADDE 1. —- Ulaştırma Vekâletine bağlı 

olmak hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve bu ka
nunla 3460 sayılı Kanuna göre idare ve mura
kabe olunmak ve merkezi Ankara'da bulunmak 
üzere, (Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi) unvanlı bir teşekkül kurul
muştu*. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi) (PTT) remzi İle 
ifade edilmiştir. 

REİS — Bu şekliyle maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — PTT; muhtelif kanunlarla 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresine ve işbu ka
nunla PTT ye verilmiş olan, 

A) Yurdun her tarafında, açık ve kapalı 
mektuplar ve haberleşme kartlarını kabul, na
kil ve tevzi etmek, telgraf ve telefon tesisleri 
kurmak ve işletmek gibi tekel altında bulunan 
hizmetlerle; 

B) Gazete, dergi ve kitaplar, her türlü 
basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, tebliğ kâğıtları, 
ticaret eşyası örnekleri, küçük paketler, değer
li mektuplar ve kutular, değerli, değersiz pos
ta kolileri kabulü, taşınması ve dağıtılması, 
posta bonolariyle posta ve telgraf havaleleri 
muameleleri, yolcu ve bagaj nakliyatı, posta 
çekleri işlemleri ve Posta Biriktirme Sandığı 
kurmak gibi tekel dışı hizmetleri düzenler, yü
rütür ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü te
sisleri kurar. 

PTT, A ve B fıkralarında yazılı hizmetler
le ilgili ve bunların gerektirdiği her türlü te
şebbüse doğrudan doğruya veya müesseseler 
kurarak girişebileceği gibi tekel dışındaki hiz
metleri de sermayesinin % 50 sinden fazlası 
PTT ye ait olmak üzere ortaklık tesis ederek 
yapabilir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğüne yukardaki türlü hizmetler için ka
nunlarla tanınmış her türlü imtiyaz, hak ve 
muafiyetlerden (Kurumlar Vergisi hariç) PTT 
faydalanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
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- Maddeyi reyinize arzediyorum. Kafaul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - İdari hükümler 
Umumi heyete katılacak üyeler 

MADDE 3. — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan umumi heyete Ulaştırma Vekili ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyo
nu Reisi, Sözcüsü ve Kâtdbi ile her teşriî yıl 
İçin bu komisyonlardan seçilecek beş âza ka
tılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare meclisi 
MADDE 4. — İdare meclisinde biri genel 

müdür. olmak üzere yedi âza bulunur. Reis ile 
iki âza Ulaştırma Vekilliği, bir âza Maliye Ve
killiği, bir âza İşletmeler Vekilliği, bir âza Eko
nomi ve Ticaret Vekilliği tarafından teklif ve 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

Reis ve azaların (Genel Müdür hariç) hizmet 
. süreleri üç yıldır. Süresi bitinlerin yeniden tek

lif ve tâyinleri caizdir. Süresinin bitiminden 
evvel ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların 
sürelerini tamamlarlar. 

A. HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Küçük bir 
tashih rica edeceğim-: «İdare Meclisinde biri 
Genel Müdür olmak üzere yedi âza "bulunur» di
yor. Bu ifade biraz tuhafıma gitti. «îdare Mec
lisi biri Genel Müdür olmak üzere yedi azadan 
teşekkül eder.» Şeklinde tashihini rica ederim. 
Bir de takrir verdim. 

REÎS — (İdare Meclisi biri Genel Müdür 
olmak üzere yedi azadan teşekkül eder) şeklinde 
olsun diyorlar, önergeyi okuyalım. 

Yüksek Reisliğe 
4 ncü maddenin ilk fıkrasının şu şekilde de

ğiştirilmesini teklif ederim : 
îdare Meclisi; biri Genel Müdür olmak üzere 

yedi azadan teşekkül eder. 
İstanbul Mebusu 
Hamdi Başar 

NECDET AÇANAL — İştirak ediyoruz. 
REİS —• Komisyon filhal iştirak etmektedir. 

Takriri oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde okutuyorum 

İdare Meclisi 
MADDE 4. — İdare Meclisi biri genel mü-
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J dür olmak üzere yedi azadan teşekkül eder. Reis 

ile iki âza Ulaştırma Vekilliği, bir âza Mal'iye Ve
killiği, bir âza İşletmeler Vekilliği, bir âza Eko
nomi ve Ticaret Vekilliği tarafından teklif ve 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

Reis ve azaların (Genel Müdür hariç) hizmet 
süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden tek
lif ve tâyinleri caizdir. Süresinin bitiminden ev
vel ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların sü
relerini tamamlarlar. 

REİS — Maddeyi bu şekilde oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Genel Müdürlük 
MADDE 5. — PTT nin bir Genel Müdürü 

ve iki yardımcısı bulunur. Genel Müdür ve yar
dımcılarının yüksek tahsil görmüş olmaları ve 
teknik 'işlerle meşgul olacak yardımcının yüksek 
mühendis olması şarttır. 

Genel Müdür PTT nin bütün işlerini kanun
lara ve tüzüklere, idare meclisi kararlarına ve 
PTT nin iştigal konularının icaplarına göre 
sevk ve idare eder. 

Genel Müdür, Ulaştırma Vekilinin teklifi, 
yardımcıları, Genel Müdürün inhası ve Ulaştır
ma Vekilinin teklifi üzerine îcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. Genel Müdür yardımcıla
rı, Genel Müdürden alacakları yetki ile onun 
adına hareket ederler. 

REİS — Hamdi Başar. 

HAMDI BAŞAR (İstanbul) — Efendim, yi
ne ufak bir tashih rica edeceğim. PTT nin bir 
Genel Müdürü ve iki yardımcısı bulunur deni. 
yor. PTT nin yardımcısı değil Genel Müdürün 
yardımcısıdır. (PTT için bir Genel Müdürü ve 
iki Genel Müdür yardımcısı) olacağı murat edil
diğine göre bu şekilde tashihini rica ediyorum, 
bunun için de bir önerge veriyorum, kabulünü 
rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddenin ilk fıkrasının, vuzuhu sağla

mak için (PTT nin bir Genel Müdürü ve iki 
Genel Müdür yardımcısı bulunur) şeklinde tadi
lini teklif ederim. 

İstanbul 
A. Hamdi Başar 

I REİS — Komisyon iltihak ediyor mu? 
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FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
[REİS — Sözünüz 8 nci madde ile alâkalı 

olmadığına göre, bu maddeyi bitireyim ve son
ra söz vereyim. 

8 nei maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında bir şey arzedeeeğim. 

Efendim, mesele şudur : Beşinci maddede 
Maliye Komisyonunun beşinci' maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. Maliye Komisyonunun beşin
ci maddesinin 1, 2 ve 3 mcü fıkrası okundu, onu 
takip eden kısımları okunmadı. Binaenaleyh 
bu noktanın tavzihini rica ederim. Bir tereddü
de mahal kalmasın. 

REİS — Efendim, arkadaşımızın, okunma
dığını bahis buyurdukları kısım Hükümetin 
•teklifidir. Maliye Komisyonunun teklifi oku
duğumuz kadardır. Hepsi okundu, reyinize ar-
zettim, tasvip edildi. Ba§ba metin yoktur. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECDET AÇANAL (Urfa) — İltihak ediyoruz 
efendim. 

REİS — Komisyon da iltihak etmektedir. 
Bu şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Dördüncü ve daha yukarı de
recedeki memurlar Genel Müdürlüğün teklifi 
üzerine İdare Meclisince ve diğer memurlarla 
çeşitli hizmetliler Genel Müdür tarafından tâ
yin olunur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
(Beşinci maddenin) tamamı okunmadı gibi ge
liyor bendenize. 

REİS — Müzakere mevzuu olan bu kadardır. 
6 ncı madde hakkında söz ist'iyen yoktur. 

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

İş programı 
MADDE 7. — Genel Müdürlük her yıl ba

şında bir evvelki yıla mukayeseli, yapılmış ve 
yapılacak işleri ihtiva» eden bir iş programı ha
zırlar. Program, İdare Meclisinin tasvibi ve 
Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile kesinleşir. 

REİS — Komisyon. 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECDET AÇANAL (Urfa)/ — Bir tabı hatası 
var. «Yıla» değil «yılla» olacaktır. 

REİS — «Genel müdür her yıl başında bir 
evvelki yılla» şeklinde tashih edilmiştir. Mad
deyi bu şekilde kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III - Malî hükümler 
«MADDE 8. — PTT nin itibari sermayesi 

(300 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye (a, b 
ve c) fıkralarından terekküp eder. 

;a) Bu kanunun geçici birinci maddesi ge
reğince Genel Müdürlüğe intikal edecek her çe
şit kıymetler; 

lb)' 9 ncu madde gereğince sermayeye ekle
necek kârlar; 

<e) lUmumi bütçeden yapılacak tediyeler. 
REİS -̂ ~ Madde hakkmda söz istiyen v-ar mı? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bundan evvelki madde hakkında bir noktayı 
tavzih için söz istiyorum. Bir sehiv olmasın. 

'REıtS — O madde kabul edilmiş ve kanuni-
yet kesbetmiştir. 

(MADDE 9. — Her yıl hâsıl olacak kârdan 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre ay
rımlar yapıldıktan sonra bakiye itibari serma
yenin dörtte birine ulaşıncaya kadar fevkalâde 
ihtiyat olarak ayrılır. Bu miktarlar dolduktan 
sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 

Zararlar ihtiyat sermayeden karşılanır. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — P. T. T., 6115 sayılı Amortis
man ve Kredi Sandığı hakkındaki Kanunun 23 
ncü maddesi hükümleri dâhilinde ve lera Ve
killeri! Heyeti karariyie itibari sermayesinin 
yarısına kadar her türlü tahvil çıkarabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — PTT ve müesseselerinin ya 
pacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı üc
retler, tarifelerle tesbit olunur, iş ve hizme
tin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıya-
cak hususlarda PTT özel anlaşmalar yapmaya 
ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Bu tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe 
tesbit ve idare meclisince tasdik olunur. Ancak 
muhabere ve müraseleye ait âzami üeret tari-
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feleri ile âdi mektup, âdi telgraf ve âdi telefon 1 
cari ücret tarifeleri Ulaştırma Vekilinin tasvi
bimle tekemmül eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

IV - Müteferrik hükümler 
MADDE 12. — PTT niıı Tekelinde bulunan 

iş ve hizmetleri için lüzumlu olan gayrimen- I 
küllerin istimlâki, Devlet istimlâk hükümlerine 
tâbidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — PTT niıı nakit ve üçüncü şa
hıslardan alacakları müstesna, tekel hizmetlerine 
tahsis edilmiş malları haczedilemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — PTT ye ait mallar, Devlet 
malı hükmündedir. Bu malları çalanlar veya tah
rip edenler devlet malları hakkında bu nevi suç
ları işliyenler gibi cezalandırılırlar. 

Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya ih
mal eyliyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
PTT memurları hakkında Türk Ceza Kanunu
nun devlet memurlarına mütedair hükümleri 
tatbik olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — PTT iş yerlerinin günün I 
hangi saatlerinde işletmeye açık bulunacakları 
ve PTT memur ve hizmetlilerinin çalışma saat
leri, servislerinin gereklerine göre Genel Mü
dürlükçe tâyin ve tesbit olunur. 

Fevkalâde haller dışında memur ve hizmetli
lerin çalışma süresinin aylık ortalaması günde | 
sekiz saati geçemez. Ancak, işletme şartlarına j 
göre ve idari lüzum ve zaruretler dolayısiyle j 
hafta tatili alamıyanlarla, millî ve dinî bay- | 
ramlarda ve çalışma süresi dışında çalıştırıla
caklara idare meclisince tesbit edilecek esas I 
ve nispetler dâhilinde ek çalışma ücreti verilir, j 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeıı yok- j 
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad- j 
de kabul edilmiştir. . ' 
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MADDE 16. — PTT İdare Meclisince tâyin 

edilecek şartlar dairesinde PTT memur ve hizmet
lileri ve bunların ailelerinin tedavileriyle uğraş
mak üzere bir «PTT Sağlık Yardım Sandığı» ku
rulur. Bu sandığın kaynakları : 

a) PTT nin her yıl bütçesine memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri karşılığı olarak 
konulacak ödenek tutarının yüzde biri nispe
tinde verilecek paralardan; 

b) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret
lerinden yüzde biri geçmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

c) PTT hizmetlerinde sarf edil en pulların 
beyiyelerinden; 

d) PTT iş yerlerinde sattırılan piyango bi
letleri, bono, tahvil ve hisse senedi gibi menkul 
kıymetler satışına, tavassuttan hâsıl olan beyi
yelerden ; 

e) Sandık sermayesinin işletilmesinden do
ğacak faiz ve sair gelirlerden; 

f) Teberrulardan; 
İbarettir. 
Sandığın teşkilâtı, vazife, salâhiyet ve mü

kellefiyetleri bir tüzükle tâyin ve tesbit olunur. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — PT*T de 2489 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde ve mezkûr kanunla tanı
nan hak ve muafiyetleri haiz olmak üzere 
(PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı) adı 
ile bir sandık kurulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesi PTT memur ve hizmetlileri hakkında 
da tatbik olunur. 

REİS —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

V - Geçici hükümler 
GEÇİCİ MADDE I — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarih itibariyle PTT nin bir devir 
bilançosu tanzim olunur. 

Devir bilançosunun aktifine : 
a) Gay rimenkuller; 
b) İşletme tesisleri; 
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c) Menkuller; 
d) Stoklar; 
e) Nakit mevcudu ve alacaklar; 
Devir bilançosunun pasifine : 
a) idarenin her türlü borçları; 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşı

lıklar; 
dercolunur. Bu suretle aktif ve pasife dercolu-
nan kıymetler arasındaki fark 8 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil eder. 

PTT ye devredilen menkul ve gayrimenkul-
lerin halihazır kıymetleri PTT ile Ulaştırma ve 
Maliye vekâletlerinden ve Divanı Muhasebat 
ve Umumi Murakabe Heyeti reislikleri tarafın 
dan seçilecek birer temsilciden müteşekkil beş 
kişilik bir heyet tarafından altı ay zarfında 
takdir ve tesbit olunur. 

REÎS — Geçici madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE II. — 4454 sayılı Kanun-
la kurulmuş bulunan Posta, Telgraf ve Telefon 
işletme Genel Müdürlüğünün bütün hak ve 
menfaatleri, mevcut ve matlupları, bilcümle ta
ahhüt ve borçlan bu kanunla kurulan PTT ye 
intikal eder. Bu intikalin istilzam ettiği tescil 
ve diğer muameleler hiçbir vergi, resim ve harca 
tâbi değildir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE III. — 4454 sayılı Kanu
nun 40 ncı maddesine istinaden Posta, Telgraf 
ve Telefon işletme Genel Müdürlüğünce çıkarı
lıp Maliye Vekâleti kefaleti ile Cumhuriyet 
Merkez Bankasına iskonto ettirilen bonolardan 
(60) milyon liralık had dâhilinde PTT de aynı 
şartlarla ancak on yıllık süre içinde bono çıkar
maya ve bunlara Maliye Vekili kefalete yet
kilidir. 

4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine isti
naden PTT işletme Genel Müdürlüğü tarafın
dan çıkarılmış olan bonolardan itfa edilmemiş 
olanlarla, bu madde gereğince PTT tarafıdan çı
karılacak olanlann tutan 10 ncu madde gere
ğince PTT nin haiz olduğu tahvilât istikrazı 
limitinden tenzil olunur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECDET AÇANAL 
(Urfa) — Efendim maddenin ikinci fıkrasında 
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| (4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine istina

den PTT işletme Genel Müdürlüğünce...) de
nilmektedir. Bu, ilga edilmekte olan müessesedir. 
Onun için bu harflerin araşma nokta konula
caktır. Yeni kurulan müessesenin harflari ara
sında nokta yoktur. Bu sebeple eski müesseseye 
delâlet eden bu harfler (P. T. T.) şeklinde ola
caktır. 

RElS — Maddeyi PTT harflerinin arasına 
birer nokta konulmak P. T. T. şeklinde yazal-

I ması komisyonca teklif eliliyor. Metinde bir 
değişiklik yoktur. Bu noktalar konmak suretiyle 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE IV. — Bu kanunun yü-
I rürlüğe girdiği tarihte PTT işletme Genel Mü-
I dürlüğünde 2489 sayılı Kanuna göre kefalete 

tâbi vazifelerde müstahdem olup da yeni kuru-
I lan PTT nin aynı vazifelerine geçirilenlerin 
I aylık ve ücretlerinden kesilerek Kefalet Sandı

ğına yatırılmış olan giriş ve aylık aidatlann-
dan mevcut bakiyeler nakden PTT Kefalet San-

I dığına devrolunur. Ancak, bu memurların mez
kûr tarihten evvelki zamana ve PTT idaresine 
ait olmak üzere yine bu tarihten itibaren üç 
sene zarfında zuhur edecek zimmetleri PTT Ke
falet Sandığınca karşılanır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECDET AÇANAL 
(Urfa) — Aynı tashih bu madde için de vârit-

I tir, ikinci satırda geçen PTT harfleri arasmda 
noktalar konacaktır efendim. 

REÎS — ikinci satırdaki (PTT) harflerinin 
arasına noktalar konmak suretiyle maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADBE V. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte PTT işletme Genel Müdür
lüğünün bütün memur ve hizmetlileri 3659 sa
yılı Kanun esasları dairesinde Türkiye Cumhu
riyeti Posta, Telgraf ve Telefon işletmesine 
geçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı ile ilgili 5509 ve 5931 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvelindeki Posta, Telgraf memur
ları hizmet bağlılıkları ve bütün haklariyle be
raber PTT ye devredilir. 

RE IS — Komisyon, buyurun. 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

I NECDET AÇANAL (Urfa) — Aynı şekilde 
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burada ikinci satırdaki harfler içinde caridir 
efendim. 

RElS — İkinci satırda «PTT» remizlerinin 
arası noktalanacaktır. Maddeyi bu tashihle oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE VI — Hat başbakıcı, ba
kıcı, başdağıtıcı ve dağıtıcılar bu kanunun meri
yeti tarihinde Türkiye Cumhuriyeti P. T. T. İş
letmesinin hizmetli kadrolarına naklolunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE VII — İç hizmetler, tari
feler ve İşletme faaliyetleriyle ilgili sair kanun
lar hakkında yeni hükümler hazırlanıp Itatbika 
konuluncaya kadar mevcut hükümlerin tatbikma 
devam olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
Komisyon sözcüsü, buyurun. 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, burada 
«sair kanunlar» diye yazılmıştır. Halbuki bu. 
(konular) olacaktır, Bütçe Komisyonu da bunu 
mevzular olarak değiştirmiştir, onun için «sair 
mevzular hakkında» yazılacaktır. Bu şekilde 
tashihini rica edeceğiz. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE VIII — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten aynı yılın sonu
na kadar olan müddet, teşekkülün ilk hesap dev
residir. İlk hesap devresi altı aydan az olduğu 
takdirde ayrıca bilnço yapılmaz ve mütaakıp se
nenin bilançosu ile birleştirilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
MADDE' 19. — 4454 sayılı Posta, Telgraf 

ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu, 5584 sayılı 
Posta Kanununun 6 ncı ve 37 nci maddelerinin 
2 nci fıkraları ve 4157 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) ve (C) fıkraları ve 4332, 4671, 
4892 ve 5169 sayılı kanunlar ile 5509 ve 5931 sa
yılı kanunlara ilişik cetvellerdeki Posta ve Tel-
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graf Müdürlüğüne ait kadrolar kaldırılmıştır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ilk Malî yıl başından itiba
ren 5004 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Ömer Mart, 
ÖMER MART (Çanakkale) - - Muhterem ar

kadaşlar; görüşülmekte olan 20 nci madde, Hükü
met teklifindeki şekli ile kurmakta olduğumuz 
müessesenin Kurumlar Vergisinin 5 sene müd
detle tecilini ve 5 nci senenin hitamında müesse
senin kâr etmiş olması dolayısiyle tahakkuk edip
te henüz ödenmemiş dlan Kurum Vergisi mev
cutsa, bu miktarın beşinci senenin hitamından iti
baren 5 sene içerisinde 5 müsavi taksitte tahsi
lini âmirdir. Hükümet teklifi, Ulaştırma ye Büt
çe komisyonlarındaki lâyihadan çıkarılmış ve 
onun yerine posta, telgraf ve telefon ücretleri 
- şayanı dikkattir - bu idare tarafından Hazine 
namına ve hesabına tahsil edilip Hazineye öde
nen % 10 nispetindeki Millî Savunma Vergisini 
ilga eden bir metin ikame etmiştir. Halbuki İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline inkılâp etmenin 
tabiî bir neticesi olarak, diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde olduğu gibi, yeni kurulacak 
olan bu işletmenin Kurumlar Vergisine tâbi ol
ması kadar tabiî bir şey olamaz. 

Bilhassa şu noktayı gözden uzak tutmamak 
icabeder ki, Kurumlar Vergisi ancak kurumun 
kazancı tahakkuk ettiği zaman mevzuubahis 
olabilir ve hattâ evvelce müessese zarar etmişse 
bu zararı mütaakıp iki senenin kârlarından 
mahsup edilir, bu mahsup neticesi bir kâr hâ
sılası varsa vergi tahakkuk ettirilir. Bu itibarla 
müessesenin Kurumlar Vergisine tâbi olması 
tabiîdir. Aksi takdirde istisnai bir muamele yap
mış oluruz. Hükümeti, yeni kurulan bir mües
sesenin Kurumlar Vergisini ödemek hususunda 
müşkül bir vaziyete düşürmemek için bu vergi
nin beş sene tahsilini tehir etmiş ve beşinci se
nenin hitamından itibaren beş müsavi taksitle 
ve beşinci senenin hitamından itibaren beş mü
savi taksitle ve beş senede ödemek için yerinde 
bir teklifte bulunmuştur. Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinden alman Millî Savunma Vergisi 
ise bu P. T. T. hizmetlerinden istifade edenlier 
tarafından alman bir paradır. Ve Hazine namına 
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posta idaresi sadece bunları tahsil eylemektedir. 
Doyle olduğuna gSre Kuramlar Vergisindeki te-

1 hükmü kaldırılarak bunun yerine yıllık .ha
sılatı, ki bu sene 5 milyon lira civarındadır, bu 
miktara b«H| olan Millî Müdafaa Vergisinin 
ilgasını, t«klîı eylemekte bulunmasında asla isa
bet yoktur, İşte bu mülâhazalarla 20 nci madde 
olarak Hükümetin teklifinin kabulünü rica ede-
rim. Burnun iğin bir takrir veriyorum, kabulünü 
istirham ederim. 

REİS — Komisyon. 
ULAŞTJBMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, filhaki-
ka arkadaşımızın dediği gibi, Hükümet teklifini 
Kurumlar Vergisinin tecili ve Millî Müdafaa Ver
gisinin devamı şeklinde, hazırlamıştı. Fakat yep
yeni bir şekil verilecek olan ve inkişafı istenen 
bu müessesenin ne şekilde inkişaf edebileceğini 
ve memlekete en iyi bir şekilde nasıl nafi olaca
ğını tetkik eden Ulaştırma Komisyonu ve diğer 
taraftan Hazinenin menfaatlerini düşünmek mec
buriyetinde olan ve düşünen Maliye Komisyonu 
bu Hükümet teklifindeki maddeyi değiştirmiştir. 
Her ikisi de Kurumlar Vergisinin tecilini ye tak-
sitsiz olarak bütün ticari müesseseler gibi her 
sene ödenmesini istihdaf ediyor. Diğer taraftan 
yalnız fevkalâde zamanlara mahsus olarak çıka
rılmış bulunan ve halk için bir. yük teşkil eden 
Millî Müdafaa Vergisini kaldırıyor. Vehleiulâda 
birkaç milyonluk belki Hazineden, bütçeden bir 
eksilmeyi ieabettirecek gibi görünür, fakat mad-
dede'bti kanunun ancak bunu takibeden kanunun 
yürürlüğe girmesini takibeden sene başında kal
dırılacağı zikredilmektedir. Şu halde bu kanu
nun yürürlüğe girmesinin bu seneki bütçeye ka
tiyen tesiri olmıyaeaktır. 

Diğer taraftan mütaakıp senelerde bu idare 
böyle bir vergi alıp da, tahsil edip de Hazineye 
yatırmak külfetinden de kurtulmuş olacaktır. Bu 
itibarla tarifelerini daha fazla indirmek imkânı
na malak olacak, hizmeti daha iyi yapacak ve ge
lirini artıracaktır. Bu sebeple komisyonumuz bu 
maddenin böyle kalmasını gerek idarenin, gerek
se Hazinenin - geliri artmak suretiyle Kurumlar 
Vergisinin. de artacağını düşünerek - Hazinenin 

. de menfaatine kabul etmiştir. 
Kaldı ki, bu idarenin inkişaf etmesi ve mu-

r habere, vasıtalarının, telefon tesisatının, en küçük 
en ücra yerlere kadar, gitmesini istiyoruz. Eea-
sen bu idarenin İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
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ifrağında en mühim mucip sebep de budur. Ge-

I çen bir madde ile kabul buyurdunuz, Hazine, ida-
' wy* yardım yapıyor. Bir taraftan verip* öbür 
I taraftan ateak ne dereceye kadar doğrudur, onu 

yüksek takdirlerinize arzederim. Bu bakımdan 
komisyonumuz bu maddenin aynen kabulünü is
tirham ediyor. 

Komisyon tadil teküfine iltihak etmiyor efen
dim. Söz Maliye Vekilinin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Hükü
metçe, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Kuruluş kanun lâyihası hazır
lanırken, müessese ile ilgili vergiler mevzuun
da şu prensip kararları alınarak, tasarıya ona 
göre hükümler konulmuş idi. 

1. Bugün katma bütçeli bir idare olan P. 
T. T. Genel Müdürlüğünün, bir Devlet İktisa
di Teşekkülü haline getirilmesi suretiyle Dev
let İktisadi Teşekküllerinin bütün imkânların
dan faydalanması ve buna mukabil ve tabiî ola
rak diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin tâbi 
olduğu alhkâm ve mükellefiyetlere ve binnetice 
Kurumlar Vergisine tâbi tutulması, 

2. Bugünkü katma bütçeli idarenin haiz ol
duğu diğer rüçhan ve muafiyetlerden faydalan-

I makta devam eylemesi, 
3. Bugünkü idarenin, posta, telgraf ve te

lefon hizmetlerinden faydalananlardan, Hazine 
namına tahsil ederek Devlete ödemekte bulun
duğu Devlet gelirlerinin, İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilecek müessese tarafından 
dahi aynı şekilde tahsil olunarak Hazineye ya-

I tırılmasma devam olunması, diğer bir tâbir ile 
I Hazine namına tahsildarlık rolünün yeni kuru

lacak müessese tarafından da deruhde edilmesi. 
- Filhakika : 

P. T. T. Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı 
Kanunun 39 neu maddesinde, «Her sene hâsıl 

I olacak kârın % 10 u esas sermayenin yarısına 
I varıncaya-kadar ihtiyat sermaye olarak ayrılır. 
I Mütehakisi işletmenin inkişaf ve tekâmülüne 
I l ı y a c a k inşa ve tesis'işlerine tahsis-ve* şarfo-
f ŜjPPr- Bunlardan artanı Hazineye v*rdKr;.„» de-
I nŞ&ektedir. 

Halen mer'i bulunan bu hüküm, Hazinenin 
bu mevzudan gelir sağlanmasını imkân dâhi
linde tutmaktadır, 

-m-
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Yeni lâyihada ise böyle bir hüküm yoktur. 

Ancak P. T. T. Umum Müdürlüğünün Devlet 
İktisadi Teşekkülü haline getirdlmesinin tabiî 
bir neticesi olarak yeni kurulacak müessesenin 
diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Kurum
lar Vergisine tâbi olması ve hâsıl olacak kâr
larının sermaye ve malî (imkânlarını tezyit için 
tamamen işletmeye bırakılması derpiş edilmiş 
ve bu prensip Ulaştırma, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarınca da aynen kabul edilmiştir. Bu
na rağmen 5004 sayılı Kanuna göre P. T. T. üc
retleri üzerinden Hazineye izafeten posta ida
resi tarafından bu hizmetlerden istifade eden
lerden % 10 nispetinde tahsil olunup Hazineye 
yatırılmakta olan Millî Savunma Vergisi hiç
bir lüzum ve sebep yokken lâyihaya komisyon 
tarafından ilâve edilen bir hükümle ilga edil
mek istenmektedir. Hükümet, bu verginin il
gasını aşağıda arz ve izah edeceğim sebepler 
dolayısiyle uygun görmemekteyiz: 

1. Bir Teşkilât Kanunu içinde bir Vergi 
Kanununun ilgası prensip itibariyle doğru ola
maz. Huzurunuzda müzakere mevzuu olan bir 
Teşkilât Kanunu olduğuna göre bir verginin il
gasına mütaallik hüküm bu lâyihada yer alma
malı, mevzu bir bütün olarak Vergi kanunları 
içinde münakaşa ve müzakere edilerek bir ka
rara bağlanmalıdır. 

2. Posta, telgraf ve telefon ücretlerinden 
alınan % 10 Millî Savunma Vergisi Gelir veya 
Kazanç Vergisi olmayıp tamamen hizmetten fay
dalananlara intikal eden bir vergidir. Burada 
işletmenin rolü sadece bir tahsildarlıktan iba
rettir ve bu itibarla işletme uhdesinde kalan 
bir mükellefiyet değildir. 

P. T. T. ücretleri üzerinden Millî Savunma 
Vergisi alınması hususu, ilk defa 31 Mayıs 1941 
tarih ve 4040 sayılı Kanunun 35 nci madde
siyle ihdas edilmiş ve mezkûr kanun bu iş için 
Millî Savunma pullarının istimalini mecburi 
kılmış idi. Ancak aynı hizmet için çeşitli pul
ların istimali külfet ve müşkülâtı mucip olduğu 
görülerek 21 . II . 1947 tarih ve 5004 sayılı Ka
nunla Millî Savunma Vergisi ücretin % 10 u 
olarak tesbit edilmiş ve o zaman cari P. T. T. 
ücretleri, pul yapıştırmak suretiyle alınmakta 
olan Millî Savunma. Vergisi de nazarı itibara 
alınarak tevhit ve tek bir tarife vücuda getiril-
minştir. 

Mevzuun geçirmiş olduğu safahat da gos-
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termetkedir ki, Millî Savunma Vergisi dolayı
siyle posta idaresinin aldığı ücretlere hiç bir 
veçhile halel gelmemiştir. Bugüne kadar oldu
ğu gibi yeni kurulacak işletme tarafından aynı 
şekilde hizmetten faydalanacaklardan cüzi mik
tarda Millî Savunma Vergisinin tahsili yeni 
kurulacak müesseseyi asla ızrar etmez ve hattâ 
müessese için bir külfet de teşkil eylemez. 

3. P. T. T. Ücretlerinden alman Millî Sa
vunma Vergisinin ilgası muhakkak bîr sebebe 
istinat etmekte ise, yıllık hasılatı 124 milyon 
beş yüz bin liraya baliğ olan tekel maddelerin
den alınan Millî Savunma Vergisinin ve aynı 
mahiyette olan nakliyat resminin ve hattâ 5237 
sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre telefon 
ücretlerinden % 20 nispetinde alınmakta olan 
(belediye paylarının da ilgası icabeder. 

Bütün bu hususat mevzuun sadece bir nok
tasından değil, vergi sisteminin bir kül olarak 
mütalâa edilmesini ve ona göre karar verilme
sini icabettiri r. 

4. P. T. T. Genel Müdürlüğünün bir İktisa
di Devlet Teşekkülü haline getirilmesi, idari ka
yıtlardan azade olarak iyi ve rasyonel çalışma
sını ve hâsıl olacak kârlar müesseseye bı
rakılmak suretiyle de temin olunacak malî im
kânlardan, âzami faydalar elde etmesini temin 

j içindir. Bu itibarla Hükümet tasarısındaki; 
20 nci maddenin aynen kabulünü, Ömer Mart ar
kadaşımızın önergesinin nazarı itibara almma-
smr ve 5004 sayılı Kanunun ilgasını derpiş eden 
komisyonlar tekliflerinin reddini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA TÎÂDİ HÜS-
MAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, pos-

I ta muhabere işlerinden, yani mektup, telefon, 
telgraf muhaberelerinden alınmakta olan Millî 
Savunma Vergisinin P. T. T. İdaresinin İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline getirilmesi sırasında 
kaldırılmasını Ulaştırma Komisyonu vo lâyiha
yı tetkik eden diğer komisyonlarla beraber 
Bütçe Komisyonunuz da kabul ve teklif etmiş 
bulunuyor. İlgayı yaparken Bütçe Komisyonıı-

I nuz şu mucip sebeplere istinat etmiştir : Millî 
Savunma Vergisi, sayın Bakanın biraz evvel 
izah ettiği gibi, Millî Savunma hizmetleri için 

I almıyor vasfını, takdir edersiniz ki, bugün ar
tık tamamen kaybetmiştir. İkinci Dünya Harbi 

I sırasında Millî Savunma ihtiyaçlarının artması 

I karşısında vergilere yapılması zarureti hâsıl 
olan zamlar vergi- zamları halinde değil neva-
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ma Millî Savunma hizmetlerinin karşılanması 
için Millî Savunma Vergisi unvaniyle ihdas 
edilmek istenmiştir. Bugün bu mahiyetini, ar-
zettiğim gibi, kaybetmişlerdir. Nitekim diğer 
madde ve muamelelerden alınmakta olan Millî 
Savunma vergileri, o kanunlar üzerinde tadilât 
yapıldıkça, mahiyetlerini değiştirmişler, kıs
men İstihlâk Vergisi unvanını almışlar, kısmen 
de tamamiyle kaldırılmışlardır. Nitekim, bunun 
bir misali, kibritin Tekelden çıkarılması hak
kında Yüksek Heyetinizce kabul edilen kanun 
'Millî Savunma Vergisinin, İstihlâk Vergisi ha
line getirmiş bulunuyor. Posta İdaresince alın
makta olan verginin miktarı beş milyon liradır. 
Bunun dışında Millî Savunma Vergisi olarak, 
Yalnız Tekel maddelerinden alınanlar kalmıştır. 
Bunun da mahiyeti, biraz evvel arzettim, ge
lir, Tekel maddelerinin satış fiyatlarını artır
mak yerine, fiyat artışlarının bir kısmının Millî 
Savunma Vergisi halinde ifade edilmesi arzu
sundan başka bir şey değildir. 

Sayın Bakan bir noktaya temas ettiler, ha
kikaten isabet vardır. Bir vergi, Teşkilât Ka
nunu ile ilga edilemez ve edilmemelidir. Ancak 
burada P. T. T. İdaresi, • şimdiye kadar olduğu 
gibi, haiz bulunduğu Devlet idaresi mahiyeti 
ve vasfından çıkarak bir İktisadi Devlet Teşek
külü halini almaktadır. Böyle bir statü deği
şikliği sırasında idareyr- taallûk eden bütün 
meselelerin gözden geçirilmesi ve bu meseleler 
hakkında da kararlara varılması icabedeceğini 
düşünmüş bulunuyoruz. Bu meyanda P. T. T. 
İdaresi tarafından şeklen posta varidatı olarak 
tahsil edildikten sonra içinden Millî Savunma 
Vergisi olarak ayrılıp Hazineye ödenmekte olan 
paranın bu idareye bırakılmasını komisyonu
muz muvafık ve yerinde görmüştür. P. T. T. 
İdaresinin İktisadi Teşekkül haline gelmesi, 
bunun yapacağı hizmetin âmme hiJmeti vasfını 
asla değiştirmez ve değiştirmemektedir. 

Mütalâamız budur. Bu itibarla bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olmakla beraber ve 3460 sayılı 
Kanuna göre basiretli bir tüccar gibi hareket 
etmesi icabetmesine rağmen bâzan, bir tüccarın 
asla teşebbüs etmiyeceği hareket, muamele 
ve teşebbüslere de girişmesi, âmme hizmeti ifa 
etmesi bakımından, lüzumlu olacaktır. Bu iti
barla komisyonumuz, Hükümt teklifindeki 5 se
ne Kurumlar Vergisi muafiyeti hükmünü kaldı-

7 . 1 9 5 3 O : 2 
î rarak onun yerine Millî Savunma Vergisi admı 
I taşımakla beraber, bugün artık Millî Savunma 
I hizmetlerine karşılık olmak vasfını tamamiyle 
I kaybeden ve yeknuû(5) milyonu geçmiyen para-
I nın bu müessesseye bırakılmasını uygun görmüş-
I tür. Bu suretle hepinizin arzu ettiği gibi, bu im-
I kânlarla müessesenin daha ziyade gelişmesi, P. 
I T. T. sahasına taallûk eden millî vazifesini daha 
I mütekâmil şekilde ve daha geniş ölçüde yapa-
I bilmesi sağlanmış olacaktır. 
I Sayın Bakan bir endişe izhar etti* Tekel 
I maddelerinden Millî Savunma Vergisi olarak 
I alınan, vergilere de temas ettiler, öyle anlıyo-
I " ram ki, bu suretle acaba onlar da kalkar mt en-
I dişesi izhar edilmiştir. 
I Muhterem arkadaşlar, esasen bunun başka 

şekilde, başka bir maksatla ifade edilmesi müm-
I kün değildir. Tekel maddelerinden alman Millî 
I Savunma Vergisi tekel maddelerinin satış fiynt-
I larına dâhildir. Hepiniz biliyorsunuz ki, tekel 

gelirlerinin, idarenin masrafları çıktıktan son-
I ra kalan kısmınm tamamı Hazineye gelmekte-
I dir. Tekel maddelerinin satış fiyatlarında bir 

tenzilât mevzuubahis olmadığına göre, bunun 
içinde bulunan idarenin yaptığı ye yapacağı mas
raflardan sonra kalan kısmın, unvanı ne olursa 

I olsun tamamın1 n Hazineye intikal etmesi el
bette tabiîdir. 

Nakliyat Resmine gelince: Bu mevzuun 
onunla asla alâkası yoktur. Nitekim D. D. 
Yallarının İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge
tirilmesi hakkındaki Hükümet tasarısının muza-. 
keresinde Ulaştırma Komisyonu nakliyat Vergi
sinin kaldırılmasını teklif etmiş bulunduğu hal
de gerek, bu mevzularda, asıl ihtisas komisyonu 
olan Maliye Komisyonu ve zannediyorum ki, 
Bütçe Komisyonu bu teklife iştirak etmemekte
dir. Çünkü Nakliyat Vergisinin mahiyeti bundan 
başkadır. Onun için Sayın Bakanın emsal teşkil 
etmesinden korktuğu bu iki mevzua da bu mü
nasebetle kısaca temas etmiş bulunuyorum. 

Bir taraftan İktisadi Devlet Teşekkülü ol
mak itibariyle Kurumlar vergisine" tâbi olacak 
olan bu müessese için bunu bu Devlet yardımı 
olarak- dahi mütalâa etsek, hepinizin bildiği ve 
takdir ettiği gibi, hizmetlerinden henüz kâfi 
derecede memnun olmadığımız bu müesseseye, 
bu hizmetleri hakkiyle ifa etmesine imkân sağ-

I lıyacak olan beş milyon liranın bırakılması içip 
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Bütçe Komisyonu yani ilga teklifinin kabulünü 
Yüksek Heyetinizden hürmetle rica etmektedir. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, işin ma
hiyetini demin izah ettim. Onun için aynı mev
zua tekrar temas etmiyeceğim. Ancak Hadi 
Ilüsman arkadaşımın bir iki noktasına sadece 
şöyle bir temas edivermekle iktifa edeceğim. 

Konuşulan mevzua temas eden, tekel madde
lerinden alman Millî Savunma Vergisi vardır, 
bu mfKtar 124 milyon liradır, Devlet Demir
yollarında alman Nakliyat Resmi vardır, bunun 
miktarı da 20 milyon liradır, Ulaştırma Komis
yonu bu 20 milyon liranın ilgasını teklif -etmiş
tir, tasarı Bütçe Komisyonundadır. Arkadaşım 
diyor ki, «Tekelden alman Millî Savunma Ver
gisi buna benzemez, satıştan alınır». 

Bunların münakaşasına girişmiyeeeğim, ma
hiyetleri tamamen birbirinin aynı gibidir. Tekel 
maddesinde bu vergi satış fiyatlarına dâhildir 
diyorlar. Burada da P. T. T. ücret tarifelerine 
dâhildir. Demin arzettim, sadece teferruatına 
girmemek için listesini okumamıştım. 5004 sayılı 
Kanunla evvelce pul yapıştırılmak suretiyle alı
nan vergi bilâhara tarifelere zam suretiyle ayar
lanmış bulunmaktadır. Mükerreren posta pulu 
bir de Millî Savunma pulu yapıştırarak müte
madiyen pul yapıştırmak suretiyle bir takım yan
lışlıklara da sebebiyet verdiği için tarifelere zam 
yapılmıştı. Mektuplar 13 kuruştu, 15 kuruş ol
muştur. Kartpostallar yedi buçuk kuruştu, on 
kuruş olmuştur. 

Haricî basılı kâğıt ücreltleri elli gramı 2,5 ku
ruştan 4 kuruşa çıkarılmıştır. Haricî iş kâ
ğıtları ve ticaret eşyası örnekleri 2,5 kuruştan 
4 kuruşa çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşımız bu da tarife ücretle
rine dâhildir; Nakliyat Vergisinde, arkadaşımız 
diyorlar ki, 20 milyon liradır mahiyeti başkadır, 
diyor. Mahiyeti aynıdır, yalnız şu fark vardır 
ki, biri görünür, diğeri görünmez. 

Biliyorsunuz yeni vergiler ihdası veya vergi
lere zam, nispet tezyidi yoluna gitmedik. Ama 
şu sırada geniş varidat fedakârlıklarında bulu
nacak durumda değiliz. Buradan kaybedeceğimiz 
beş milyon lira, öte taraftan bir yirmi milyon 
lira, bütçelerde geniş envestisman'lara hız verdi
ğimiz bir zamanda bizi müşkül mevkide bırakabi-
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I lir. Hadi Hüsman arkadaşım Bütçe Encümenin-
I dedir bunu takdir edeceğinden eminim. Onun 

için Yüksek Heyetinizden Ömer Mart arkadaşı
mın takririni kabul ederek, Ulaştırma Komisyo
nunun bu teklifini reddetmenizi bilhassa rica ede
rim . 

REİS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, ben de bu mevzuda Bütçe Komis
yonunun noktai nazarının kabul edilmesine rağ
men Hükümetin tarafını tutmak lüzumuna ka
niim. Sebebi şudur efendim: Bir kere mevzubahis 

i olan mesele P. T. T. Teşkilât Kanunudur. P. T. 
T. Teşkilât Kanunu ile idareye verilecek veçheyi 
tâyin eden bîr kanun içinde memleketin vergi po
litikasını alâkalandıran, yani bilfarz posta, tel-

" graf muhaberatı üzerinden yüzde 10 - 15 nispe
timde bir vergi alınmasını istilzam eden, bir vergi 
politikası ile bu kanunun bîr alâkası yoktur. 
Yani bu kanunun, bu Vergi Kanununun kaldı
rılması icabediyorsa, diğer vergi sistemlerinde 
tatbik edilen usule tâbi olarak 5004 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkında ayrı bir teklif yapıla
bilir. Ama P. T. T. idaresi Devlet iktisadi Te
şekkülü oluyor. Buna bir nevi kaynak vermek 
lâzımdır mütalâası ile. ve bu idarenin bir nevi 
tahsisi varidat şeklinde, sübvansiyon verme şek
linde, bir vergi tahsil etmesini teinin edecek şe
kilde bir hükmü buraya koymak ((-İçrek vergi 
tekniği bakımından gerek malî mevzuat bakımın
dan) imkânsızdır, P. T. T. İdaresi ziyan ederse 
Genel Müdür kesesinden verecek değildir. 50 
milyon kâfidir, beş milyon kâfi değildir diye 
Devletle P. T. T. idaresi bir mukavele mi yapı
yor. Bana beş milyon lira verirsen bütün işle
rimi yapabilirim diyor. Bir taahhüde mi giriyor? 
Beş milyon lira verirsen köylere kadar telgrafı, 
telefonu her şeyi temin edeceğim mî diyor? Bu 
faydaya mukabil bunları temin ederse kabul 
ederiz. Burada 5004 sayılı Kanunun kaldırılma
sını istihdaf eden bir maddenin konulmasına hiç 
mâna yoktur, öbür taraftan Kurumlar Ver
gisi için 5 sene. müecceliyet kabul ediliyor ve 
sonra taksitle ödenir diyor. Ben bunu da doğru 
bulmuyorum. Eğer Kurumlar Vergisi bu mü
esseseden tahsil edilecekse senesi zarfında ta
hakkuk ve tahsil edilir. Sonra bir teşkilât ka
nuniyle malî bir kanunu zedelemek doğru de
ğildir. Biz niçin P. T. T. Teşkilât Kanuniyle 

I Kurumlar Vergisi Kanununu değiştiriyoruz. 
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Ama bu beş sene için Kurumlar Vergisi alın
masın derseniz mesele başka. O zaman 5 sene 
müddetle P. T. T. İdaresinin vereceği Kurum
lar Vergisi, 8 nci madde mucibince Hazinece ser
maye hesabına yapılacak tediyeye mahsup edilir 
ve bu miktar bu hesaptan düşülür deniliyor. 
Kanun o zaman iyi bir şekil almış ve teknik 
usullerine de riayet edilmiş olur. 

Mâruzâtım budur, bu hususta bir de takrir 
takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Efendim; 20 nci madde hakkında 
değiştirgeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen Bütçe Ko

misyonunca müdevven 20 nci maddenin tasarı
dan çıkarılarak, yerine Hükümetin 20 nci mad
desinin ikamesini arz ve tekl'if ederim. 

Çanakkale 
Ömer Mart 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 20 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde tâdilini teklif ede
rim : 

Madde 20. — Teşekkülün ilk beş seneye ait 
Kurumlar Vergisi 8 nci maddenin C fıkrası mu
cibince teşekkülün itibari sermayesine eklenir. 

İstanbul 
A. Hamd'i Başar 

REİS — Efendim; Ömer Mart'in tadil tek
lifini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret versinler.. Kabul etmiyenler.. Takrir 
dikkate alınmıştır. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, şimdi kabul edilen Hükümetin 20 nci 
maddesinin müzakeresidir. Şimdi ben de bu 20 
nci maddenin bu şekilde tâdilini teklif etmekte
yim. Binaenaleyh bunun da reye konulması ve
ya komisyona havale edilmesi lâzımdır. 

REİS — Hükümetin teklifinin metin olarak 
kabulüne dair olan Ömer Mart-in teklifini Mec
lisi Âli dikkate aldı. Bunu İçtüzük gereğince 
komisyona iade edeceğiz. Bu meyanda zatiâlini-
zin tâdil teklifini de metinle beraber komisyona 
gönderiyoruz. Ben komisyona soruyorum, filhal 
Hükümetin teklifini metin olarak komisyon ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? 

NECDET AÇANAL — Etmiyoruz. 
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REİS — Etmiyoruz diyorlar. Bu itibarla 

maddeyi tâdil teklifleri ile komisyona veriyoruz. 
Şimdi usul hakkında Başvekil konuşacaklar. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Tüzüğün Riyaset 
Makamınca bahsedilen maddesi mucib'inceı tâdil 
teklifinin encümene gitmesi lüzumuna binaen 
encümene havale edilmesi lâzımgeleeeği Riyaset
çe ifade edilmiş bulunuyor. Bendenizce Yüksek 
Heyetin noktai nazarı katiyetle tesebbüt etmiş
tir. Yapılan teklif dle Hükümet teklifinin ka
bul edilmesi hususunda rey ve kararınız tecel
li etmiş olduğuna göre bu meselenin tekrar ko
misyona gitmesine ülzum var mı, yok mu? Ben
denize lüzum yoktur gibi geliyor. Makamı Ri
yasetin bu hususu tenvir etmesini rica ediyo
rum. 

REİS — İçtüzüğün 119 ncu maddesini oku
makla lâzımgelen cevabı nizamname vermiş 
olacaktır : 

(Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada 
sunulan değiştirgelerin komisyona havale edil
mesi komisyon tarafından istenmemişse değişik
liklerin gerekçeleri sahipleri tarafından kısaca 
anlatılır. 

İkinci görüşme sırasında buna yalnız komis
yon cevap verebilir. 

Bunun üzerine değiştirgenin dikkate alınıp 
alınmamasına Kamutay karar verir. 

Dikkate alınırsa komisyona havale olunur. 
Komisyon isterse teklifi hemen orada kabul 

. eder.) 
Bu maddeye binaen filhal komisyonun, Mec

lisi Âlinin dikkâte aldığı metni kabul edip et
memesi hususunu komisyona sual olarak tevcih 
ettim. Komisyon filhal metin olarak kabul et
mediğine göre gerek redaksiyon bakımından. 
gerekse Heyeti Âliyeden mülhem olarak mad
deye verilecek yeni şekil itibariyle komisyona 
havale ettim. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Bendeniz 
yanlış anlamadımsa, tüzükte, bu işlerde pek 
malûmatım yok, tüzükte değiştirgeden bahse
dilmektedir. Halbuki Yükse'k Heyetin tasvibine 
iktiran eden mesele, Bütçe Komisyonunun ta-
dilen teklif ettiği 20 nci maddenin değil, hükü
metin 20 nci maddesinin müzakere edilmesi 
şeklindedir. Hükümetin 20 nci meddesinin mü
zakere edilmesine Yüksek Heyetinizce karar 
verildiğine göre Bütçe Komisyonunca yapıla-
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cak bir mesele yoktur. Mevzu bir değiştirge 
değildir gibi geliyor 'bendenize. Ama Başkanın 
noktai nazarı ayrı şekilde tecelli etti. 

REİS — Efendim, bu bir değiştirgedir, ta
dil teklifidir. Ömer Mart Hükümetin teklifini 
benimsemiş, kanun maddesi olarak teklif et
mektedir. 

Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlar, hâdisenin bir hu
susiyeti vardır. Reis Beyin görüş ve kanaatle
rine hürmetimiz aşikârdır. Bilhassa işleri ne 
kadar isabetle yürüttüğü cümlemizce aşikârdır. 

Bir noktayı Heyetd Celilenin güzel nazarla
rını celbetmek ve Reis Beye bir noktayı hatır
latmak isterim. Birçok hâdiselerde müşahede 
buyurulmuştur ki, gelen teklifler arasında me
selâ bir mebus arkadaşımız kürsüye çıkar, şu 
komisyonun teklifinin reddi ile falan komisyo
nun teklifinin müzakere edilmesini istiyorum 
der. Bu takdirde emsal hâdiselerde reddedilen 
komisyon teklifi yerine müzakeresi kabul edi
len komisyonun teklifi müzakere edilir ve bu 
takdirde teklif yeniden komisyona gitmez. Bu
rada kanaatimce, Ömer Mart arkadaşımızın tek
lifinin muhtevası şunu ifade ediyor: Ömer Mart, 
Bütçe Komisyonun ka'bul ettiği metnin değil, 
Hükümetin teklif ettiği maddemin müzakeresini 
istiyorum, diyor. 

Şimdi, mesele böyle olunca, tadil teklifi yok, 
şu m midenin şu teklifin müzakeresidir. Artık 
Heyeti Celil'e 'bunu kabul ettiğine göre Hükü
met teklifinde bulunan maddenin konuşulup 
müzakere edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim, 
efendim. (Doğru, doğru sesleri). 

REÎS — Efendim, Heyeti Aliyeniz, okudu
ğum madde metnine yeniden muttali olduktan 
^onra işi yeniden tavzîha lüzum görmüyorum. 
Reylerinize müracaat etmek suretiyle meseleyi 
halledeceğim. 

Yalnız yine noktai nazarımızda musir olarak, 
müzakere mevzuu olan 20 nci madde Ulaştırma 
komisyonunun metni bulunduğuna göre, bu 
metnin takab'bül edilmeyip, müzakere mevzuu 
lolmıyan Hükümet teklifi metnini Ömer Mart 
ta'kabbül etmiş bulunduğuna göre bunun bir 
tadilden ileri bir mahiyet taşımadığı kana ati
deyim. Rey, Heyeti Celilenizindir. 

Yine 119 ncu maddeye nazaran komisyon 
filhal buracıkta kabul ederse bu metin Heyeti 
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Celilenin zaten dikkatine arzedilmiş, mesele 
halledilmiş olacaktır. Bu itibarla başka yapıla
cak bir cihet yoktur. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 
RElS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bendenizce Ömer Mart 'm takririnin 
yeniden okunması lâzımgelir. Şu sebebe mebni: 
Ömer Mart teklifinde Hükümetin teklifinin 
müzakere mevzuu yapılmasını istiyorsa, sara
haten bunu kasdediyorsa o zaman Hükümetin 
teklifinin müzakere mevzuu yapılması hakkın
da bir karar alınması ve ondan sonra Ömer 
Mart ' in takririnin tekrar reye konulması lâzım
gelir. 

Şimdi, Ömer Mart 'in teklifinin mahiyeti 
Hükümet teklifinin müzakereye esas tutulması 
şeklinde midir? (Hayır sesleri). 

Eğer Hükümet teklifinin müzakereye esas 
tutulması mahiyetinde ise o-zaman bu prensip 
kabul edilirse takrir tekrar reye konulur ve mu
hatap yalnız Hükümetin teklifi olur. Binaenaleyh, 
takririn tekrar okunması lâzımdır. 

REİS — İstirham ederim, takriri okuduk. 
Hükümet teklifinin aynen 20 nci madde olarak 
kabul edilmesini teklif ediyor. Meclis de bunu 
dikkate almıştır. Meclisin kararına iktiran eden 
bir husus hakkında yeniden müzakere açıla
maz. Mesele şuradadır; komisyon, bu teklifin 
Heyetiniz dikkate alınmasını kabul ettikten 
sonra bu metni metin olarak filhal kabul edi
yor mu, etmiyor mu? Etmiyorsa Ömer Mart 'm 
teklifi Meclisçe dikkate alınmıştır. Bunu ka
rardan mülhem olmak suretiyle yeniden bir me
tin halinde getirip reylerinize arzetmekten 
başka yapacak bir şey yoktur. 

(Komisyon. 
KOMİSYON ADINA İBRAHİM DUYGUN 

(Sivas) — 20 nci madde Bütçe Komisyonunda 
tamamiyle Ulaştırma Komisyonunun hazırladığı 
metin olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu 
madde üzerinde Bütçe Komisyonundan ziyade 
Ulaştırma Komisyonunun söz sahibi olması ica-
beder. Biz komisyon olarak arkadaşlarla ko
nuştuk. Hükümet teklifinde Meclisin temayülü 
Hükümetin teklifini kabul etmek olduğuna göre 
komisyonumuzca bir mahzur görmüyoruz. 

REÎS — 20 nci madde komisyondan gelin-
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eeye kadar kalan maddelerin müzakeresini te- I 
'hir ediyoruz. 

8. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
vaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası ve Millî Savunma ve Ada
let komisyonları raporları (1/612) [1] 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
iGündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 22 nci sırasında bulunan, Askerlerin 
zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik ve 
muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
lâyihasının Adalet Komisyonunca tercihan ve 
müstaceliyetle görüşülmesi teklif edildiğinden 
diğer işlere takdimen görüşülmesini saygıla
rımla arzededim. 

13 . V I I . 1953 
Millî Savunma Vekili 

S. Kurtbek 

RElS — Bu tasarının diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Tümü hakkında söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yazılı olarak ivedilikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini kabul 
'buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki Kanu

nun yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 30 Mayıs 1938 tarihİi ve 3410 
numaralı Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkında
ki Kânun ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen. yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanunun neşri 
tarihinde Askerî Temyiz Mahkemesinde bulu- I 
nan idari dâva dosyaları Devlet Şûrası Reisliği
ne devir ve tevdi olunur ve bu dâvalar Devlet 

[1] 265 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. \ 
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Şûrası Kanununa göre tetkik ve intaç edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 3410 sayılı Kanunun 
yürürlüğü sırasında yapılmış olan idari, fiil ve 
kararlardan doğacak dâvalarla; Devlet Şûrası 
Riyasetine geçici birinci madde gereğince devre
dilecek dâvaların rüyetinde mehil bakımından 
3456 sayılı Devlet Şûrası Kanunundaki hüküm
ler uygulanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 3. — Bu kanunu tcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim PTT Kanununun müzake
resine avdet ediyoruz. 

Buyurun Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDl HÜS

MAN (istanbul) — Muhterem arkadalar, takdir 
buyurursunuz ki, mazbata muharriri olmaklığım 
sebebiyle böyle bir hâdiseyi komisyon namına f ev
ren kabul ediyorum ifadesinde bulunamazdım. 
Komisyon içtima halindedir, kendileriyle temas 
ettim, ekseriyetle yüksek heyetinizin kararını ka
bul etmiş bulunuyorlar. Komisyonumuz da, Ömer 
Mart arkadaşımızın teklifini benimsiyor ve Hükü
met maddesinin görüşülmesini kabul ediyor 
efendim. 

REİS — Toplantı halinde bulunan komisyo
nun noktai nazarını belirten arkadaşımızın ifade
sine göre Hükümetin 20 nci maddesini okuyoruz 
efendim. 

MADDE 20. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
Kurumlar Vergisi tecil olunur. Ancak tecil olu
nan Kurumlar Vergisi bu müddet zarfında 25 
milyon lirayı tecavüz ettiği takdirde fark, kanun
la muayyen müddet zarfında ödenir. 

Yukarıki fıkra gereğince tecil olunan Ku
rumlar Vergisi mütaakıp beş yılda ve beş müsa-
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vi taksitte o yıllara ait Kurumlar Vergisiyle bir
likte ödenir. 

Tecil edilen vergiler için faiz yürütülmez. 
Tecil ve taksit süreleri tahsil zaman aşımının he
sabında nazara alınmaz. 

REÎS — Bu madde hakkında Hamdi Başar 
arkadaşımızın bir tadil teklifi var efendim. (Ken
disi yok sesleri) 

Efendim, kendisinin olmaması, takririn oku
nup reye arzedilmemesini ieabettirmez. Riyasete 
tevdi edilmiş bir tekliftir. Okutup reye arzetme-
ye mecburuz. Teklifi okuyoruz efendim. 

(istanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar'in 
takriri tekrar okundu.) 

RE IS — Takriri tasvibinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Tadil nazara alın
mamıştır. 

Yirminci maddeyi reyinize arzediyorum. 'Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra meriyete girer. 

RE IS — Teklif var okutuyorum efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Teşkilâtın kurulması, hazırlıkların daha ev

vel ikmal edilmesi mümkündür. Bu itibarla 
maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadilen 
kabul edilmesini arz ve teklif eylerim. 

1 3 . V I I . 1953 
Rize 

Mehmet Fahri Mete 

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinden 
kırkbeş gün sonra meriyete girer. 

RE IS — Komisyon iltihak etmiyor. Madde
de üç ay sonra yürürlüğe girmesi kayıtlıdır. Ta
dil teklifinde 45 gün sonradır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hükümet 'iştirak 
ediyor mu, etmiyor mu? 45 gün zarfında ihza-
ratmı yapabilecek midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI YÜMNÜ ÜRESlN 
— iltihak ediyoruz. 

RE IS — Hükümet 45 güne iltihak ettiğini 
beyan ediyor, Bu itibarla değiştirgeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. De
ğiştirge reddedilmiştir. 

21 nci maddeyi aynen, reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 
4942 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması hakkın
daki kanun lâyihasına (249) rey verilmiştir. 
(246) kabul, (3) ret vardır. Muamele tamamdır, 
kanun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yılla
ra geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5073 
sayıh Kanunda tadilât yapılmasına dair kanun 
lâyihasına (250) rey verilmiştir. (248) kabul, 
(2) ret vardır. Muamele tamamdır. Kanun (248) 
reyle kabul ed'ilmiştir. 

.9. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun 
teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonları raporları (2/136, 297, 348, 378, 
413) 

RElS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
DEVLET VEKlLl CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; tüzüğün ma
lûm olan hükmüne göre, tasarının ilk görüşül
mesine başladığı sırada ait olduğu Vekilin bu
lunmaması halinde müzakeresi kendiliğinden te
hir edil'ir. 

Bundan evvelki celsede buna benzer muamele 
cereyan etti. 

Fakat bugün huzurunuzda, tekrar bu kanun 
teklifinin müzakeresinin talikini istemeye mâni 
bir hüküm yoktur. Bu kanun teknik bir mesele
dir. Birçok vatandaşları yakından alâkadar et
mektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Vek'ili arka
daşımız tetkik seyahatinden henüz dönmemiştir. 
Kendileri teşrif edinceye kadar bu hususta bir 
karar ittihazını rica ediyorum. 

RElS — Efendim, müsaade buyurun, oyla
rın neticesini alalım. Efendim, Devlet Bakanının 
ifade buyurdukları şekilde, bu teklifin bir defa
ya mahsus olmak üzere, vekilin bulunmaması 
sebebiyle, müzakeresi talik edilmişti. Halen müza
keresine içtüzük gereğince bir mâni yoktur, fakat, 
Heyeti Celile isterse müzakeresinden sarfınazar 
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edebiliriz: Esasen iki görüşmeye tâbidir. Sağlık 
Vekilinin avdetine intizaren müzakeresinin ge
ri bırakılmasını kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşların reylerini kullanmalarını rica 
ediyorum. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Tel-

1. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'
ın, Çorum'un Alaqa İlcesine bağlı Değirmendere 
Köyünün ihtiyacını sağlıyan ve Alaca Belediye
since istimlâk edilen içme suyuna ait projenin 
incelenmesine ve susuz bırakılan bu köy halkına 
karşı yapılan haksız muamele karşısında ne dü
şünüldüğünün bildirilmesine dair sorusuna İçiş
leri Vekili Etem Menderes'in yıazılı cevabı 
(6/831) 

12 . XI . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çorum'un Alaca İlcesine bağlı Değirmende
re Köyünde kadimen akmakta olan bu köye ait 
(bir değirmen döndürecek) miktardaki su, Ala
ca Belediyesince istimlâk edilerek İlçenin su ih
tiyacı tamamlanmıştır. 

Ancak 70 - 80 hane kadar olan bu köyün, 
membaı aynı sudan olan kadim iki çeşmesinin 
suJarı da ellerinden alınarak ve mezkûr köy 
halkı tamamen içme suyundan mahrum bırakıl
dığı, halen Yatankavak Köyünün hela ayakla
rından cereyan eden mülevves akar sudan içtik
leri diğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte 
müşahede edilmiştir. • 

İstimlâk muamelesi; yargıçtan alınan karar, 
istimlâk bedelinin köylüye ödenmemesi, köy 
halkının bir çoğunun korkutulmak maksadiyle 
bir sene kadar evvel tevkif edilmesi ehemmiyet
le tetkik olunması ve bilûmum muamelâtın bil
hassa îller Bankasındaki bu işe ait projenin in
celenmesi zarureti aşikârdır. 

Alaca İlçesinin asgari bir mahallesi kadar 
nüfusa sahip olan bu köye karşı Alaca 
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graf ve Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu tasa
rısına (251) oy verilmiştir. 

(249) kabul, (2) ret, reyi verilmiştir. Kanun 
(249) oyla kabul edilmiştir. 

14 Temmuz 1953 Salı günü sabahleyin saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18 

Belediye Başkanının reva gördüğü feci muame
le karşısında İçişleri Bakanlığının ne düşündü
ğünü ve ne gibi muamele yapacağını, yazılı 
olarak bildirmesini rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ali Vural 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9.VII. 1953 
M. 1. G. M. 
2. D. §. M. 

Sayı: 622-406-17,15360 

özü : Alaca Kasabası içme su 
inşaatı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
14.XI. 1952 gün ve 4237/9402 sayılı yazı 

karşılığıdır. 
Çorum İMne bağlı Alaca Kasabası içme su 

ihtiyacını karşılamak üzere bu kazaya bağlı De
ğirmendere Köyüne ait suların tamamen alına
rak köy halkının susuz bırakıldığı hakkında Ço
rum Mebusu Hasan Ali Vural tarafından Yük
sek Reisliğinize sunulup gereği için Vekâleti
mize tevdi buyurulan yazılı soru önergesi üze
rine mahallinde mülkiye müfettişliğince yaptı
rılan inceleme sonunda tanzim olunan rapordan; 

1. Alaca Kasabası içme su inşaatı, İller 
Bankası tarafından 80 856,19 lira keşif bedeli 
üzerinden 29 . IX. 1949 tarihinde Mühendis Mu-
laonmer Tuğrul ve BeMr Çaipamioğlu'ıiıa ihale edil
diği, dnşatın geçici kabulü 27 . IV. 1950 tarihin
de ve katî kabulü 16 . V . 1951 tarihinde yapıl-
dığı, 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

- 5 9 7 -



B : 107 13. 
2. ilgili vekaletlerce tasdik edilmiş olan 

Alaca içme su projelerinde isale hattı üzerinde 
bulunan Değirmendere Köyüne su verilmesi hu
susu derpiş edilmediği, zaten isâle hattından 
su verilmesi, Sağlık ve Bayındırlık vekâletle
rinin vaz'ettikleri teknik ve sıhhi prensiplere 
aykırı bulunduğundan hiçbir yerde tatbikin a 
müsaade edilmediği, 

3. Alaca Kasabasınla getirilen su için De
ğirmendere Köyü, Alaca Belediyesine, köyleri
ne iki çeşme yapıldıktan sonra suyun alınmasını 
teklif ettiği ve buna da belediyenin razı olduğu 
ve fakat inşaatın bitmesine rağmen çeşmelerin 
yapılmadığı ve böylece şifahî akde muhalefet
ten dolayı aralarında hukuki bdr ihtilâf bulun
duğu, hukuki mahiyet arzeden bu anlaşmazlı
ğın Ceza Kanunu sınırlarında mütalâa olunamı-
yacağı cihetle Belediye Reisi Mehmet Durukan 
hakkında kovuşturma yapılmasına mahal ol
madığı ve aşağıda izah edileceği veçhile suya 
müdahale dâvasının da reddolunduğu, 

4. Alaca Kasabasına su getirilmesi sebebiy
le her hangi bir vatandaşın döğülüp tazyik 
olunduğu iddiasının varit bulunmadığı, 

5. Alaca Belediyesinin getirtmiş olduğu su 
üzerindeki tasarrufunun hukuki mesnedi istim
lâk olmadığı cihetle köylüye ödenmiş bir istim
lâk bedeli bulunmadığı, esasen bu membalarm 
sahibi bulunmadığı için istimlâki cihetine gidil
mediği, suya yapılan müdahalenin önlenmesi 
için Alaca Asliye Hukuk Mahkemesine köy ta
rafından açılan dâvanın, kanunen korunmaya 
lâyık (görülmediğinden reddolunduğu ve temyiz 
talebinin de muhtarın iştirak etmemesi sebebiy
le keza reddedildiği, 

6. Alaca Belediyesi su inşaatının başlanma
sından bitimine kadar alâkalı servisler tarafın
dan yapılan .gayrikanuni her hangi bir muame
leye rastlanmadığı, 

7. içme su inşaatının vüsa't ve hedef bakı
mından şartname, proje ve mukaveleye uygun 
olarak yapıldığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
içişleri Vekili 
E. Menderes 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, be
lediyelerce yapılan yollara civar ev ve arsa-
sahiplerinden Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince alınmakta o1<m iştirak paylarının tahak-
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I kuk usullerindeki karışıklığı gidermek İçin ne 

düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Vekili 
Et em Menderes'in yazılı cevabı (6/973) 

Yüksek Riyasete 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

13 ncü maddesinin A fıkrasına göre belediye-. 
lerce yapılan yollardan üçte bir nispetinde yo
lun civarındaki ev ve arsa sahiplerinden iştirak 
payı alınır.. Bu iştirak paylarının nasıl tahak
kuk ettirileceği D fıkrasında gösterilmiştir. Mül
ga 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Ka
nunundaki iştirak paylarının tahakkuk usulle
rindeki güçlükleri bertaraf eylemek, herkesin 
anlıyabileceği şekle koymak ve basitleştirmek 
maksadiyle 5237 sayılı Kanunun D fıkıası yol 
iştirak paylarının tahakkuk usulünü bina veya 
arsanın cephe uzunluğu ve kıymeti ne olursa 
olsun eşit hesaplanarak iştirak paylarının ev 
veya arsa sahiplerine tevziini âmir bulunmakta, 
aynı fıkranın ikinci bendi ile de himaye ted
biri konmaktadır. 

Hal böyle iken bâzı belediyelerimiz bilhassa 
büyük şehir belediyelerimiz bunu tamamen 

yanlış anlamakta, yanlış tatbik etmekte kıymet, 
uzunluk, vergi esasları gibi unsurları birbirine 
karıştırarak tahakkuk ve tevzi usullerine baş 
vurmaktadırlar. Bu kanunsuz durumdan vatan
daşlar mağdur olmakta, geniş ölçüde tahakkuk 
karışıklıklarına tesadüf edilmektedir. Vekâlet 
birleştirici kanuni görüşünü, tatbikattaki dağı
nıklığı, usulsüzlüğü ve kanunsuzluğu gidermek 
için belediyelere tamim etmişi midir? 

Yalnız olarak içişleri Vekili tarafından ce
vaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

21 . III . 1953 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

I T. C. 
I İçişleri Bakanlığı 9 . VII . 1953 

M. 1. G. M. 
2. D. Ş. M. , 

Sayı • 622-407, 15359 
özü : Hamdi Orhon'un ya
zılı sorusu hakkında. 

I T. B. M. Meclisi Reisliğine 
i 24 . J.JT . 1953 gün ve Kanun Müd. «6/973, 

4960/10985 sayılı yazıları karşılığıdır. 
I 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 
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hcü maddesinde gösterilen iştirak paylarının hal- I 
ka tevzii mevzuunda şimdiye kadar Vekâletimize 
bir şikâyet vâki olmadığı gibi her hangi bir 
muamele de intikal etmemiştir. Bu sebeple ka
nunun sarih hükümleri muvacehesinde tatbika
tın düzenlenmesi yolunda şimdiye kadar vilâ
yetlere tamim yapılması lüzumu duyulmamıştır. 

Ancak bu kere soru münasebetiyle bâzı vilâ
yetlerden bilhassa büyük şehirler belediyelerin
den tatbikatın ne yolda olduğu hakkında malû
mat istenmiş ve bunlardan bir kısmında mad
denin tatbik şekli kanunun gerekçesine uygun 
bulunmuş işe de bâzılarında türlü sebeplerle 
yanlışlıklar yapılcbğı ve başka suretlerle uygu
landığı anlaşılmıştır. 

5237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesisin D fık
rasındaki (iştirak payları yapı ve arsaların kıy-
meteri ve yol üzerindeki uzunlukları eşit halde 
hesaba katılarak tesbit olunur. İştirak payları 
yapılarda kıymetin % 3 nü ve arsalarda % 6 
sim geçemez.) Hükmü mevcut bulunmaktadr. 
Hükümetin mucip sebepler lâyihasında bu hük

mün izahı için (tevzi edilecek masrafın bina ve 
arsaların yalnız cephelerine göre hesaplanması 
yerine yarısmm cephe uzunlukları yarısının 
da kıymetleri esas alınmak suretiyle dağıtıl
masının daha âdilâne olacağı düşünüldüğünden 
tasarıya böyle bir hüküm konmuştur.) Denilmek
te olduğundan bu hükmün tatbik şeklinin misal
lerle birlikte izah edilmesine ve bu hususta yapı
lacak muamelenin nelerden ibaret olduğuna 
dair belediyelere gerekli talimatın verilmesine 
lüzum görülmüş ve bu maksatla hazırlanan ve 
bir örneği ilişik olarak sunulan tamim 23 . V I . H 
1953 gün ve 622-407-83/14453 sayı ile valilik
lere tebliğ edilmiştir. 

Sayın Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un so
rularına karşılık olarak keyfiyeti saygılarımla 
arzederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes I 

622 - 407 - 83/14453 sayılı ve 23 . V I . 1953 tarihli I 
tamim örneğidir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 I 
ncü maddesinin (D) fıkrasının Belediyeler ta
rafından muhtelif şekilde tatbik edildiği anla
şıldığından aşağıdaki hususun açıklanmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. I 

M953 O : 2 
Mezkûr (D) fıkrasmda «iştirak payları yapı 

ve arsaların kıymetleri ve yol üzerindeki uzun
lukları eşit halde hesaba katılarak tesbit olunur, 
İştirak payları yapılarda kıymetin % 3 nü ve 
arsalarda % 6 sini geçemeze hükmü mevcut bu
lunmaktadır. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında bu 
hükmün izahı için «Tevzi edilecek masrafın bina 
ve arsaların yalnız cephelerine göre hesaplan
ması yerine yarısının cephe uzunlukları yarısı
nın da kıymetleri esas almmaiç suretiyle dağı
tılması daha adilâne olacağı düşünüldüğünden 
tasarıya bu yolda hüküm konmuştur.» denilmek
tedir. 

Mezkûr maddenin bu hükmü Hükümetin 
sevkettiği şekilde kanuniyet iktisap etmiş bu
lunması karşısında mucip sebebi aynen kabul et
mek ve ona göre muamele yapmak lâzımdır. 

Bu duruma nazaran kanun metnindeki 
«... yapı ve arsaların kıymetleri ve yol üzerinde
ki uzunlukları eşit halde hesaba katılarak...» 
tâbirinden tevzi edilecek masrafın yarısının 
bina ve arsaların cephe uzunlukları, yarısmm da 
kıymetleri esas alınmak suretiyle dağıtılması 
mânasını anlamak ve maddenin bu hükmünü bu 
şekilde tatbik etmek icabeder. Her hangi bir 
yanlışlığa mahal bırakılmamak üzere durumu 
bir misalle izah edelim. 

Bir sokağa tevzi edilecek paranın 2000 lira, 
bu sokakta mevcut bina ve arsaların cephe uzun
lukları mecmuunu 200 metre, bina ve arsaların 
kıymetleri mecmuunun 50 000 lira olduğunu ka
bul edelim. 

L *. /Tevzi edilecek paranın yarısı 200/2 = 1000 
olduğuna göre 2000 liranın 1000 lirası cephe 
uzunluklarına 1000 lirası da kıymetlerine göre 
taksim edilecektir, öephe uzunlukları mecmuu 
200 metre olduğuna göre 1 metreye 1000/200 = 
5 lira düşmektedir. Bir bina ve arsanın cephesi 
kaç metre ise bu miktar 5 lira ile çarpılmak 
suretiyle cepheye düşen pay çıkmış olacaktır. 

Aynı sokağın bina ve arsa kıymetleri mec
muu 50 000 lira kabul edilmiştir. Tevzi edile
cek paranın yarısı da 2 000/2 = 1 000 lira idi. 
Bir lira kıymete 1 000/ 50 000 = 0, 02 lira düş
mektedir. 0,02 lira bina ve arsaları kıymetle
riyle çarpılmak »suretiyle o bina ve arsaların 
kıymetlerine düşen iştirak payları çıkmış ola
caktır. İki iştirak payı yani cepheye ve kıy-

I mete düşen paylar toplanınca o bina ve arsanın 
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iştirak payı bulunmuş olacaktır. Bu miktar 
tabiî yapılarda kıymetin % 3 nü, arsalarda % 
6 sini geçmiyecektir. 

5237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 

1. — Sanat Enstitüsü Mezunlarının Yedek 
subayhk hakkını tanıyan Kanun dolâyısiyle Bü
yük Millet Meclisine şükran duygularını ifade 
eden : Türkiye Sanat Mektepleri mezunları Ce
miyeti Karabük Şubesi; 

Ankara Ana Tamir Fabrikası Sanat Ens
titüsü mezunları; 

Muğla Sanat Enstitüsü mezunları adına Âdil 
Çetin; 

Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemi
yeti ; 

Sivas Sanat Enstitüsü mezunları adına, Mus
tafa Haspolat, Mehmet Pınar ve Emin Görkan; 

Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti Kırık
kale Şube Başkanlığı; 

Kırıkkale Top Fabrikası Sanaıt Enstitüsü me
zunları Grupu adına Mehmet Ulubalcı; 

Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti 
Genel Başkanı Kemal Kerpiççî ve 

fıkrasının yukarda izah edildiği şekilde tatbik 
edilmesinin sağlanmasını rica ederim. 

İçişleri Vekili N. 
İmza 

Sanat Mektepleri Messunları Cemiyeti Eski
şehir Şubesinin telgraf lan. 

2. — Nahiyelerinin kaza oluşundan sevinç ve 
şükranlarını bildiren : 

Banaz Demokrat Parti Başkanı Hakkı Ma-
zan'm ve 

Banaz Belediye Reisi Ahmet Kılıç'm telgraf
ları. 

3. — Uşak'm vilâyet haline getirilmesinden 
dolayı şükranlarını bildiren : 

Uşak Gençler Birliği ve Gençlik Kulübünün, 
Türk Musiki Derneği Ulubey Belediye Reisi 

Kâmil Karaman'in ve 
Uşak Terziler Derneği namına Rauf Sen-

koç'un telgrafları. 
4. —' Nahiyelerinim kaza oluşundan dolayı se

vinç ve şükranlarını bildiren; Sivaslı Demokrat 
Parti idare Kurulunun telgrafı. 

)>m« 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
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istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelde değişiklik yapılması* 

• • • • 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şeı&i Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Tatit lltekin 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYIHN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Muharrem Tuncay 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler 267 

Kabul edenler : 263 
Reddedenler 3 
Çekinserler l 

Reye katılmıyanlar 203 
Açık mebusluklar 17 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

1 BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Nflo^pf. Yılınny 
i ı O v U C t X IMAl&Iı 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirfşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
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ÇORUH 
1 3 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Eîrirullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ü — 

• 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğln 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ . 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Tursrut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 



Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 

B : 107 13. 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâîıattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadır Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

7.1953 O : 2 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topal oğlu 

RlZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morsril 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi üzer 

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

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Reşit Kemal TimuroğH 

VAN 
izzet A km 

YOZGAD 
Faik Erbaş, 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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MALATYA 
Hikmet Fırat 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce (I.) 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki Ukdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. 1.) 
Yahya Pelvan 

[Reddedenler] 
ORDU 

Naşit Fırat 

• 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 

[Çekinserler] 
VAN 

Ferid Melen 

[Reye katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (t.) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
«Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

TVENtZT.Î UIUX% HU IX 
T 7 V 1 J. Y% 

Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavashoğlu 

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

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

• 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
(I.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(t.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

faM^R 
Halide Edip Adıvar * 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Cemal Eunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
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Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu^ 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(î.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 

Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

Aziz Uras 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlg 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
17 

Şevket Mocan 
TOKAD 

Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza İneealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

* 
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1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Şemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât tlteMn 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler 246 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler \ \ 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 224 
Açık mebusluklar 17 

[Kabul edenler] 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Kbymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

1 Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginim 
/"N 1 T ^ » » • • < • * • 

Cemal Köprülü 
T^**l T T" \ t f • w-ı Rukneddm Nasuhıoğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hamıt Alı Yoney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Gunaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İ2MÖI 
Mehmet Ald^emir 
Pertev Arat 
Tarık Gürerk 
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Necdetiîacekara ' 1 
Vasfî Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Brbil ! 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğiu 
Hüsnü Tftrkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Rem?i Birand 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

KARS 
Fevzi Akta? 

Sıtkı Salim Burçak I 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz I 

KÜTAHYA 1 
Meedet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos- | 
manoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioglu 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

[Redde 

MALATYA 

Hikmet Fırat 

MARDİN 
Rıza Erten 

Ferit Kılıçlar | 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil | 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

denler] 
ORDU 

Naşit Fırat 
i Zeki Mesut Sezer 
i Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
| Nuri Sertoğlu 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

1 Muhit Tümerkan 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

VAN 
1 Ferid Melen 
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[Reye katılmvy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Oelâl Yardımcı (Vekil) 

: AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Bincrbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce (î.) 
Talât Vasfı öz 
Fuad Şeyhun 
Cevdet Soydan 

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

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. D 
Yahya Pelvan 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez (î.) 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canip Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

I DENİZLİ 
I Mustafa Gülcügil 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

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

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
(Reis V.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 

: Rıfkı Salim Burçak 
(Vekil) 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Cim 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
(t) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
d.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 

Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
öemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
(Vekü) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(1.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KTRŞF.HÎR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıogiu 
Ethem Vassaf 
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KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu.(!.). 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusu:Ç Aysal 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(D 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Abdürlkadir özbay (t.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înee (1.) 

Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 

Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet BaştımAr 
Cemal Reşit Eyüboğlü 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

17 
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1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 

Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Seyf i Kurtbek 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müeteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

Âza. sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
247 
242 

5 

223 
17 

[Kabul edenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
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Celâl Türkgeldi . 
tTTvrtft 

Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Akta§ 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

B ; 107 13.7 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak . 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Knrbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

. 1953 O : 2 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RÎZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

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

SLtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

MANİSA 
Semi Ergin 

[Reddedenler] 

ORDU 

Naşit Fırat 

SİNOB 

Nuri Sertoğlu 

VAN 

Ferid Melen 

— 610 — 
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[Reye kattimiy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis ( t ) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket tnce (t.) 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

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

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez (î.) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 

Ali Canib Yöntem 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Refet Tavaslıoğlu 

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

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sarıoğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlü 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Bedri Nedim GÖknil 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 

Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(1.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Eerimsade 
Muzaffer Âli Mühto 
(î.) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 

en -
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Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu ( t ) 
Abdûlkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

Mazhar özsoy 
MARDİN 

Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (t.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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Şükrü Uluçay (1.) 

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

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

17 

[Açık mebusluklar] 
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k Milletlerarasrîmar ve Kalkınma Bankamum Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kredilere 
. kefalet edilmesi ve bu hususta garanti anlatmaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet itasına dair 

Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
îbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
247 
245 

2 

223 
17 

[Kabul 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet- özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk " 
Kenan Çığman 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇTORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

[ Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay • 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu. 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 

aı« 



Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rıfat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
S a im önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet. Yılmaz 

KONYA 
"Rıfat Alabay 
Hidayet Aydmer 

B : 107 13.7 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
m an oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Su^i Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
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Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi Üzer 

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

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu' 

Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan "Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ORDU 
Naşit Fırat 

[Beddederiler] 
StNOB 

Nuri Sertoğlu 

Al'A 
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[Reye kahlrmy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli . 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâttin Benli 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket ince 
(t) 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekeİioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli * * 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. A.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

Mehmet Erkazancı 
BURSA 

Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
İhsan -Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakürt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

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

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sagıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoglu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura . 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven-(I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap. Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Denker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad. Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 

Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca (t.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçm 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
d.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Aliçan 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (î.) 
Kemal Ataman 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen # 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf AysaL 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu ( t ) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaûsmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

B : 107 
1 MARAŞ 

Abdullah Ayt'emiz 
| Ahmet Bozdağ 
i Remzi öksüz 

Mazhar özsoy 
MARDİN 

Cevdet öztürk 
Kemal Türfeoğlu 
Aziz Uras 

" 
MUĞLA 

13.' 

Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellaioğlu (t.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 

1 İsmail Işın 

[Açık mel 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

7.1953 0 : 2 
Tevfik İleri 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezraıi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuöğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Saffet Baştımar 

msluklar] 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA, 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf. Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat BaşoJ 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılıriası hakkındaki Ka

nuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 

• ANTALYA 
Fâtin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

Aza sayısı : 487 
Rey verenler : 2 4 9 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler 3 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar : 221 

Açık mebusluklar 17 

[Kabul 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLÜ 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 

' Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesut Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

edenleri 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğhı 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
1 Ekrem Cenani 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yamnn 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
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t?ertev Arat 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib D-eniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikrî Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

fc : 107 13. 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
îsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

1.1953 O : 2 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

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

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

SîtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ORDU 
Naşit Fırat 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Nuri Sertoğlu 
VAN 

Ferid Melen 
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[Reye katilmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Oelâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince (î.) 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuo&lu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Gijçbilmez (t.) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügii 

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

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
(Reis V.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I .) . 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Rıza Topçuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

OÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Vanaca 
(I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 

Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Jemal Tünce 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(t.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkpk 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Eth'em Vassaf 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(I.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înee (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
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İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Şükrü üluçay (1.) 

Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Taıı-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk • 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (1.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (t.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz1 Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 

Faik Ahnıed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zaınangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu (1.) 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oghı (1.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

17 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü ihtiyaçlan için gelecek yıllara geçici 

r 
- i 

« 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Cemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

a AĞRI 
"Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın | 

verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.} 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
250 
248 

2 

220 
17 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
1 ismail Aşkın 
| Keşşaf Mehmet Kurkut 

Yüranü Üresin 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BOLU"-

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Eme? 
Agâh Erozon 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart | 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin | 

I Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 

1 Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

! EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

• ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt | 

1 Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
îhsan Altınel 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk 
Necdet lncekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin T ek ön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib D-eniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hanıdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

B : 107 13. 
KONYA 

Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
m an oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin nüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUÖLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

7.1953 O : 2 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
Tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğkı 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekel îoğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Slialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri SertnŞlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKÎRDAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ererin 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Muhit Tümerkan 
VAN 

Ferid Melen 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce (t.) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif KaLıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcüoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez (1.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Mitfcat San 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

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

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 

Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
(t.) 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Şaid Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
nâdi Hüsman 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabay 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
d.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sez?* Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
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Murad Âli Ülgen 
KÜTAHYA 

Besim Besin 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(I.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înce (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

B : 107 13 . ' 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoglu 
Aziz Uras 

MUĞLA , 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (î.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Iiâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 

(Açık mel 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

7.1953 0 : 2 
1 Tevfik ileri 

Şükrü Uluçay (I.) 
SEYHAN 

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

StNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Rifat öçten 

- Reşat Şemsettin Sirer 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

msluklar] 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
17 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (I.) 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 
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Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon işletmesi Kuruluş Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
251 
249 

2 

219 
17 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl # Yardımcı 

' AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bjlen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îlteMn 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel1 

Mustafa Nuri Okcuoğla 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

edenler] 
BURSA. 

Raif Aybar 
Selim Ragıp Emoç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren-

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 
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İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
îhsan Altınel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

B : 107 13 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 

7 .1953 O : 2 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 

Tevfik Coşkun 
SİİRD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 

YOZGAD 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Muhit Tümerkan 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray (I.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hâmid Şevket İnce (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel (t.) 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Takuş 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

BURSA 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (1) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENtZLt 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

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

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

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

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Yarınca 
(t) 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtraan 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
do 
Mithat Benker. 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
( t ) . 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğhı 
Şükrü Kerimzade ( t ) 
Rifat Taşkın 

Hayri Tosunoğlu 
KAYSERİ 

Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A' 
ğaoğlu (1.) 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
B'esim Besin 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (1.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman (1.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce (1.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğju 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 

B : 107 13 . 7 .1953 0 : 2 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betii 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad l 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

i 1 7 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğîu 

VAN 
İzzet Akm 
Ferid Melen 
.Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

» © « 

T. B. M. M. Basımevi 



Trabzon Mebusu Cemal tfe^it Eyüboğlu ve 2 arkada§ınu^;..1953 
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı R cetvelinde cjeği-
siklik yapılması ha;kkırtd[avkaiiün teklifi ve Bütçe Komisyonu ra^ 

poru (2 /523) 
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y ;'•'"• :>:BüyüT«ıMillet Meclisi BaşköıiliğıiMİ 

1953 Bütçe Kanununa; ekli. R cetvelinde, Büyük... Millet Meclisi' kısmında 453 ncü bölümün. 
21 nc i . maddesinin tatbik suretini .gösteren «formül* ün 1 nci fıkrasının değiştirilmesi. hakkın
daki kanun teklifi ile gerekçesi eklidir. ' V • 

, Gerekli ' ,jsle,miu yapılın asma. müsaadelerim • rica eder saygılarımızı, sunarız. 
• Ordu Milletvekili - Trabzon. Milletvekili . .*. : . 

Atıf Topaloglu G. R. Eyüboğlu . - . 

.../.-, GEREKÇE • . : \ , ....,.,..:.:; ., : 

1953 Bütcc Kanununa ekli R cetvelinde, Büyük 'Millet'Meclisi kısmında, giderler bütçesmin'453 ncü 
bölümünün 21 nci maddesinin tatbik suretini gösteren «formül» ün muhtelif sebeplerden değişti-

. rilmesi gerekmektedir. ' ; V.' 
453 ncü bölümün başlığı : «Meclisin milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar» dır. 
Bu bölümün 21 nci maddesi ise, «Medlis namına kongre, konferans, komisyon?1 milletlerarası 

birliklere, tören ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları» na mahsus ödeneği göster
mektedir. * • ;. 

Bütçedeki bâzı gider bölüm ve maddelerinin tatbik şekillerini ve sahasını gösteren ve bütçe 
formül cetveli .diye adlandırılmış olan R cetvelinde, 453 ncü bölümün 21 nci maddesinin tatbik 
şeklini gösteren formül aynen şöyledir : «Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri' görülen 
âza adedinin viki, misli, aday olarak Meclis Riyaset Divanınca tesbit edilip Meclise arzedilir. 
Meclis Umumi Heyeti bunlar arasında seçim suretiyle gidecekleri tâyin eder. Kendi birlikleri
nin . . . . V. S.» 

R cetvelindeki bu hükümlerde, Meclisin kongre, tören ve benzeri yerlerde temsiline ait usul
lere mütaallik olanlarının Meclisin iç faaliyet ve münasebetlerine taallûku sebebiyle içtüzükte yer 
alması gereken hükümlerden olduğu, açıktır. 

Ancak, Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtüzüğü tek partili rejim devrinden müdevverdir; 
Mecliste tek bir partinin- milletvekilleri bulunduğuna, göre, Meclis gruplarına, bunların hukuki 
hüviyetlerine, birbirleriyle, keıidi üyeleriyle ve nihayet bir organı bulundukları Büyük Millet Mec
lisiyle münasebetlerine -mütaallik hükümler, 2 Mayıs 1927 tarihli ve onun yeni dille ifadesi 
olan 11 Nisan 1945 tarihli içtüzükte yer almıştır. 1946 seeimleriyledir ki, Büyük Millet Meclisin
de (birden fazla parti grupları meydana gelmiş ve bunlar, teşri uzvunun* organları olarak Meclis ça
lışmalarında, içtüzük bakımından önemli meseleler ortaya çıkartmıştır. Bu meselelerden bâzıları, 15 
Mayıs. 1946 ve 18 Haziran 194*f'tarihlerinde içtüzükte, 2, 23, 24 ve 85 nci maddelerin tadili suretiyle 
kısmen halledilmiş bulunmaktadır] . . . •-'' 

• Meclisin daimî komisj'-onlarının teşkilinde grupların'kendi adaylarının tesbiti; Kamutay görüş-
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mutaya kiyaseti mahremiyeti; V; S. gibi hususları buna misal olarak göstermek mümkündür. 

Bununla' beraber yukarda işaret .ettiğimiz gibi, Büyük Milet Mecisisdeki grupların teşekkül tar
zına,, fonksiyonlarına, hukuki hüviyet ye bünyelerine Meclisle, diğer gruplarla ye kendi üyeleriyle 
münasebet ve rabıtalarına mütaallik hükümler bacımından İçtüzük pek noksan bir durumdadır; 
süratle ıslah vo ikmale muhtaçtır. Bu mayamla, Büyük Millet Meclisinin.içerde ve dışarda temsiller
de. grupların bu temsillere ne suretle-katılacağına dair bir hüküm mevcut değildir. Bu sebeptendir 
ki /1952 Bütçesinde Büyük'Millet Meclisinin 453 ncü bölümünün R cetvelindeki formülünde bu boş
luğu doldurmak istenmiş ve bu maksatla 1952 Bütçesinin R cetveline konan hüküm 1953 Bütçesine 
de alınmıştır. 

Halbuki ge^en sene ve bu sene bu hükmün tatbikini gerektiren hâdiseler münasebetiyle görül
müştür ki, bu hüküm Meclisteki muhalefet gruplarının haiz olmaları lâzııııgelen bağımsızlığı iktidar 
partisi lehine olarak bozmakta, gruplar arasında bulunması zaruri iyi ve. ahenkli münasebetleri • zeclo-
Icınekte; gruplara ait olması lâzımgelen seçim, yetkisinin çoğunluk partisine mensup Meclis Başkan
lık Divanı üyelerinin takdirine terletmektedir. Nitekim «Strasburg'daki Avrupa îstişari •Meclisin1, 
İngiltere, Yugoslavya ve Hindistan parlamentolarına gönderilen temsilcilerin seçimi münasebetiyle, 
gruplar arasında devamı terviç edilmiyecck kırgınlıklara yol açılmıştır.;/Halbuki, yabancı memlekei-
lero gönderilen heyetlerin Meclis Başkanlığınca parti gruplarının fikirleri yoklanarak seçilmc-i 
daha 18 Nisan 1947 tarihinde yani çok partili rejimin ilk yıllarında,- İngiltere'ye gönderilecek he
yet münasebetiyle Büyük Millet Meclisince takarrür ettirilmiş bulunmakta idi. 

Bu gelenek geliştirilip' İçtüzüğe hükümler halinde intikal ettirilmesi beklenirken, bahis konusu 
olan R cetvelinin' Büyük Millet Meclisine ait 453 ncü bölümün formülü ile 1952 den itibaren bu ge
lenekten inhiraf edilmiş bulunulmaktadır. 

Gerçi İçtüzükteki .boşluklar ve noksanlar bundan ibaret değildir. Ye yine sadece Bütçe Kanunu
nun R cetvelinde yapılacak değişiklikler ile iktifa edilmesi doğru değildir. Fakat R cetvelindeki ma
ni hüküm kaldırılınca yukarda işaret ettiğimiz 18. IV . 1947 tarihinde yapıldığı gibi haricî temsil
lerde gruplara kendi temsilcilerini, seçmek imkânı verilmiş olacaktır. ,.• 

Bu hususun İçtüzükte de sarih bir hükme bağlanması lüzumu aşikârdır. Fakat yukarda işar-.:! 
edildiği gibi İçtüzük esaslı bir tadile muhtaçtır. Bu ise oldukça uzun bir zaman meselesidir. Bunun 
içindir ki, şimdilik sadece R cetvelindeki formülün tadil ve ıslahı ile iktifa etmek yerinde olur. 

. ..:._.;AR Satnc! . 991 \ .-
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/523 
Kar m- No. 93 

3 .VI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu ve 
iki arkadaşının, 1953 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (R) cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonu
muza havale olunmakla teklif sahibi ve idare 
âmiri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; 1953 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) cetvelinin Büyük Millet Meclisi kıs
mında 453 ncü faslın 21 nci maddesine ait for
mülün ilk fıkrasının tadilini ve dolayısiyle Mec
lis namına kongre, konferans, komisyon, Mil
letlerarası Birliklere, tören ve davetlere iştirak 
edecek âzanm kendi parti grupları tarafından 
seçilerek Meclis Riyasetine bildirilmesini ve 
Riyaset tarafından da bu suretle tesbit edilen 
listenin Umumi Heyetin tasvibine arzedilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Meclisin memleket içinde temsili icabettiği 
hallerde ne yolda hareket edileceği İçtüzüğün 
219 nen maddesinin 2 nci fıkrasında tasrih edil
miş ise de memleket dışı temsiller için hiçbir 
kaydı ihtiva etmemekte ve bu boşlukta, hükmü 
bir seneye münhasır olan Bütçe kanunlarına ili
şik (R) cetvellerine konulan formüller ile tat
bikatını bulmaktadır. 

1953 yılı Bütçe Kanununa ilişik (R) cetve
linde kabul olunan formülde «bu gibi toplantı
lara iştirak etmeleri zaruri görülen âza adedi
nin iki misli, aday olarak Meclis Riyaset Diva
nınca tesbit edilip Meclise arzedileceği ve Mec
lis Umumi Heyeti de'bunlar arasından seçim 
suretiyle gidecek olanları tâyin edeceği» tesbit 
eri il mis bulunmaktadır. 

Bu kanun teklifi ile değiştirilmesi istenilen 
şekil ise bu gibi toplantılara iştirak etmeleri za
ruri görülen âzanm parti gruplarınca seçilerek 
Meclis Riyasetine arzedılmesi ve Meclis Rivase-

ti tarafından da Meclisin tasvibine arzolunması-
dır. 

Kanun teklifi üzerinde komisyonumuzda ce
reyan eden müzakerelerden sonra, Meclis ihti
sas komisyonlarının teşkilinde de parti grupla
rının kendi adaylarını seçerek Meclis Riyaseti
ne arzetmesi ve bu suretle tanzim olunan ko
misyon listeleri üzerinden seçim yapılması key
fiyeti de göz önünde bulundurularak kanun tek
lifi, başlık ve birinci maddesine kelime ilâvesiy
le ve yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
Muhalifim 

M. Ekinci 
Erzincan 

N. Pekcan 
Kırklareli 

.Şf. Bakay 

Malatya 
M. S. Eti 

Bu 

îzmir 
B. Bilgin 

rapor Sözcüsü 
Seyhan 
S. Ban 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Elâzığ 

Ö. F. 8anaç 

Kastamonu 
H. Türe 

Kırşehir 
Değiştirmenin aley 

hindeyim 
R. özdeş 
Samsun 
Muhalifim 
T. İleri 

Seyhan 
fîerek formül gerekse tasarı usulsüz şe
kilde tçtüzük tadili demek olduğundan 
usulüne ve esasına muhalifim. 

C. Türk 
Trabzon Trabzon 

C. R. Eyiiboğlu ' Müstenkifim 
S. F. Kalayctoğlu 

( » ftavısı : 221A. 
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TR^BZON MEBUSU CEMAL REŞlT EYÜB-

OĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKIiÎFt 

1953 Bütçesine bağlı R cetvelinde değişiklik 
yâpthnasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1953 Bütçesin* bağlı R işa
retli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
453 n<sü faslın 21 nci maddesine ait formülün 
ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu -. gifai toplantılara iştirak etmeleri zaruri 
görülen âza adedi Meclis Riyaset Divanınca, 
grupların mütalâ alları da alınmak suretiyle tes
bit edilir. Gönderilecek heyete iştirak edecek 
milletvekillerini kendi grupları seçer ve Meclis 
Riyasetine bildirir. Riyaset bu suretle tesbit 
edilen listeyi Kamutayın tasvibine sunar. 

(tkinci fıkra aynen.) 

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

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1953 Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mında 453 ncü faslın 21 nci maddesine ait for
mülün ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
m iştir: 

Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri 
görülen âza adedi Meclis Riyaset Divanınca. 
grupların mütalâaları da alınmak suretiyle tes
bit edilir. Gönderilecek heyete iştirak edecek 
milletvekillerini kendi grupları seçer ve Mec
lis Riyasetine bildirir Riyaset bu suretle tes-
<bit edilen listeyi Kamutayın tasvibine sunar. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 



S. SAYISI 259 
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Kuruluş 
kanunu lâyihası ile Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve 
Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/383, 2/283) 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası (1/383) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2232, 6/1220 
' Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 'Kuruluşu hakkında Ulaştırma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 .1.1052 tarihinde Yüksek Meclise sunulması- kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş kanunu tasarısına ait gerekçe 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme faaliyetini nizamhyan bugünkü mevzuat, tamamiyle idareci 
âmmıe hizmetlerini gören Devlet Dairelerinin tâbi olduğu usul ve kaidelerden ibarettir. (4454 sayılı 
Teşkilât Kanunu, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebei umu
miye Kanunu) 

ıBu suretle münhasıran idareci âmme hizmeti telâkkisi esasına dayanan bugünkü hesap ve 
murakabe sisteminde PTT nin tamamen ticari, sınai ve malî karakteri haiz âmme hizmeti vasfı 
nazara alınmamış ve bu yüzden işletme bugüne 'kadar memleketin içtimai ve iktisadi kalkınma
sında ifa zorunda bulunduğu hayati ehemmiyeti haiz vazifelerini lâyıkiyle yaıpamamış ve lüzumlu 
tesislerini gerektiği gibi kuramamıştır. 

PTT İdareleri, bütün dünya memleketlerinde ticari ve sınai karakteri haiz bir Devlet Mües
sesesi olarak mütalâa edilmiş ve bu mahiyeti haiz müesseselerin gerektirdiği malî Ve idari elâstikU 
yeti verecek mevzuatla teçhiz edilmişlerdir. 

Bugün bütün dünyada en ileri1 bir memleket olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletlerinde 
bile, Telgraf ve ^elefon kısımlarının tamamen hususi teşebbüs elinde olmalarına ve bize naza
ran kat, kat ileri bulunmalarına rağmen, Posta İşletmesinin tâbi olduğu mevzuat kâfi derecede 
bu 'karakteri haiz görülmemekte ve Amerika Hükümet Dairelerinin ıslahı için eski Cumhurbaş
kanı Höover'in riyaset ettiği komisyon raporunda (Postaca ai't kısım, sahife 227) aynen : 

«Şu muhakkaktır ki Post Ofis : 
a) Hâkim vasfı itibariyle ticari ve iktisadi karakteri haiz (business nature); 
b) Gelir temin edici ve kendi kendine yeterliği olması lâzım (şelf - sustaining); 
c) Halkla olan muameleleri tamamen ticari ve iktisadi mahiyette olan (bumatfcs - type trans-

sctions); 

24 . IV . 1952 
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d) Bugünkü bütçesinin müsaade ettiğinden çok daha fazla bir elastikiyete ihtiyacı bulunan; 

bir işletimedir». 
denilmekte ve bu idare için : 
a) Ticari ve iktisadi kontrolünün mükemmel olabilmesi için Muhasebe ve Bütçe usullerinde 

tadilât yapılması, 
b) Posta servislerinin dalgalı taleplerini ve bütün memleket ölçüsünde muazzam değişiklik

ler arzeden muamelelerini karşılıyacak şekilde masraflarda elastikiyet (flexibility) temini, 
c) Mukavelelere, mubayaalara ve personel vazifelerine hâkim olan bugünkü tahdit edici kanun 

ve kaideler yerine daha ziyade serbesti' veren yeni mevzuat konulması, 
d) idare otoritesinin deruhde edilen mesuliyetlerle mütenasip olmasının sağlanması, 
teklif edilmektedir. ~"; - T r r - P * . . ; •"•••>• ' • ' ? • 
Türkiye Cumhuriyeti PTT idaresi, Amerika Birleşik Devletlerinin yalnız posta hizmetlerine 

ve tasarruf sandığına taallûk eden hizmetlerinden başka Telgraf, Telefon, Telsiz, Nakliye ve 
PTT Fabrikası gibi diğer işletme çeşitlerini de ihtiva etmektedir. 

Yukarda arzettiğimiz ana hatlar muvacehesinde vazifelendirildiği hizmet çeşitlerindeki san -
tekâmüller dolayısiyle tamamen ticari ve sınaî bir karakter kazanan ve yaptığı işler «maddeye, em
niyet ve intizam içinde ve en iktisadi şekilde ve en kısa bir zamanda mekân değiştirmesini sağlamak» 
diye hulâsa edilebilen PTT idaresinin evvel emirde bu sürat ve iktisadiliği sağlıyacak yeni mev
zuatla teçhiz edilmesi katî bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Bu zarureti daha iyi izah edebilmek için PTT. idaresinin muhtelif vazife kaımnlariyle kendi
sine verilen işleri aşağıdaki şekilde bir tasnife t?.'bi tutmak icabeder. 

1. Posta mürasele işletmesi : 
(Açık • ve kapalı mektuplar, kartlar ve gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar her 

türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, tebliğ kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, küçük paketler, değerli 
mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta- kolileri kabul etmek, taşımak ve dağıtmak (Kanun 
numarası : 5584, madde : 1, fıkra : A). 

Buradaki hizmetlerden yalnız açık ve kapalı mektuplar, üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı 
bulunan kartlar, ıtekel mahiyetinde sınai bir âmme hizmeti olarak PTT ye verilmiş hizmetler 
olup diğerleri teşebbüsü şahsi ile rekabet halinde ifası lâzımgelen hizmetlerden madut bulunmaktadır. 

2. Malî işletme : 
a) Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere «Posta Biriktirme 

Sandığı» kurmak (Kanun : 5584, madde : 1, f jkra : G.); 
b) Bedelleri postahanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek 

(Kanun : 5584, madde : 1, fıkra : B ) ; 
e) Kişiler hesabına alacak tahsil eylemek (Kanun : 5584, madde : 1, fıkra : D) ; 
d) Posta çekleri (âdi posta çekleri ve hesaplavı, belirli meblâğı havi seyyah posta çekleri ihdas 

etmek (Kanun - 5584, madde : 1, fıkra : G ve madde 37), 
Bu malî işletme mevzuuna giren hizmetlerin büyük bir kısmı bankalar gibi malî müesseseler ta

rafından yapılan ve yapılması mümkün olan hizmetlere taallûk etmekte ve bunlar da teşebbüsü 
şahsi ile rekabet halinde bulunan işlerden madut bulunmaktadır. 

3. "Öagaj ve yolcu nakliye işletmesi : 
imkân bülunart yerlerde ve Demiryolları, Denizyolları ve Havayolları iş alanları dışında ken

di taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşımak (Kanun - 5584, madde : 1, fıkra : F) 
Bu hizmet de - Demiryolları, Denizyolları ve Havayolları idareleri müstesna - diğer her türlü 

teşebbüslerle serbestîi rekabet sahasında yapılacak bir hizmettir ve nakliye işletmeciliğidir. 
PTT idaresi bu hizmeti yaparken aynı zamanda posta mürasele hizmetlerini de daha sık, 

daha seri, daha emin ve daha geniş bir şekilde yapma imkânlarına kavuşacak ve bugüne kadar 
kendisine her sene milyonlarca liralık masrafa mal olan bu nakliye işini rantabl bir hale getirmiş bu
lunacaktır. 
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4. Sınai işletme : 
PTT Fabrikası (PTT ye ait alât, edevat ve malzemeyi imal ve tamir etmek) (Kanun: 4454, 

Madde: 25) 
PTT Matbaası (PTT ye ve imkân husulünde bedeli mukabilinde diğer resmî teşekküllerle ha

yır müesseselerine ait evrak ve pulları basmak) (Kanun: 4454, Madde: 27) 
Bunlardan birincisi yalnız PTT ye ait âlât, edevat ve malzemenin imal ve tamir işini göre

cek, ikincisi ise bunlara ilâveten resmî teşekküllerle hayır müesseselerinin işlerini de yapabilecektir. 
5. Telekomünikasyon işletmesi : 
Tekel altında, şehir içi ve şehirlerarası ve menıleketlerarası telli ve telsiz telefon ve telgraf hiz

metlerini yapmak (Kanun 406 ve ekleri, 3222 ve sair muhtelif kanunlar) 
Birçok memleketlerde hususi teşebbüs tarafından ifa edilmkte olan bu hizmetler tekel ma

hiyetinde sınai âmme hizmeti olarak yer almaktadır. 
6. Müteferrik hizmetler : 
a) Gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergilere abone kaydetmek; (Kanun 5584, Madde: 1, 

Fıkra : C) 
b) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere kimlik kartı vermek; (Kanun: 5584, 

Madde: 17 Fıkra : E) 
e) Sair tâli hizmetler . . .. 
Bugün bu işletme çeşitlerinden posta mürasele işletmesiyle malî işletmenin yalnız havaleye 

ait kısımları ve sınai işletmeye ait kısmın PTT Fabrikasına taallûk eden kısmı ve telekomü
nikasyon işletmesi çalışmakta, diğer mevzular üzerinde ise halen hazırlıklar yapılmaktadır. 

Görülüyor ki, PTT Genel Müdürlüğünün tedvir edeceği işler çok tenevvü arzeden ve her biri 
ayrı bir itina ve dikkat istiyen hususlara taallûk etmektedir. Bütün bunlar tamamen ticari, 
malî ve sınai karakteri haiz, talep ve ihtiyaçlara süratle intibak etmesi lâzımgelen ve büyük bir 
seyyaliyet ve hareket istiyen ieletme çeşitleridir. Bu bakımdan bunların sevk ve idaresiyle meşgul 
olacak teşekkülün : . . . . . . 

A) Teşkilât ve idare; 
B) Bütçe, hesap ve murakabe; • ' "J * 
C) Ticaret ve levazım; 

fonksiyonlarının seyyaliyet, harekiyet (îlexibilite) ve iktisadiliği (gelirlilik - rentabilitâ, müsmi-
riyet - Produetivite) sağlıyacak mevzuatla teçhiz edilmesi lâzımgelmektedir. Bugünkü mevzuat bu 
hususları sağlamak şöyle dursun tamamen aksi bir netice tevlit etmektedir. 

A) Teşkilât ve idare : 
a) PTT İdaresinin. Teşkilât Kanunu, 1943 senesinden beri meriyette bulunan 4454 sayılı 

Kanundur. İdarenin servis taksimatı, kadroları ve bu kadrolarda vazife alacakların maaş mik
tarları bu kanunda tasrih edilmiştir. Ayrıca hat bakıcısı ve dağıtıcı kadrolariyle hizmetlilerin 
kadroları senelik bütçe kanunlarında tesbit edilmektedir. 

Birinci kısım (7.000) küsur ve ikinci kısım da yine (7.000) küsur memur ve hizmetliye ta
allûk etmektedir. Bu suretle kadroların yarısı ve işletmenin iç organizasyonu 7 - 8 senedir 
donmuş bir halde bulunmakta ve diğer yarı kadro ise ancak seneden seneye tanzim edilen ve de
ğişmesi yine bir kanun mevzuu olan bütçe kanunfariyle tesbit olunmaktadır. 

Posta hizmetleri memleket dahilî ve haricî iktisadi, siyasi ve içtimai hareketlerin tesiriyle 
senesi içindeki mevsim temevvüçlerindn tesirine tâbi olduğu gibi birkaç senelik konjonktür te-
mevvüçlerine de tâbidir. Bu hareketlerin doğurduğu talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere iç or
ganizasyon dle kadroların mümkün olduğu mertebe elâstiki olması ve gerektiğinde değişebilmesi 
zaruri bulunmaktadır. 

b) Posta hizmetlerinde çalışan memurları; büro hizmetlerinde çalışan memurlar, işletmede 
çalışan memurlar, teknik işlerde çalışan memurlar diye üçe ayırmak kabildir. Her üç sahaya da iyi 
ve kalifiye memur temin etmek ve temin edilen bu memurları da İdare bünyesinde muhafaza ey
lemek lâzımdır. Maaş ve ücret bakımından her üç çeşit PTT memurlarının tâbi olduğu kanun 3656 
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sayılı Barem Kanunudur. Halbuki İktisadi ve Ticari karakter arzeden diğer ânım* müesseselenn-
deki memurların tâlbi oldukları kanun - daha ziyade menfaat ve ücret sağlıyan - 3659 sayılı Ka
nundur. Bu yüzden iyi ve yetinmiş memurlar bir kolayını bulup bu müesseselere kaçmakta veya 
tamamen serbest iş safrasında kendilerine yer bulmaktadırlar. İdarenin kalifiye memur miktarı 
ve vasfı gün geçtikçe düşmekte ve bundan idare (büyük zararlar görmektedir. 

islerin sürat ve nezaketi istihdam edilecek personelin itina ile yetiştirilmiş ve üstün evsafı ha
iz olmasını istilzam ettirmektedir. Bu (bakımdan personel statüsünün işlerin durumuna uyar şe
kilde tanzimi ve kalifiye memurların tatmin eddlmesi iktiza eder. - * 

B) Bütçe, hesap ve murakabe : 
a) İdarenin yıllık bütçesi mülhak bütçeli idareler bütçeleri için kabul edilen esaslar dâhilin

de yıllık olarak hazırlanmakta ve Büyük Millet Meclisinin tasdikmdan geçmektedir. Bu bütçeler
de bölümler arasında münakale imkânı yeni bir kanunla, maddeler arasındaki münakale de Ma
liye Bakanlığının muvafakati ile mümkün olabilmektedir. Bölüm adedinin, Muvazenei Umumiye-
ye dâhil diğer Devlet daireleri için tanzim edilen ana formüle uygun olarak 49 olduğu düşünülür
se bütçede seyyaliyet sıfıra yakın demektir. 

b) İdarenin malî, ticari ve iktisadi kararkteri haiz bir Devlet İşletmesi olmasına ve tahsil ettiği 
paraların hemen hemen hepsinin yaptığı hizmetler karşılığı ücretler bulunmasına rağmen hesap 
bakımından tâbi olduğu kanun Muhasebei Umumiye Kanunudur. Varidat ve masraf tahakkuk me
murluğu ile muhasibi mesullük ve âmiri italik vazife ve salâhiyetlerinin tâbi olduğu kayıtlar ve 
Genel Müdürlük için sarftan evvel ve teşkilât için de sarftan sonra Sayıştay vizeleri PTT İda
resi için de tatbik olunmaktadır. Muhasebe Müdürü de Maliye Bakanlığınca tâyin olunmaktadır. 

1929 senesinde PTT İdaresinin ıslahı için tetkikata memur edilen Kari Orth namındaki bir 
Alman Posta, Telgraf mütehassısı bu hususta aynen şu ifadeyi kullanmıştır. 

«Diğer siyasi ve idareci âmme müesseselerinde pek de müziç. icrayı tesir etmiyen bürokrasi 
nizam ve kaideleri PTT de her türlü inkişafı durdurur ve vazifelerini lâyıkiyle ifayı gayrimümkün 
kılar.» 

İdare, yaptığı hizmetlerin iktisadiliğini temin için bunların maliyetlerini bilmek mecburiyetin
dedir. Bunun için de 'kendi muhasebe şeklini, işletmelerinin şekline göre, tâyin ve tesbit etmesi ge
rekir. 

c) PTT İdaresi, yine siyasi ve idareci Devlet müesseselerinin tâbi olduğu şekli murakabeye 
yani Sayıştay murakabesine tâbidir. İktisadi Devlet Teşekkülleri için tatbik olunan ve 3460 sa
yılı Kanım hükümleri dâhilinde umumi /murakabe heyetince yapılmakta olan işletme murakabesi 
PTT için tatbik edilmemektedir. 

Sayıştay'ın şekli murakabesi süratle yürümesi lâzımgelen muamelâtı ne kadar takyit eder ve 
bu takyit İdare aleyhine ne kadar tecelli ederse işletme murakabesinin yapılmamış olması da çok 
daha mühîım hususların gözden kaçmasını tevlit eder. 

PTT de on binlerce kalem malzeme mevcut olduğunu düşünürsek 125 kuruş .kıymetindeki bir' 
bardağın kırılması halinde bunun terkini kaydı için Genel Müdürün âmiri ita olmak sıfatiyle 
imzasının aranmasının ne kıymet ifade edeceğini sorabiliriz. Diğer taraftan formalite bakımından 
her türlü husus tamam olduğu îçin Sayıştay vizelerinden geçen ve iki işemeden beri 3/4 kısmı boş 
olarak duran Kırşehir ve Yozgad'daki PTT binalarını gösterebiliriz. Beheri 350 000 liradan fazla 
bir bedelle ve 800 metre karelik inşaat sahası içinde 30*- 40 oda ve salonlu ve bodru/m katı ile bir
likte üç .kat üzenine ve kaloriferli olarak yapılmış olan bu binalarım üst katları tamamen boş dur
makta ve ancak alt katları - o da gayet geniş yerleşilmek suretiyle - hizmete tahsis edilmiş bulunmak
tadır. Bu binalardan beherinin bir senelik kömür sarfiyatı 50 ton civarındadır. Yapıldığı sene için
de bir işletme kontrolü mevcut olsaydı bu lüzumsuz immaobilisation 'u tenkid edecekti. Böyle bir 
tenkid ve murakabe vâki olmamıştır. Zira murakabe yalnız şekle inhisar etmiş ve işletme murakabesi 
yapılmamıştır. Halbuki PTT gibi iktisadi ve ticari karakter taşıyan Devlet müesseselerinde işlet
me murakabesi şarttır. Bu murakabe hem sermayedar Devleti sermayesini kullanış şekli üzerinde 
4aimf plarak malûmattar kılmak hem de bu işletme murakabesinin tenkidlerinden işletmenin biza.-
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tihi kendisini ikaz ve tenbih etırtefc ve ileride daha rasyonel çalışmaya seVkeytemet bakımından lüzum
lu ve faydalıdır. 

C) Ticaret ve levazım : 
Bu mevzularda PTT İdaresinin tâbi olduğu mevzuat Muhasebei Umûmiye Kanunu ve Artır

ma, Eksiltme ve ihale Kanunudur. 
Bu gibi idareler için fevkalâde takyit edici ve inisiyatifi öldürücü mahiyette olan bu kanunlar 

idarenin çok süratli yürümesi lâzımgelen bu servislerini sön derece aksatmakta, hattâ çok defalar 
hareketsiz bırakmakta ve neticeleri tamamen idarenin aleyhine tecelli etmektedir. Meselâ, yabancı 
memleketlerden ithal edilecek maddeler için ilân müddeti asgari 45 gündür. Bütçesi Martta kabul 
edilen idare bütçe durumuna göre ihtiyaçlarını tesbit için bir ay kadar çalışmakta ve ilânını yapıp 
mukaveleyi imza edinceye kadar iki ay geçmektedir. Bu takdirde mubayaa anlaşması ancak büt
çenin kabulünden üç ay sonra tekemmül edebilmektedir. Satıcı firma da malın imal, sevk ve tes
limi için asgari 3 - 6 aylık bir zaman istiyeceğine göre senenin ancak Ağustos vö Eylül aylarında -
o da her şey normal giderse - mal gelebilmektedir. Bunların memleket dâhiline şevki bu suret
le Sonbahar ve Kışa raslamakta ve bu aylarda, bilhassa hat inşaat ve tamiratında eli çok müş
külât arzeden mevsime tesadüf etmektedir. 

Diğr taraftan bu kanunların teminat, kabul ve tesellüm hakkındaki kayıtları da pek ağırdır. 
Bu kayıtlar tatbikatta arzu edilmiyen bataete ve zaman kaydına sebep olmaktadır. Meselâ, tes
lim olunan malzemenin, velev ki, cüz'i bir kısmı, fennî şartnamesine gayrimuvafık zuhur ederse 
malzemenin mukaveleye muvafık ve kısmı âzamini teşkil eden miktarı tefrik ve tesellüm olu
namaz. Mukaveleye tamamen muvafık olmıyarak tesellüm edilmiş bulunan fakat yine de kabili 
istimal olan bütün malzeme için icabında ve lüzum ve zaruretine mebni muvafık bir fiyat 
üzerinden yeni bir anlaşma yapılmaz. Bu hallerde daima bütün malzeme reddolunarak yeni bir 
eksiltme açılması zaruridir. Bu usullerin tatbiki neticesinde yeni teslim olunacak malze
menin istimali icabeden bir yeni tesisatın işler hale getirilebilmesi asgari altı ay, hattâ bir seneden 
fazla müddet gecikir ve bu tesisin bu müddet zarfındaki geliri çok zamanlar idare için büyük bir 
kayıp olur. 

PTT nin iktisadi ve ticari karakterini göz önünde tutarsak bu kanunların tatbiki suretiyle 
kaybedilen zaman ve paranın azameti anlaşılır. 

Dğer taraftan bu mevzuat PTT de çalışan memurlarda inisiyatifi tamamen öldürmekte ve on
ları yalnız kanunların teâbit ettiği 'jekil ve formaliteleri bir araya getirmekle meşgul birer oton at 
haline getirmektedir. Bu servislerin piyasayı, fiyat temevvüçlerini, borsaları günü gününe takip 
ederek en elverişli zamanlarda mubayaa yapabilmelerini ve zamanında stoklarını hazırlamaları 
gibi hizmetleri yaptıklarını söylemek şü*phesî?ki mümkün değildir. 

Diğer taraftan bu mevzuat suiistimalleri önleyecek kudret ve kabiliyette de değildir. Hattâ 
bilâkis kötü niyetli kimseleri himaye edecek imkânları vermektedir. Şeklini kanuna uygun ola
rak tamamlıyan kötü niyetliyi biıtmfck pek güçtür. Memur insiytttîfinî kütlanmiyor ki neye 
istinaden böyle veya şöyle yaptın diye kendisine sual sömlâbilsîn. 

PTT İşletmesi çok büyük miktardaki kalemlerde ve gayet ufak kıymetlerden pek büvük kıy
metlere kadar ehemmiyette' nttthtelif isletme ve tesis malzemesine ihtiyaç göstermektedir. Bun
ların mubayaa, stoklama, istihlâk ve işTetıİm-esi daha serbest ve rasyonel esâslara dayanmak za
ruretindedir. Aksi halde gecikmeler, hâttâ teminlerinde imkânsızlıklar, pahalı mubayaalar, lü
zumundan az veya lüzumundan fazla stoklan, a gibi vaziyetler hâsıl olur ki, burtlar hem hizmet
lerin- ifasını güçleştirir veya, imkânsız kılar hem de işletmeye muazzam zararlar tevlit eder. 

Yukarda arzettiğimiz hususat PTT İdaresinin malî, ticari ve sınai âmme müessesesi karakterine 
uyacak yeni mevzuatla teçhiz edilmesi lâzımgeîdiğini ispat e tçiktedir . 

Türk vâzıı kanunu siyasi ve idareci âmme hizmetleri gören Devlet teşkilâtı için 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanunu ve suraı karakterli ve ve bütçeli Devlet teşkilâtı için de daha ziyade 
serbesti ve seyyaliyet temm eden 3400 «sayılı Umumi Murakabe Kanununu tedvin etmiş bulunmak
tadır. . " 

£• _ 1 ( S. Sayısı : 269 ) 



Bu durum karşısında PTT. İşletmesinin tâbi olacağı esas kanun 3460 sayılı Kanun- olmak icâ-
beder. Bu sebepledir ki, yeni PTT Teşkilât Kanunu bu kanunun ana hatları içinde mütalâa 
edilen bir İktisadi Devlet Teşekkülü hususi kanunu olarak hazırlanmıştır. 

Kaldı ki, PTT. İdaresinin tâbi olduğu teşkilât kanunlarının tarihî seyri takibedilirse bu netice
nin ne kadar tabiî ve zaruri olduğu görülür. 1933 senesine kadar Muvayenei Umumiye dâhilinde, ida
re edilen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi bu sene içinde 2208 sayılı Kanunla Mülhak Bütçeli bir 

, idare haline getirilmiş ve 1935 senesinde de 2822 sayılı Kanunla bâzı değişiklikler yapılmış ve ni
hayet 1943 senesinde 4454 sayılı Kanunla bugünkü şeklini almıştır. 

Bu son kanun yine mülhak bütçe esasına göre hazırlanmış bir teşkilât kanunu olmasına rağmen 
malî hususatı ve muhasebeye ait öyle hükümleri ihtiva etmektedir ki, bunlar vâzıı kanunun ida-
reye bir iktisadi Devlet Teşekkülü serbestisi vermek istediği fakat bunları sarahaten ifade edeme
diği intibaını kuvvetlendirmektedir. 

I - İdarenin bilanço! ve kâr ve zarar hesabı tanzim edeceği falkat bunları Muhasebei Umumi
ye Kanununun 102 nci ve 103 ncü maddeleri gereğince hazırlıyacağı hesa'bı katîye ekliyeeeği 
zikreilmişıtir. 

Bir idarenin aynı zamanda Muhasebei Umumiye Kanununa göre hesap tutması ve diğer taraf
tan ticari Muhasebe sistemi yürütmesi imkânsızlığı aşikârdır. Bu •bakımdan ikisinden birisinin 
tercihi zaruridir. 

2) İşletmeye ana sermaye, yenileme sermayesi ve ihtiyat sermaye tanınmış ve bunların tarzı 
teşekkülü gösterilmiştir. 

Bu sermayelerin tarzı teşekkülü ve hesaplanması ve hareketlerinin samimiyetle muhasebe ka
yıtlarına intikalini İşletmenin hakiki karakterine uygun ticari ve sınai bir muhasebe sistemi ile 
kabil olabileceği malûmdur. Nakit ve ayniyat için tatbik edilen Devlet Muhasebe sisteminin bunu 
sağlıyaeak kaidelere malik olmadığı da aşikârdır. 

Bu bakımlardan da 4454 sayılı Kanunun temayül ettiği hususun yeniden vuzuh ve cesaretle ele 
alınması ve kanunun tadili gerekmektedir. Aynı zamanda 1950 Haziranından itibaren meriyete 
giren ve P T T İdaresine (Posta Tasarruf Sandıkları), (Posta Çekleri) ve (yolcu ve bagaj nakli
yatı) vazifelerini de ilâveten veren 5584 sayılı yeni Posta Kanunu da bu zarureti kuvvetlendir
miş bulunmaktadır. 

Madde 1 : Kuruluşunun unvan, merkez ve hususi durumu ile idare ve murakabesini İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait 3460 sayılı Kanun, memur ve hizmetlileri hakkında 3659 sayılı Barem Ka
nunu ile hizmetin bünye ve özelliklerine göre kanun tasarısı ile sevkedilen hükümlere göre teşkilât
landırılıp sevk ve idare edileceğini bildirmektedir. 

Madde 2 : İdarenin adı geçen kanunlarla verilmiş bulunan Posta, Telgraf ve Telefon hizmetle
rini ifa edeceğini bildirmektedir. 

Madde 3 : 3460 sayılı Kanuna göre teşekkül edecek umumi heyete Ulaştırma Bakanının ve bu 
kanunun esaslarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu Reisi ve Kâtibi ile bu 
komisyon üyeleri arasında seçilecek milletvekillerinin iştiraklerini sağlamaktadır. Umumi Heyete 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve Devlet ulaştırma hizmeti gören diğer teşekküllerin idare meclisi 
başkan ve genel müdürlerinin de katılmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 

Madde 4 : İdare meclisinin teşekkülüne ve yenilenmesine ait hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 5 : İdare Meclisinin görev ve yetkilerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde 6 : Genel Müdür ve yardımcılarının tâyinine, görev ve yetkilerine ait hükümleri ih

tiva etmektedir. 
Madde 7 : Memurların tâyinine ait hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 8 : İşletmenin sermayesinin teşekkül suretini göstermektedir. Şimdiye kadar katma bir 

bütçe ile idare edilmiş bulunan İşletmenin sermayesini hakiki miktariyle kesin olarak tesbite im
kân olamıyacağı tabiîdir. Bununla beraber mevcut menkul ve* gayrimenkuller, İşletme tesisleri, 
stoklar ve fabrika mamullerinin günün rayicine göre yapılan tahminleri işletmenin üç yüz milyon
luk bir değere malik bulunduğu merkezindedir. 
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Madde 9 : İşletmenin sağlıyacağı kârın taksim ve tevzi şekli ile ihtiyat ve fevkalâde ihtiyat 

sermaye hadleri tesbit ve tâyin edilmektedir. 
Madde 10 : işletmenin öz kaynakları ile karşılamak imkânını bulamadığı kıymetlere ait finans

man ihtiyaçlarının karşılama şekline ait hükmü ihtiva etmektedir. Bu nevi krediler için Maliye 
Bakanlığının kefalet mezuniyeti bulunması halen tatbik olunmakta olan usuldür. 

Madde 11 : İşletmenin yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı ücretlerin bir tarife ile 
tesbit edileceğine dair hükmü ihtiva etmektedir. 

Madde 12, 13 : Bu maddeler PTT Haresine tanınmış haklar olup yeni işletmeye de bunların ta
nınması hizmetin ifası bakımından zaruri görülmektedir. (4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi). 

Madde 14 : Bu madde devlete ait sermayenin korunmasını sağlamak bakımından lüzumlu gö
rülmüştür. 

Madde 15 : Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinin devamlı olarak görülebilmesi için aktif ser
vis personelinin normal mesai saatleri dışında da çalıştırılması gerektiğinden bu madde hükmü
nün eskiden olduğu gibi muhafazası zaruri görülmüştür. (4454 sayılı Kanunun 50 ve 5584 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi). 

Madde 16 : PTT hizmetlerinin icabında çok çalışan ve çok yıpranan PTT memurları diğer ida
relerdeki memurlara kıyasla en çok hastalığa mâruz bulunan bir sınıftır. Bugünkü şartlarla bu 
memurların tedavileri lâyikı veçhile yapılamadığı gibi aileleri için de bir yardım sağlama imkânı 
bulunamamaktadır. Gerek kendilerini esaslı tedavi suretiyle çalışma güçlerini artırmak ve ge
rekse ailelerini tedavi etmek gibi insanî ve sosyal bir dâvayı halletmek üzere diğer idarelerde ol
duğu gibi PTT memurları için (Sağlık Yardım Sandığı) kurulması zaruri görülmüştür. 

Madde 17 : Kefalet Sandığı sermayesinin teşekkülünde ve çoğalmasında PTT İdaresi diğer dev
let dairelerine nazaran başta gelmektedir. Buna karşılık gerek ihtilas gerekse sair sebeplerle PTT 
idaresi hesabının Kefalet Sandığının tazminat olarak ödediği paralar tevdiata kıyasla Ç/)k küçük 
bir miktarı bulmaktadır. Bu itibarla şimdiye kadar Kefalet Sandığına yatırılan paraların Hazi
nece idareye iadesi ve 2489 sayılı Kanun esasları dairesinde memurlardan kesilmesine devam edi
lecek olan aidatın bu paraya ilâvesi suretiyle hususi bir hesaba kayden kendi bünyesinde nema-
landırılması halinde malî durumu müsait bulunmıyan idare için önemi küçümsenmiyeeek bir ge
lir kaynağı sağlanmış olacaktır. 

Madde 18 : Bir âmme hizmeti görmekte olan PTT idaresi memurlarının bu hükme tâbi tutul
mak suretiyle, tam bitaraflığı ve mahremiyeti sağlamalarını emniyet altına almak lâzım ve zaruri 
görülmüştür. 

Geçici madde I ilâ IX : intikal dolayısiyle yapılacak işlemler hakkındaki hükümleri ihtiva 
etmektedir. ;• 

Geçici dördüncü madde : 4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine istinaden Maliye Bakanlığı 
kefaletiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına iskonto ettirilen bonoların yeni teşekkül tarafın
dan da muayyen bir müddet zarfında tamamen itfa edilmek kaydiyle yenilenebileceğine dair 
olup, bu hükmün konulması idarenin bugünkü malî durumu karşısında zaruri görülmüştür. 

Geçici yedinci madde : PTT bünyesinde ayrı bir sınıf teşkil eden hat başbakıcı, bakıcı, baş-
dağıtıcı ve dağıtıcıların, bugün aynen memurlar gibi özel kanunlarla istifade etmekte oldukları 
haklardan mahrum kalmamalarım temin maksadiyle konulmuştur. 

Madde 19 .: Kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Madde 20 : PTT idaresinin; hâlen 5237 sayılı Kanunun 8 nci ve yine aynı kanunun 44 ncü mad

desine ilişkin 4109 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca asker ailelerine yar-
.dım ve belediye hissesi olarak senede 2 800 000 lira ve 5004 sayılı Kanun gereğince de Millî Sa
vunma Vergisi olarak 3 İ00 000 lira Hazineye ödemektedir. Bu madde arzedilen vergi külfe
tinin tahfifi maksadiyle Kurumlar Vergisinin bu idare için *bir müddet tecil edileceğine işaret et
mektedir. 

Madde 21, 22 : Kanunun yürürlük tarihini ve yürütme yetkisini göstermektedir. 
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Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4484 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/283) 

21 . VH . 1951 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hak
kındaki 4454 sayılı Kanuna ek kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

GEBEKÇB 

Posta,, telgraf ve telefon işlerini üzerine alan Ulaştırma Bakanlığına bağlı Katma Bütçe ile 
idare edilen Genel Müdürlük bugün 820 posta merkezi ve 15622 yi aşkın personele malik bu
lunmaktadır. Milletçe başarılan demokrasi inkılâbımızda millî dâvalarımızın yeni bir ruh ve 
imanla ele alındığı şu zamanda fuzuli masraf ve meşguliyetleri ihtiva eden Başmüdürlük diğer 
Devlet idarelerinden farklı bir hüviyet taşıması ve aşağıda arzedeeeğim sebep ve mahzurları yü
zünden artık bugün lüzumlu bir teşkilât olarak kabul edilemez. 

1. Evvelce daha az sayıda olan Başmüdürlük teşkilâtı 1936 senesinde vilâyetlerde de mü
dürlükler ihdas edilerek adedleri zamanla artırılmıştır. O zaman 63 vilâyete müdür bulunmadığı 
gibi 16 başmüdür temininde de çok sıkıntılar çekilmiş tâyinlerinin çoğunda daha ziyade tahsil 
ve ehliyet gözetilerek değil tesir ve kayırmaalr ile yapılmıştır. Bu işletmede yüksek tahsilli ida
reciler yok denecek derecede azdır. 

2. iller Kanununa göre valiler diğer işlerde olduğu gibi kendi illerinin posta işlerine de tam 
salahiyetli bulunmaları iktiza ettiği halde başmüdürler bâzı defalar zıt emirler vererek Genel 
Müdürlüğü zor durumlara sevk etmekten geri kalmadıkları gibi bu emir hilâfına iş yaptırarak 
'keskin valilerin icraatları da çak müşahede edilmiş bulunmaktadır. 

3. (Yukarıya hoş görünmek için bâzı başmüdürler kendi .kadrolarına hiç el sürmeden daha 
ziyade meslekin aktif servislerini hedef tutarak işleri sekteye uğratacak derecede memur tasar-
fufunda bulunmuşlardır. Böyle olmakla beraber Başmüdürlükte bir memur hasta veya izinli ol
duğu zaman yerlerinin hemen servislerden alınan memurlarla doldurdukları da çok görülmüştür. 
(Bu şekilde başmüdürler genel müdürlüklerle yaptıkları muhaberede en ufak bir gecikme ve aksa
ma dlmamasına bilhassa itina ederler. Buna mukabil madun makamlara kArşı da istedikleri kadar 
haşin olmaktan geri kalmazlar. Bu idarenin önem verilecek bir tarafı varsa o da a^tif servislerdir. 
Teşkilâtın en mühim organı olan bu haber alma işinin aksatılmaması âmme hizmetinim titiz
likle görülmesi icap eder. Maalesef tetkikatta bu faaliyet tersine cereyan etmekte önce falso ya
pılmaması lâzımgelen (üst makamlarla yaptıkları) kendi muhabereleri gelmektedir. 

4. Yüksek makamlarda bulunan idarecilerin ortalama yaşları 55 ten aşağı düşmez. Bunların 
çoğu çabışma kudretlerini, enerjilerini, mesleki heves ve heyecanlarını tamamen denecek dere
cede kaybetmişlerdir. Memurları da, pazarı bayramı olmıyam posta memurları kadar çalışmazlar. 
Bütün yük dar kadrolarda çalışan ve % 30 u hasta ve fazlası da yıpranmılş bulunan servis me
murlarının sırtlarına yüklenmiş bulunmaktadır. Bununla kalmayıp aynı teşkilâtın memurları ara
sında da bir imtiyazlı sınıf yaratılarak müsavatsızlığa da yo1! açılmış bulunmaktadır. 

5. Bir kısım Başmüdürlerin işletmeye yabancı olmaları bir kısmının da ehil Olmamaları yü
zündeni bunlar 'kendilerini kalem şeflerinin tesirinden uzak tutamamışlardır. Bilhassa bu arada 
bilgisiz ve kıdemsiz (kalem şeflerinin Başmüdürlerin yerlerine. imza atarak Merkez .müdürlerine 
emir vermeleri de hoşa gitmiyen ayrı bir mevzu teşkil etmektedir. 
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Hulâsa esas itibariyle vilâyet teşkilâtı yerinde düşünülmüş bir organizasyon olduğundan mevcu
diyetleri fazla görülen başmüdürlüklerin kaldırılarak merkez müdürlerine tam salâhiyet veril
mekle işlerinin daha salim ve hiçbir tereddüt ve gecikmeye meydan vermiyecek şekilde daha nor
mal görüleceği gün gibi aşikâr sayılmaktadır. 

Memleketimin çok hayırma olan, bir taraftan bu hercümerci bertaraf eden diğer taraftan da 
büyük bir tasarruf ve huzuru temin edecek olan bu kanun tasarısının kabulünü rica ederim. 

BURDUR MEBUSU BEHMET ÖZBEY'ÎN 
TEKLtFÎ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hakk4n-

daki 4454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Posta, Telgrai ve Telefon baş
müdürlükleri kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

' T. B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 31 . III. 1953 

Esas No. 1/383, 2/283 
Karar No. 6 . 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetin hazırlıyarak T. B. M. M. ne sun
duğu «Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası» 
Burdur Mebusu Mehmet özbeyin «PTT 
işletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 
sayılı Kanuna ek» kanun teklifi ile 
birleştirilerek komisyonunuzda Ulaştırma 
Vekili, PTT işletme Umum Müdürü ve 
bu idarenin mütehassıs elemanları huzuru ile 
müzakere edildi. Kanun lâyihasifitn gerekçe
sine muvazi olarak alman izahat, komisyonumuz 
azaları tarafından1 sorulan suallere mütehassıs-
larca verilen cevaplar ve bu mevzu üzerinde yap
tığımız etüdler neticesinde komisyonumuz aşağı
daki kanaatlere varmıştır : 

Bütün- dünyada muhabere hizmetleri mektup 

nakliyle başlamış fakat medeniyetin ve tekniğin 
ilerlemesine muvazi olarak genişlemiş ve daha 
birçok faydalı hizmetleri de içerisine almıştır. 
Mütemeddin memleketlerde PTT idareleri 
her zaman her yerde vatandaş hizmetine hazır, 
haberci, nakliyatçı, bankacı, sekreter vazifelerini 
görecek şekilde teşkilatlandırılmışlardır. PTT 
idareleri bu kadar geniş ve çeşitli hizmetleri gör
mek için muazzam fennî tesisat ve ticari teşkilât 
kurmak zorunda kalmışlardır. 

Fazla liberal rejimlere sahip memleketlerde 
telgraf ve telef o» işleri daha ziyade ticari hususi 
teşebbüs sektörüne ait işlerden sayıldığı için Dev
let yalnız posta hizmetini kendi uhdesinde bıra
karak <H§e(£ hizmetleri şirketlere terketmiştir. 

Amme hizmetleri Devletin vatandaştan aldığı 
vergiye mukabil ona sağladığı malûm hizmetler-
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dir. Memlekette emniyet ve asayişi temin etmek, 
adalet tevzi etmek, köprüler, yollar yapmak bu 
hizmetlerden maduttur. PTT nin mektup 
taşıma ve telgraf hizmetlerini âmme hizmetleri 
meyanmda saymak mümkün ise de telefon, telep-
rinter, yazi veya resim nakli, biriktirme sandığı 
işletmesi, seyyah çekleri çıkarmak, nakliyat ve 
saire gibi hizmetlerini ancak ticari hizmet ola
rak adlandırmak mümkündür. Zira bu hizmetler 
ancak iyi görüldüğü takdirde gelir getirecek 
ve bu gelirler iyi olduğu nispette hizmet geniş-
liyebilecektir. Telefon, teleprinter ve telsiz san
tralleri kurulması pahalı ve işletilmesi külfetli 
tesislerdir. 

Bu gibi tesisatı kuracak ve işletecek müessese
lerin müdebbir birer tüccar gibi düşünmeleri ve 
hareket etmeleri şarttır. 

PTT İdaresi mülhak bütçeli bir idare ola
rak kaldıkça bütçe kanunlariyle kendilerine ve
rilen tahsisatı ihtiyacına göre sarfetmekten baş
ka bir endişesi bulunmıyan âmme hizmeti mü
esseselerinden farksız olacak ve ancak bu mü
esseselerin masraflarını bir nizama bağlamak 
üzere tedvin edilmiş olan Muhasebei Umumiye 
Kanununun hükümlerine tâbi kalacak ve bu su
retle Divanı Muhasebatın sarf formalitelerinin 
yerine getirilip getirilmediğine bakan şekle mü-
taallik kontroldan başka bir kontrola tâbi tu-
tulamıyacaktır. 

Binaenaleyh gelirlerini ve müşterisini artır
maya çalışması gereken müesseselerin takibine 
mecbur oldukları ticari mülâhazaları tatbikten 
mahrum kalacaktır. 

Memleketimizde sınai ve iktisadi inkişafın 
başladığı Cumhuriyetin ilk devirlerinden itiba
ren iki türlü Devlet müessesesi tipi ortaya çık
mış bulunuyor: 

1. Gördüğü âmme hizmetine karşı Müvaze-
nei Umumiyeden tahsisat alan ve göreceği hiz
meti aldığı ödeneğe göre ayarlamaya çalışan 
müesseseler. 

2. Gördüğü hizmet memleketin iktisadi ge
lişmesini sağlamaya matuf olan daha ziyade ti
cari karakterde olan müesseseler. 

Birinci tipe tatbik edilen Muhasebei Umu
miye ve Artırma ve Eksiltme kanunları ikinci 
tipe kabili tatbik olmadığından bu ticari ka
rakterdeki müesseseler için ayrı fakat Muhase
bei Umumiye ve Artırma, Eksiltme Kanununa 
nazaran daha müessir yani daha ziyade şekle 

değil esasa mütaallik murakabe sistemleri vaz*-
eden bir kanun tedvin edilmiştir. 

Bu 3460 numaralı Kanun teknik ve iktisadi 
murakabeyi Başvekâlete bağlı bir mütehassıs 
heyete, politik murakabeyi de doğrudan doğru
ya Büyük Millet Meclisi azasının kahir ekseri
yetini teşkil ettiği bir heyete (Umumi heyet) 
tevdi etmektedir. 

Tekel, PTT, D. D. Y. gibi müesseseler ise 
gördükleri hizmetler bakımından ne birinci tipe 
ne de ikinci tipe ithal edilemediği için bunlara 
ikisi ortası bir hüviyet verilmiş yani mülhak 
bütçe ile idare edilmişlerdir. Bunlar gelir ve 
giderlerini muvazenei umumiye lıaricinde tev-
zin etmek hususunu müstesna olmak üzere bi
linci grupun tâbi bulunduğu muhasebe ve kon
trol sistemlerine tabidirler. 

Sınai ve iktisadi karakteri kuvvetli Devlet 
müesseseleri için hususi bir kanun mevcut ol
duğuna göre zamanla ve Hükümet gerekçesinde 
zikri geçen kanunlarla hizmetleri ilânihaye ge
nişletilmiş ve kendisine tam bir ticari ve ikti
sadi hüviyet verilmiş olan PTT İdaresinin bi
rinci gruptan ikinci grupa geçiş için bir isti
hale safhası olarak kabul edilmesi lâzımgelen 
mülhak bütçeli idare halinden çıkarılarak esa
sen yeri olan ikinci tipe ithal edilmesi kadar ta
biî birşey olamaz. 

Bugün PTT İdaresi kendisine vazifeler tah
mil edilmiş fakat bu vazifeleri lâyıkiyle ifa ede
cek salâhiyetler verilmemiş durumdadır. 

Mülhak bütçeli PTT İdaresinin memleket 
ihtiyaçlarına cevap vermediği hususu her sene 
T. B. M. Meclisinin Bütçe Komisyonunda meb
uslar tarafından tebarüz ettirilegelmiştir. Me
selâ 1951 yılı PTT Bütçesi raporunda komisyon 
raportörü aynen şöyle yazmaktadır : 

« İdarenin böylece gördüğü hizmetler 
itibariyle kâr ve sarar ı düşünülmiyen bir âmme 
hizmeti olarak mütalâa edilmekte olması, tesis 
ve hesap işlerinin Devlet mevzuatına muvazi 
olarak tanzim, hattâ ekseriya onun içinde düşü
nülmesi ona modern ve iktisadi bir işletme hü
viyeti verilmesini geciktirmiş olan sebepler ola 
rak da ortada durmaktadır. Bunun içindir ki, 
son zamanlarda bu müesseseyi (Mülhak bütçeli 
bir Devlet dairesi) olmak zihniyetinden azade 
bulundurmak için belirmiş olan temayüller an
cak tasvip edilmelidir.» 
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Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 
Hükümetimizle müştereken finanse ettiği ve 
içinde her biri beynelmilel birer değer olan 15 
mütehassıstan müteşekkil BARKER Heyeti 
«Türkiye ekonomisi kalkınma programı için tah
lil ve tavsiyeler» adlı raporunda mülhak büt
çeli idareler mevzuuna temasla aynen şöyle di
yor : 

«Sümerbank ve Etibankm aksine olarak, 
Tekel İdaresi ve Devletin münakale ve muha
bere organları kendi bakanlıklarına bağlı ge
nel müdürlükler halinde organize edilmişlerdir. 
Bunlar işletme, yatırim ve amortisman için ge
rekli paraları ihtiva eden katma bütçeleri için 
her yıl Büyük Millet Meclisine müracaat eder
ler. Gelirleri Hazineye devrolunur. Bütün ha; 
camaları badessarf Sayıştaym murakabesine tâ 
bidir. Sümerbank ve Etibankm aksine olarak 
bu teşekküllerin hepsinde muhasebe müdürleri 
Maliye Bakanlığı tarafından tâyin edilir; ken
disi ismen idarenin genel müdürüne karşı mesul 
bulunmakla beraber hakikatta bir hayli istiklâle 
sahiptir. İdarnein bütün masraflarını ayrı ayrı 
tasvip etme hususundaki salâhiyeti dolayısiyle 
gerçekte idari politika da âmil olmaktadır. Yine 
Sümerbank ve Etibankm aksine olarak bu or
ganların personel idaresi büyük ölçüde barem 
usul ve mevzuatı ile mukayyettirler. Umumi 
olarak bu organlar o derece fazla Devlet müda
halesine tâbi tutulmuşlardır ki, ticari esaslara 
göre faaliyet göstermeleri zorlaşmıştır.» 

Biri Bütçe Komisyonu raporundan diğeri 
BARKER misyonu raporundan alman bu iki 
mütalâa Hükümetin gerekçesini teyit etmekte
dir. Komisyonumuz bu kanunun Meclise sunul
masında hattâ gecikilmiş olduğu kanaati ile ka
nunun heyeti umumiyesini ittifakla kabul etmiş 
ve maddeler üzerinde icabeden retuşları yap 
mak üzere kanunu 5 kişilik bir tâli komisyona 
tevdi etmiştir. 

Tâli komisyonun tadilleri de nazarı itibar a 
alınarak yapılan müzakerelerde maddeler aşağı
daki sebeplerle tadil edilmişlerdir : 

Madde 1 : Şirinci maddenin birinci parag
rafındaki «Teşekkülün merkezi Ankara'dır» 
cümlesi Başkenti bir teşekkül merkezi gibi gös
terdiğinden «Teşekkülün merkezi Ankara'dır» 
şeklinde tashih edilmiştir. 

Madde 2 : b fıkrası - Hükümetin teklifinde 
bu fıkra idarenin tekel hizmetleri mevzuunda 

müesseseler, tekel dışı hizmetler sahasında ela 
ortaklıklar kurabileceğini âmirdir. Yalnız tekel 
hizmetleri mevzuunda «bu işlerin maliyetini 
düşürecek» her türlü teşebbüs ve hizmet denil
mektedir. Tekel hizmetleri mevzuunda bu fıkra
nın ileri devletçiliğe meyletmek için açık bir 
kapı bırakacağı meselâ hususi teşebbüsten sa
tın alınması pekâlâ mümkün olan telgraf fin
canlarını bizzat imale kalkışmak gibi hususi 
teşebbüs sahalarını daraltacağı endişesiyle «ve*-
ya bu işlerin maliyetini düşsrecek» tâbiri kal
dırılmıştır. Daha yukardaki «işlerle» kelimesi 
yerine de «hizmetlerle» tâbiri konulmuştur» 

Madde 4 : Ekonomi ve Ticaret, Maliye ve 
Ulaştırma vekâletleri tarafından idare Meclisi 
âzalığma teklif olunacak kimselerin tahsil ve 
bilgi dereceleri ile hassaten bu ise sarılmaları 
hususu üzerinde komisyon bilhassa hassasiyet 
gösterdiğinden maddenin sonuna aşağıdaki pa
ragraf ilâve edilmiştir: Teklif olunacak kimse
lerin yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini mu
vaffakiyetle başarmak için* muktazi meslekî, 
hukuki, mâlî, iktisadi ve teknik bilgiyi haiz ve 
tecrübe sahibi olmaları ve başka bir idare mec
lisinde vazifeli bulunmamaları şarttır. 

Madde 5 : Fıkra o, ç, e) Hükümet teklifi 
İdare Meclisine yıllık işletme bütçesini tetkik 
ve tasdik salâhiyetini verdiği haİde tadil salâ
hiyetini vermediğinden bu da «icabında tadil» 
kelimelerini ilâve etmek suretiyle verilmiştir. 
Aynı kelimeler ç ve e fıkralarına da ilâve 
olunmuştur. 

Madde 5 : Fıkra f) Tarifelere ait esas mad
de olan 11 nci madde komisyonca tadil edilmiş 
olduğundan İdare Meclisinin salâhiyetlerini tâ
yin eden bu fıkra da 11 nci maddeye muvazi 
olarak aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

f) 11 nci madde gereğince tasdik edilecek 
bütün ücret tarifelerini tetkik, Vekâlete teklif 
veya tasdik etmek. 

(Madde 5 : Fıkra h) İdare Meclisine her 
istediği merkezi kapatmak yetkisinin verilmesi 
Komisyonda bu kapatma işinin politik tesirlerle 
de vukubulacağı •endişesini uyandırdığından 
fıkrada merkezi tâbiri «iş yeri» ile değiştiril
miş ve «hizmetler sektedar edilmemek kaydiyle» 
cümlesi ilâve olunmuştur. 

Madde 5 : Fıkra i, j ) Alım, Satım ve yap
ma, yatipırma, kiralama, kiraya verme ve ben-
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zeri ister için Umum Müdüre» 250 000 liraya ka
dar salâhiyet veren (j) fikrası kaldırılmış bu
nun da hududu (i) fıkrasındaki işlerde olduğu 
gibi 100-000 olarak kabul edilmiş 100 000 lira 
sarahaten Umum Müdür salâhiyeti dâhiline alı
narak (i<) fıkrası buna göne tadil edilfmişt/ir. 

'Madde 5 : Fıkra k) 'Bu fı'kra tıabiatiyle (j) 
işaretimi almış keza 1 000 000 lira sarahaten 
Umum Müdür yetkisi dâhiline alınmıştır. 

Madde 5 : Fıkra 1) (Bu fıkranın koymak 
istediği hükümler 3460 »ayılı Kanuna tâbi İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin hususi teşkilât ka
nunlarında bulunmadığından bu kanunda bu 
gibi hükümlerin lüzumsuz olduğu kanaatine va
rılarak bu fıkra tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 5 : Fıkra m, nı) IKaldmılan fıkralar 
dolayısiyle bunlar sırasiyte k ve 1 ile işaretlen
mişlerdir. 

Madde 6 : Umum Müdür yardımcılarının tâ
yin tarzına ve mesuliyetlerine taallûk eden bu 
madde de Umum Müdür yardımcılarının Umum 
Müdüre vekâlet ettikleri zaman veya Umum 
Müdür tarafından kendilerine verilen yetkileri 
kullanırken mesuliyeti takabbül etmeleri ve ken
di .imzaları ile yürüttükleri icraattan tamamen 
mesul olmaları için maddenin sonunda «Umum 
Müdürden, • alacakları direktif ve yetki ile» cüm
lesinden «direktif» kelimesi çıkarılmış ve böy
lece kabul olunmuştur. 

Madde 11 : Tarifeler ikiye ayrılmıştır: Âza
mi tarifeler, cari, tarifeler. Hükümet teklifinde 
muhabere ve mürasele hizmetlerine ait .tarifeler
den yalnız âzamilerinin tasdiki Vekâlete bıra
kılmış tekmil cari tarifelerle diğer hizmetlere 
ait âzami ve cari tarifelerin tasdiki salâhiyeti 
ise idare Meclisine verilmiştir. Bu takdirde 
İdare Meclisi istediği zamanlarda cari tarifeler 
üzerinde değişiklik yapabilir. Değişmesi büyük 
halk kütleleri arasında tesir uyandırabilecek âdi 
mektup, âdi telgraf ve âdi telefon ücret tarife
lerinin idare meclisinin keyfine göre zaman za
man değiştirilmesi komisyonca mahzurlu görü
lerek bu hizmetlere ait tarifelerin gerek âzamile
ri ve gerekse carileri re'sen vekâletin tasdikma 
bırakılmış diğer hizmetlere ait tarifelerin hazır
lama, tetkik ve tasdik keyfiyetleri Hükümet tek
lifinde olduğu gibi kabul olunmuştur. 

Madde 12 : İşletmenin yalnız ve yalnız tekel 
hizmetleri için lüzumlu olan gayrimenkullerin 
istimlâkinin, Devlet istimlâk hükümlerine tâbi kı

lınması komisyonca muvafık görülmüş işletmenin 
sair hizmetleri bu suretle bundan istisna edil
miştir. 

Madde 13 .- Komisyon işletmenin yalnız tekel 
hizmetlerine tahsis olunan mallariyle yine bu 
hizmete ı/.uhassas gayrimenkullerini haciz ve is
timlâkten masun bırakmayı diğer hizmetlere 
tahsis olunan gayrimenkul ve menkulleri bu ma
suniyetin dışında bırakmayı uygun bulmuştur. 

Madde 14 : «Hareketlerde bulunanlar» yeri
ne «harekette bulunan üçüncü şahıslar» ve «mah
kemelerce» kelimesi yerine «adlî mercilerce» tâ
birleri ikame olunmuştur. «Üçüncü şahıslar» 
tâbirinin konmasına sebep işletme memurlarının 
çekememezlik dolayısiyle birbirleri aleyhinde ha-
kikata uymıyan zabıtlar tutmaya tevessül ede
rek memurlar arasında huzurun kaçmasına sebe
biyet vermelerine yol açılması endişesi olmuştur. 

Madde 16 : Fıkra a) PTT Sağlık Yardım 
Sandığına işletme tarafından yatırılacak para 
komisyonca az görülmüş bu miktar memur ve 
hizmetlilerin her yıl aylık ve ücretleri karşılığı 
olarak konacak ödenek tutarının yüzde ikisine çı
karılmıştır. 

Madde 17 : İşletmenin paralı işlerde çalıştı
rılan memurlarının müteselsil bir kefalet sandı
ğı kurmaları komisyonca da lüzumlu görülmüş 
fakat aynı şekilde bir sandığa malik bulunan Zi
raat Bankasının Teşkilât Kanununda bu sandığın 
kurulmasını âmir maddedeki ifadeyi aynen al
mak maksadiyle aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

«2489 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 
mezkûr kanunla tanınan » 

Geçici madde I ve VI : Bu maddelerde birer 
ufak kelime değişikliği yapılmışır: Geçici madde 
I in sonuna «tesbit olunur» yerine «tesbit etti
rilir» yazılmıştır. VI nci maddede ise «Umum 
müdürlüğünde müstahdem bulunan bütün me
mur ve hizmetliler» yerine müteferrik müstah
demler tâbiri ile iltibas yapmasın diye «Umum 
müdürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri» 
şekline konmuştur. 

Madde 20 : Hükümet teklifinde bu madde 
işletmenin tâbi olacağı Kurumlar Vergisini te
cil suretiyle vergi yükünü tahfif etmek için 
konmuştur. Hükümetin esbabı mucibesinde bil
hassa Millî Müdafaa Vergisinin ağır olduğu 
belirtiliyor. Esasen PTT idaresine gayrisâfi ge
lirleri üzerinden % 10 Millî Müdafaa Vergisi 
salan 5004 sayılı Kanun Fevkalâde Zamanlara 
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Mahsus olarak çıkarılmış bir kanun idi. Fevkal
âde zamanlar geçtiğine ve bu tasarı ile tdare 
artık Kurumlar Vergisi gibi gelif nispetinde 
artacak bir vergiye tâbi tutulacağına- göre ko
misyon Kurumlar Vergisinin tecilini lüzumsuz 
ve buna mukabil 5004 sayılı Millî Müdafaa Ver
gisi Kanununun yürürlükten kaldırılmasını uy
gun görmüştür. Madde buna göre tâdil edil
miştir. 

İdare bir iktisadi Devlet İşletmesi haline 
geldikten sonra bir taraftan müdebbir bir tacir 
zihniyeti ile çalışma yoluna girdiği için diğer 
taraftan Millî Müdafaa Vergisinin artık kesil
mesiyle ücret tarifelerinde vukubulacak tenez
zülden dolayı artacak talep sebebiyle gelirle
rinin tabiatiyle ve büyük bir hızla artacağı bu 
suretle Kurumlar Vergisi yolu ile Devlet büt
çesine sağlıyacağı yardım düşünülecek olursa 
esasen müşabih müesseselerin (Emekli "Sandığı. 
Makina Kimya Endüstrisi, Sümerbank, Eti-
bank... ilh. gibi) hiç birinden alınmıyan bu Millî 
Müdafaa Vergisinin kaldırılmasiyle bütçede açı
lacağı zannolunan gediğin fazlasiyle kapana
cağı ve faaliyetlerine yeni bir veçhe verilmesi 
düşünülen PTT İşletmesine de normal bir inki
şaf imkânı sağlanmış olacağı aşikâr olarak gö
rülür. 

Madde 21 . PTT nin mülhak bütçeli bir ida
re halinden bir İktisadi Devlet işletmesi şekli
ne geçiş hazırlıklarının 3 ayda bitip bitmiye-
ceği Hükümet temsilcilerinden sorulduğunda 
iyi çalışılırsa bunun mümkün olacağı ve esasen 

idarenin envanter formülleri ve muhasebe 
plânının hazırlanmakta olduğu ifade edildi. Ko
misyon bu müddeti 3 aya indirmeyi uygu bula
rak maddeyi buna göre tadil etmigtir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun 
Naci Berkman 

Kâtip 
Amasya 
C. Tapcu 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
Bitlis 

Salâhattin İnan 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
Dr. Kâmil Tayşt 

Erzurum 
E. Nutku 

Maraş 
R. öksüz 

Sivas 
î. Duygun 

Urfa 
N. Açanal 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

Bitlis 
N. Barut 

• Çanakkale 
/. Karasioğlu 

Elâzığ 
Abdullah Demirtaş 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
Lûtfi Sayman 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

Hüsnü Akyol 
İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
H. Bingili 

Zonguldak 
A. Rıza încealemdaroğlu 

imzada bulunamadı 
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Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. % 25, IV. 1953 
Maliy Komisyonu 

Esas No. 1/383 ve 2/283 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Gkmel Mü
dürlüğünün İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
ifrağı maksadiyle Hükümetçe hazırlanıp Yük
sek Meclise sunulan ve Komisyonumuza da ha
vale buyurulan ("Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş kanunu 
lâyihası) ve Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in 
(P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayı'lı 
Kanuna eik Kanun) teklifi ile birleştirilerek 
Ulaştrrma Vekili, Maliye Vekâleti mümessilleri, 
P. T. T. Umum Müdürü ve diğer mütehassıslar 
hazır bulunduğu halde müzakere edilmiş, Hükü
met tasarısı ile iktisap etmesi derpiş edilen ye
ni hüviyet, İdarenin iktisadi icaplara göre teş-
kilâtHandırıliması hususunu tahtı temin© almış 
bulunduğu cihetle Mehmet özbey'in kanun tek
lifi ile istihdaf edilen maksat tahassul etmiş 
olacağından bu teklifin reddi ve Hükümet ve 
Ulaştırma Komisyonu lâyihalarının müzakere
si uygun görülmüştür. 

Ancak:; tasarının mucip sebepleri arasında 
komisyonumuzca İdareye verilen hizmetlerin 
bu İdarenin iktisadi müessese zihniyetiyle 
idaresi halinde daha iyi tedvir olunacağı hu
susu nazara almarak bu yönden tasarının esası 
ittifaMa kabul edilmiştir. < 

Fakat, 3460 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
murakabe sistemi, adedleri artan ve gittikçe 
artacak olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
esaslı ve istenildiği gibi kontrotl edilebilmesini 
ve kontrol neticelerinin müessir olabilmesini 
temin edecek bir hüviyet taşımamaktadır. Bil
hassa bu müessesedeki umumi heyete, teşekkül 
tarzı itibariyle uygun olduğu kadar parlâmen
tonun murakabesini temin bakımından da yeni 
(bir hüviyet verilmesi 'lâzımdır. Bu temin edil
medikçe İktisadi Teşekküllerin iyi bir kontrol 
sistemine tâbi olduğu söylenemiyeceğinden bu 
yolda Hükümetçe gerekli çalışmaların yapılma
sı hususu da temenniye şayan görülmüştür. 

Komisyonumuzca icra kılman müzakereler 

neticesinde bir kısım maddeler üzerinde yapılan 
tadil ve tashihlerin mucip sebepleri aşağıda arz 
ve izah olunmuştur. 

Madde 1 : Bu maddede (Türkiye Cumhuri
yeti Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi) ibaresi 
kerre içerisinde ve satırın devamı şekline so
kulmuştur. Bundan maksat, yazılış şeklinin ka
nun tekniğine uygunluğunu temindir. Yine bu 
maddenin (PTT uin merkezi Ankara'dadır) cüm
lesinin başındaki (PTT nin) ibaresi fuzuli 
görüldüğünden metinden çıkarılmıştır. Ulaş
tırma Kimisy onunun madde metinlerindeki 
PTT harfleri arasına koyduğu noktalar da bey
nelmilel kaidelere uymak ve harflerin arala
rındaki noktaların telgraf muhaberelerinde 
ayrı bir kelime sayılmamasını temin etmek 
maksadiyle - Hükümet tasarısında olduğu veç
hile - kaldırılmıştır. 

Madde 2 : Bu madde, muhtelif kanunlarla 
verilmiş olan hizmetlerle ilgili kanun numara
larının teller teker sayılmasından sakınılmak 
için ve yeni bir idare kurulduğuna göre bu 
İdarenin hangi hizmetleri göreceğinin belirtil
mesi maksadiyle değiştirilmiş ve Hükümet ta
sarısında, numaraları zikredilen kanunlarla ve
rilen vazifeler ana hatları itibariyle metne alın
mıştır. 

Madde 3 : Hükümetin teklifi veçhile aynen 
ve fakat Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki tâbir
ler kullanılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

(Gerek bu maddenin ve gerek 4 ve 5 nci 
maddelerin matlaplarmdan evvel konulmuş olan 
A; B ; C harfleri lüzumsuz görülerek kaldı
rılmıştır.) 

Madde 4 : Ulaştırma Komisyonu İdare Mec
lisi Âzasmm vasıflarını tadat etmiştir. Bu 
vasıflar 34'80 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 
İdare esasen 3460 uumaralı Kanuna tâbi ola
cağına göre İdare meclisi âzalarının da bu vasıf
larda bulunması gerektir. Diğer taraftan, 
Umum Müdürün bulunmaması halinde esasen 
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yerine muavinlerden biri vekâlet edeceğinden 
iltibaslara meydan verecek olan ve haşiv telâk
ki olunan ikinci fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 5 : 3460 sayılı Kanun ile bu kanuna 
ait tüzükte idare meclisinin görev ve yetkileri 
tadat edilmiş olduğundan Hükümetçe ve Ulaş
tırma Komisyonunca tedvin edilmiş olan bu 
madde tamamen çıkarılmış ve yerine Hükümet 
ve Ulaştırma Komisyonunun 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak tedvin edilmiştir. Ancak kald-
rılan 5 nci maddenin (g) fıkrası, idarenin hu
susiyeti itibariyle lüzumlu görüldüğünden bu 
husus tasarıda 6 ncı madde olarak yeniden ted
vin edilmiştir. 

Komisyonumuzca 5 nci madde olarak kabul 
edilen metinde (en büyük icra âmiri olup) cüm
lesi zait görüldüğünden çıkarılmıştır. Zira bu 
cümle umum müdürlük kelimesinin ifade ettiği 
manada mündemiçtir. Kaldı ki, 3460 sayılı Ka
nunda da bu hususta sarahat mevcuttur. 

Madde 6 : Beşinci maddenin izahında teba
rüz ettirildiği veçhile, kaldırılan beşinci mad
denin (g) fıkrası ile, Hükümet ve Ulaştırın:; 
Komisyonunun 7 nci maddesi telif edilmek su
retiyle yeniden yazılmıştır. 

Madde 7 : Esas bünyesi iktisadi mahiyet ve 
karakter arzeden ve bir ulaştırma teşekkülü 
olan PTT nin, yeni hüviyetinde de iştigal mev
zuu bulunan âmme hizmetinin Hükümet politi
kasına uygun olarak yürümesini teminen iş ve 
faaliyet programlarının Ulaştırma Vekâletince 
tasdiki maksadiyle bu madde komisyonumuzca 
tasarıya ithal edilmiştir. 

Madde 8 : Birinci maddede, Posta, Telgraf 
ve Telefon işletmesinin (PTT) remzi ile ifade 
edildiği tasrih edilmiş olduğuna göre fazla gö
rülen (işletmesinin) kelimesi metinden çıkarıl
mıştır. 

Madde 9 : Hükümet tasarısında gösterilen 
mucip sebeplerle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Metinde ayrıca Maliye Vekâle 
tinin muvafakati alındıktan sonra îcra Vekilleri 
Heyeti kararı istenmektedir. Halbuki Maliye 
Vekili icra Vekilleri Heyetinin bir âzası bulun
duğuna göre icra Vekilleri Heyeti kararında 
Maliye Vekilinin muvafakati esasen var de
mektir. Bu itibarla Maliye Vekâletinin alâkalı 
dairesinin mevzuu tetkikma imkân vermek 
maksadiyle muvafakati tazammum eden ibare 
(Maliye Vekâletinin mütalâası) şekline ifrağ 

edilmek ve (her türlü) kelimesi de ibareden çı
karılmak suretiyle madde teklif veçhile kabul 
edilmiştir. 

Madde 11 : idare Meclisinin vazifelerine mü-
taallik beşinci madde tasarıdan çıkarılmış oldu
ğu için bu madde ona mütenazır olarak tadi-
len kabul edilmiştir. 

Madde 12 : Maddenin başındaki (işletme) 
kelimesi (PTT) remzi ile değiştirilmiştir. 

Madde 13 -. Maddenin birinci fıkrasının ba
şındaki (işletme) kelimesi (PTT) remzi ile de
ğiştirilmiş ve 3460 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desi idare emvaline zarar iras eden memur ve 
müstahdemlerin Devlet emvaline karşı suç iş-
liyen memurlar gibi tecziye edileceği yolunda 
hükmü ihtiva eylemekte bulunmasına ve birin
ci fıkrada da PTT nin âmme hizmetine muhas-
sas emvalinin haciz ve istimlâkten masuniyeti 
de derpiş edilmiş olduğuna göre son fıkraya lü
zum kalmamış ve madde metninden çıkarılmış
tır. 

Madde 14 : PTT mevzuatına muhalif hare
ket edenler hakkında Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun hükümlerine aykırı ol^*ak istis
na en vaz'edilen ve ilgili memurların tanzim 
edecekleri zabıt varakalarının .adlî makamlarca 
rauteberiyetini mecburi kılan hükümlerin idare 
için amelî bir fayda temin etmiyeceği mülâhaza 
ediferek bu madde kaldırılmış, ancak idare em
valini çalan veya tahrip edenlerin Devlet mal
larına karşı bu nevi suçları ika edenler gibi ce
zalandırılmalarını teminen hükümler vaz'olun-
muştur. 

Madde 15 : Hükümetin ve Ulaştırma Komis
yonunun bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

PTT iş yerlerinin günün hangi saatlerinde 
İşletmeye açık bulunacaklarına ve PTT memur 
ve hizmetlilerinin çalışma saatlerinin tâyin ve 
tesbiti salâhiyetini Genel Müdürlüğe tanıyan 
bu maddedeki hüküm tabiatiyle iş Kanunu hü
kümlerine aykırı bir salâhiyeti tazammun etmi
yeceği mülâhazasiyle kabul olunmuştur. 

Madde 16 : Maddede (işletme) kelimesi 
(PTT) remzi kullanılmak, (a) fıkrasındaki 
% 2 nispeti Hükümetin teklifi vehile % 1 e 
indirilmek ve (e) fıkrası teselsülde iltibasa ma
hal vermemesi bakımından (d) olarak değişti
rilmek ve mütaakıp fıkra harfleri de alfebetik 
şekilde teselsül ettirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 
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PTT memur ve hizmetlileriyle ailelerinin 

sağlığı mevzuunda hayırlı tesirler sağlıyacağı 
kanaatine varılan Sağlık Yardım Sandığı ser
mayesinin en mühim kaynağı olan iştirak pay
larının aynı nispette tesbiti uygun olacağı 'mülâ
haza edilerek Hükümet teklifi aynen kabul edil
mek suretiyle PTT nin iştirak hissesi % 1 ola
rak tâyin edilmiştir. 

Madde 17 : Maddedeki (Bu kanunun yürür- ' 
lüğe girmesinden itibaren) cümlesi kaldırılmış
tır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle sandığın 
kurulması gerektiğinden maddedeki (Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren) cümlesi kaldı
rılmıştır. 

Madde 18 : Memurin Kanununun 9 ncu mad
desinde tadilen istihraç suretiyle tasarıya alın
mış bulunduğu görülen bu madde hükmü yeri
ne idare mensuplarının şimdiye kadar tâbi bu
lundukları hükmün devamını temin maksadiy-
le Memurin Kanununa .atıf yapılarak tasarıya 
ithali daha uygun olacağı mülâhaza edilmiş, 
madde yeniden yazılmıştır. 

Geçici madde 1 : Tasarıda (Son hükümler) 
başlığı altında ayrı bir bölüm bulunduğu, ci
hetle bu bölüm başındaki (ve son) kelimesi kal
dırılmış ve (ç) harfi yerine (d) ve takiben (e) 
harfleri ilâve edilerek ve (teşekkül) kelimesi 
de (PTT) remzi ile ifade edilmiş ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundaki terimlere uygun tashih
ler yapılmıştır. 

Bu maddeye göre kurulacak heyetin takdir 
işinden re'sen mesul olması tabiî bulunduğun
dan heyet bu hizmetleri kendi namına başkaları
na da tetkik .ettirebilir. Bu itibarla maddenin 
sonundaki (tesbit ettirilir) yerine Hükümetin 
teklifi veçhile (tesbit olunur) ibaresi konul
mak suretiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde II : Bu maddedeki (PTT işlet
mesine intikal eder) cümlesindeki (işletmesi
ne) kelimesi çkarılaraJk Hükümet teklifi veç
hile aynen kalbul edilmiştir. 

Geçici madde III : Maddenin başındanki 
(İdarenin) kelimesi yerine (PTT) remzi konu
larak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde IV : Cumhuriyet Merkez Ban
kasının hukukunun muhafazasını teminen ve 
kısa ve dalgalı bir 'borcun âdeta uzun vadeli bir 
borç mahiyetinde görülmesine mâni olmak için 

mad.de metninde gerekli tadilât yapılmak su
retiyle kabul edilmiştir. 

Geçici madde V : Metindeki (işletme) ye
rine (PTT) remzi 'konulmak suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde VI : ifade tarzında redaksi
yon mıaksadiyle tadilât yapılarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde VII : Hat başbakıcı, bakıcı, 
başdağıtıcı ve dağıtıcıların halen muhtelif ka
nunlarla ifatisalhetmiş (bulundukları haklarla 
PTT ye geçmeleri ve böylece müktesep hakla
rının tanınmasını tazammun eden bu madde, 
kaldırılmış bulunan kanunlara atıf yapmak gi
bi bir muıbayenetd ihtiva eittiği görüldüğünden 
metinde gerekli tadiller yapılmak suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde VIII : Maksadın vuzuhla ifa
desi bakımından küçük bir tadille aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde IX : Aynen kabul edilmiştir, 
Madde 19 : Ayiıen kabul edilmiştir. 
Madde 20 : Bu madde hakkında Ulaştırma 

Komisyonu mazbatasındıa izhar ve mucip se
bepleri izah olunan no'ktai nazara komisyonu
muzca da aynen iştirak edilerek Ulaştırma Ko
misyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21 : Ulaştırma Komisyonunun teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22 : Aynen kabul edilmiştir. 
Memleket çapında önemi aşikâr bulunan Pos

ta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinin daha rasyo
nel bir çalışma ile inkişaf mi sağlıyacak olan bu 
tasarının öncelik ve ivedilikle müzakere edilip 
kanunlaşması hususunun teklifi, komisyonumuz
ca ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Reisi Sözcü 
Rize Siird 

îzzet Akçal M. Daim Süalp 
Kâtip Üye 

Zonguldak Amasya 
Fefmi Açtksöz ffâmit Koray 

Üye Üye 
Erzurum Hatay 

Sabrı Erduman Celâl Sait Siren 
imzada bulunamadı 

( 8, Sayısı : 259 ) 
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Üye 
Seyhan 

Zeki Akçah 

Üye 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 

Üye 
Yozgad 

Hâşim Tatlıoğlu 
imzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Jlûtçe Komisyonu 

EÂ NO. 1/383, 2/283 
Karar No. 111 

9 .VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Kuruluşu hakkında Ulaştırma 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 24 . IV . 1952 tarihli ve 6/1220 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ile Bur
dur Mebusu Mehmet özbey'in Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi 'Ulaştırma ve 
Maliye komisyonları raporlariyle birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla Ulaştırma Ve
kili General Yümnü Üresin, Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletme Umum Müdürü ve Maliye Ve
kâleti temsilcileri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Mülhak Bütçe ile idare edil
mekte olan Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğünün İktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirilmesini istihdaf etmektedir. 

Hükümet gerekçesinde Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün İktisa
di Devlet eşekkülü haline ifrağını icabettiren 
sebepler etrafiyle izah edildiği gibi komisyonu
muzda. cereyan eden müzakerelerden ve bu hu
susta Hükümet mümessillerinden alman mü
temmim izahattan da bu idarenin mektup, tel
graf ve telefon muhabere ve müraselâtı gibi 
millî tekel halindeki hizmetleri ile birlikte, yurt 
içindeki geniş teşkilâtı ve halk ile devamlı te
ması dolayısiyle vazife kanunları ile kendisine 
verilmiş olan posta tasarruf sandıkları, posta 
çekleri, posta nakliyatı ile birlikte yolcu ve ba

gaj taşınması, Hazine lehine mükelleflerce yapı
lacak her nevi vergi ve resim ödemelerine tavas
sut gibi tamamen ticari, sınai ve malî karakteri 
haiz çeşitli hizmetleri dç ifa etmek ve gerek te
kel içi, gerek tekel dışı hizmetleri lâyıkiyle göre
bilmesi için geniş sınai tesisler kurmak ve işlet
mek mecburiyetinde bulunduğu anlaşılmış ve bu 
itibarla idarenin İktisadi Devlet Teşekkülü ha
line ifrağı suretiyle bu hizmetlerin lâyıkiyle ifa 
ve inkişafı mümkün olacağı kanaatine varılarak 
Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu metin 
üzerinden maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde esasa müessis olmıyarak redak
siyonu yapılarak kabul edilmiştir. 

İkinci madde, PTT nin ifa edeceği hizmetler 
için kanunlarında tanınmış " her türlü imtiyaz, 
hak ve muafiyetlerinin şümulüne bu idarenin 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline ifrağından son
ra Kurumlar Vergisine tâbi olacağı metninde tas
rih edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde; 3460 sayılı kanun gereğince 
teşekkül edecek umumi heyete dâhil olacak üye
ler aynı kanunun ruhuna uygun olarak tesbit 
edilmek suretiyle, tadilen kabul edilmiştir. 

İdare meclisinin teşekkülüne ait olan dör
düncü maddede Maliye Vekâletine ayrılmış olan 
iki üye bire indirilmek ve bir üyeliğin de İşlet
meler Vekâleti tarafından teklif olunmak sure
tiyle madde bu şekilde değiştirilerek kabul edil
miştir. 

5, 6 ve 7 nci maddeler Maliye Komisyonunun 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Malî hüfcümlere mütaaîrlk 8 nıei mddeye 

(,S. Sayısı : 259 ) 
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umumi bütçeden yapılacak yardımlar hakkında
ki hüküm (C) fıkrası olarak yeniden ilâve edil
mek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

9 ncu madde Maliye Komisyonunun değişti
rişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

PTT idaresinin tahvil çıkarma yetkisine ait 
olan 10 ncu madde, Meclisi Âlice son günlerde 
kabul olunan 6115 sayılı Amortisman ve Kredi 
Sandığı hakkındaki Kanunun 23 ncü maddesi 
hükmüne mütenazır olarak yeniden komisyo
numuzca hazırlanarak kabul edilmiştir. 

11 ve 12 nci maddeler Maliye Komisyonunun 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

PTT ye ait gayrimenkullerin umumi istim
lâk hükümlerine göre de istimlâk olunamıya-
cağı hakkındaki katî hüküm çıkarılmak sure
tiyle 13 ncü madde kabul edilmiştir. 

PTT memur ve müstahdemlerinin işliyecek-
leri suçların tecziyesi hakkında Türk Ceza Ka
nununun Devlet memurlarına mütedair hüküm
lerinin tatbik olunacağı tasrih edilmek sure
tiyle 14 ncü madde komisyonumuzca yeniden 
hazırlanarak kabul edilmiştir. 

15 nci madde Hükümetin teklifi veçhile, 16 
cı maddeye, kurulacak «PTT Sağlık Yardım 
Sandığı» nm teşkilâtı, vazife, salâhiyet ve mü
kellefiyetlerinin bir nizamname ile tesbit oluna
cağı hakkındaki hüküm madde sonuna bir fıkra 
olarak ilâvesi suretiyle, 17 ve 18 nci maddeler 
Maliye Komisyonunun değişf İrisi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici birinci madde; PTT ye devredilecek 
menkul ve gayrimenkullerin halihazır, kıymet
lerinin takdir ve tesbiti için vazifelendirilecek 
heyetin bu hizmeti altı ay zarfında tamamlaması 
hakkındaki hüküm ilâve edilerek ve geçici ikin
ci madde ise Maliye Komisyonunun değiştirişi 
veçhile aynen kabul edilmiş ve PTT nin sağlık 
işlerine ait mal, ilâç ve aletlerinin Sağlık Yar
dım Sandığına devrini istihdaf eden geçici 3 
ncü madde, tedvinine komisyonumuzca lüzum 
görülmediğinden tayyedilmiştir. 

Geçici 4 ncü madde, PTT nin haiz bulun
duğu bono çıkarma yetkisinin (60) milyon lira 
olarak tahdidi suretiyle geçici üçüncü ve geçici 
5 nci madde ise Maliye Komisyonunun değişti
rişi veçhile geçici 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

PTT İdaresinin alacağı yeni şekil muvacehe
sinde, Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki kanunlar ve bağlı kadro cetvelle
rinde yer. alan PTT memurlarının da yeni teşek
küle devredilmesi maksadiyle geçici altıncı mad
deye bir fıkra ilâvesi suretiyle geçici beşinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Dağıtıcı,'başdağıtıcı, bakıcı, başbakıcıların 
yeni işletmeye intikalleri geçici 7 nci madde ile 
temin edilmiş bulunduğundan teferruata ait 
bulunan hususlar bu madde metninden çıkarıl
mak suretiyle geçici 6 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. L* 

Geçici 8 nci madde kelime değişikliği'ile 
geçici 7 nci maddt ve geçici 9 ncu madde ise 
geçici 8 nci madde olarak Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

19 ncu madde, PTT ye geçici 6 nci madde
nin son fıkrası hükmü ile intikal edecek Büyük 
Millet Meclisi Posta ve Telgraf memurları kad
rolarının 5509, 5931 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerden çıkarılması hakkındaki hüküm 2 
nci fıkra olarak maddeye ilâvesi suretiyle ka
bul edilmiştir. 

20 nci madde Ulaştırma Komisyonunun 
teklifi veçhile aynen ve 21 ve 22 nci yürürlük 
maddeleri de şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul olunan kanun lâyihası öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Bu rapor 
Reis Reis V. Sözcüsü 
Bursa Giresun Urfa 

K. Yılmaz M. Şener N. Açanal 
Kâtip 
Sivas Antalya Çanakkale 

// . îmre A. Sanoğlu K. Akmantar 
Elâzığ Erzincan 

fi. F. S anaç N. Pekcan 
İmzada bulunamad ı 

tcel İstanbul istanbul 
C. Ramazanoğhı S. Or'an TL Hüsman 

İzmir izmir Kastamonu 
B. Bilgin T. Gürerk H. Türe 

Kırklareli Kırşehir Konya 
S. Bakay R. Özdeş R. Birand 

( S. Sayısı : 259 ) 
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Malatya Ordu Seyhan 
M. S. Eti R- Aksoy Sigorta maddelerine 

İmzada bulunamadı muhalifim 
G. Türk 

Samsun Seyhan- Trfcbaon 
T. İleri 8. Ban ^ F Kcfoycto 

( S. Sayısı : 25&) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Kuruluş kaytunu tasarısı 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
olmak, Tüzelkişiliği haiz bulunmak ve bu ka
nunla 3460 sayılı Kanuna göre idare ve mura
kabe olunmak üzere; 

Türkiye Cumhuriyeti 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 

Unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. Teşekkü
lün Merkezi Ankara'dır. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon işletmesi) (PTT) remzi ile 
ifade edilmiştir. 

MADDE 2. — PTT nin yapacağı işler şun
lardır : 

A) 406, 835, 876, 1253, 1265, 1366, 1379, 
1569, 1601, 1899, 1900, 1901, 1947, 2142, 2164, 
2304, 23911, 2459, 2609, 2722, 3054, 3222, 3488, 
3560, 3947, 4647, 5009, 5ı450, 5584, 5689 ve 5794 
sayılı kanunlarla 5392 sayılı Kanunun 26 ve 27 
nei maddeleri ve 23 Şubat 1328 tarihli « Teatii 
Muhaberata Hadim Hususi Elektirik Hututu » 
hakkındaki muvakkat Kanunla Posta, Telgraf 
ve Telefon idaresine ve işbu kanımla da PTT ye 
verilmiş olan bilûmum posta, telgraf ve telefon 
işlerini düzenlemek, yürütmek ve bu hizmeti erin 
gerektirdiği her türlü tesisleri kurmak; 

B) Yukarıki fıkrada yazılı işlerle ilgili ve
ya bunların gerktirdiği veya bu işlerin maliye 
tini düşüreck her türlü teşebbüs ve hizmetleri 
doğrudan doğruya veya ayrı müesseseler kura
rak, tekel dışındaki hizmetleri de icabında seı-
mayesinin % 50 den fazlası PTT ye ait oİmah 
üzere ortaklık tesis ederek yapmak; 

PTT idaresi yukarıki (A) fıkrasında zikre
dilmiş olan kanunlarla, Posta, Telgraf ve Telefe n 
İdaresine tanınmış olan bütün imtiyaz, hak \e 
muafiyetlerden faydalanır. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞt 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
işletmesi Kuruluş kanunu lâyihası 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı 
olmak, tüzel kişiliği haiz bulunmak ve bu ka
nunla 3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak üzere; 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve TP-
lefon işletmesi unvanlı bir teşekkül kurulmuş
tur. Teşekkülün merkezi Ankara'dadır. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Posta. 
Telgraf ve Telefon işletmesi) (PTT) remzi ile 
ifade edilmiştir. 

MADDE 2. — PTT nin yapacağı-işler sur
lardır : 

A) 406, 835, 876,1253,1265,1366,1379,1569. 
1601, 1899, 1900, 1901, 1947, 2142, 2164, 2304, 
2891, 2459. 2609. 2722, 3054, 3222, 3488, 3560, 
3947, 4647. 5009, 5450, 5584, 5689 ve 4794 sayılı 
kanunlarla 5392 sayılı Kanunun 26 ve 27 nei 
maddeleri ve 23 Şubat 1328 tarihli «Teatii Mu
haberata Hadim Husus Elektrik Hututu» hakkın
daki muvakkat'Kanunla Posta, Telgraf ve Tele
fon idaresine ve işbu kanunla da PTT ye veril
miş olan bilûmum po^ta, telgraf ve telefon 
işlerini düzenlemek, yürütmek ve bu hizmet
lerin gerektirdiği her türlü tesisleri kurmak; 

B) Yukarıki fıkrada yazılı hizmetlerle il
gili veya bunların gerektirdiği her türlü teşeb
büs Âe hizmetleri doğrudan doğruya veya ayrı 
müesseseler kurarak, tekel dışındaki hizmet
leri de icabında sermayesinin % 50 den fazlası 
PTT ye ait olmak üzere ortaklık tesis ederek 
yapmak; 

PTT idaresi yukarıki (A) fıkrasında zikrf-
dilmiş olan kanunlarla, Posta, Telgraf ve Tele
fon idaresine tanınmış olan bütün imtiyaz;, hak 
ve muafiyetlerden faydalanır. 

( S. Sayısı : 259 ) 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Kuruluş kanunu lâyinast 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı 
olmak, tüzel kişiliği haiz bulunmak ve bu ka
nunla 3460 sayılı Kanuna göre idare ve mura
kabe olunmak üzere, (Türkiye Cumhuriyeti 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi) un
vanlı bir teşekkül kurulmuştur. Merkezi Anka
ra'dadır. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi) (PTT) remzi ile 
ifade edilmiştir. 

MADDE 2. — PTT nin yapacağı işler şun
lardır: 

A) Tekel altında bulunanlar: Açık ve kapa
lı mektuplar ve haberleşme kartları, telgraf 
ve telefon muhabereleri; 

B) Tekel dışında bulunanlar: Gazete, drgi 
ve kitaplar, her türlü basılmış kâğıtlar, iş kâğıt
ları, tebtiğ kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, kü
çük- paketer, değerli mektupar ve kutular, değer
li ve değersiz posta kolileri kabulü, taşınması ve 
dağıtılması, posta bonolariyle posta ve telgraf 
havaleleri muameleleri, yolcu ve bagaj nakli
yatı, posta çekleri işlemleri ve Posta Biriktirme 
Sandığı kurmak gibi kanunlarla verilmiş olan 
hizmetleri düzenlemek, yürütmek ve bu hizmet
lilerin gerektirdiği her türlü tesisleri kurmak. 

PTT, A ve B fıkralarında yazılı hizmetlerle 
ilgili ve bunların gerektirdiği her türlü teşebbü
se doğrudan doğruya veya ayrı müesseseler ku
rarak girişebileceği gibi tekel dışındaki hiz
metleri de sermayesinin % 50 sinden fazlası PTT 
ye ait olmak üzere ortakları tesis ederk yapa
bilir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğüne yukardaki türlü hizmetler için ka
nunlarla tanınmış her türlü imtiyaz, hak ve mu
afiyetlerden PTT de faydalanır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
İstetmesi Kuruluş kanunu lâyihası 

I - Kuruluş 

MADDE 1*— Ulaştırma Vekâletine bağlı ol
mak, tüzel kişiliği haiz bulunmak ve bu kanunla 
3460 sayılı Kanuna göre idare ve' murakabe 
olunmak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere, 
(Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletmesi) unvanlı bir teşekkül kurulmuştur, 

Bu kanunla.(Türkiye Cumhuriyeti Posta, Tel
graf ve Telefon İşletmesi) (PTT) remzi ile ifade 
edilmiştir. 

MADDE 2. — PTT; muhtelif kanunlarla Pos
ta, Telgraf ve Telefon İdaresine ve işbu kanunla 
PTT ye verilmiş olan, 

A) Yurdun her tarafında, açık ve kapalı mek
tuplar ve haberleşme kartlarını kabul, nakil 
ve tevzi etmek, telgraf ve telefon tesisleri 
kurmak ve işletmek gibi tekel altında bulu
nan hizmetlerle; 

B) Gazete, dergi ve kitaplar, her türlü 
basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları, tebliğ kâğıtları,tica-
ret eşyası örnekleri, küçük paketler, değerli mek
tuplar ve kutular, değerli değersk posta kolileri 
kabulü, taşnması ve dağıtılması, posta bonola
riyle posta ve telgraf havaleleri muameleleri, 
yolcu ve bagaj nakliyatı, posta çekleri işlem
leri ve Posta Biriktirme Sandığı kurmak gibi 
tekel dışı hizmetleri düzenler, yürütür ve 
hizmetlerin gerektirdiği her türlü tesisleri 
kurar. 

PTT, A ve B fıkralarında yaz,lı hizmetler
le ilgili ve bunların gerektirdiği her türlü teşeb
büse doğrudan doğruya veya müesseseler kura
rak girişebileceği gibi tekel dışındaki hizmet
leri de sermayesinin % 50 sinden fazlası PTT ye 
ait olmak üzere ortaklık tesis ederek yapabilir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğüne yukardaki türlü hizmetler için ka
nunlarla tanınmış her türlü imtiyaz, hak ve 
muafiyetlerden (Kurumlar Vergisi hariç) PTT 
faydalanır. 



Hü. 

I I - îdari hükümler 
«I 

A) Umumi heyet 

MADDE 3. — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan umumi heyete Ulaştırma «Bakanı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı, Sözcüsü ve Kâtibi ile her teşriî yıl için 
bu komisyondan, seçilecek beş üye ve Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı teşekküllerin idare meclisi baş
kanları ve genel müdürleri de katılır. 

B) İdare meclisi 

MADDE 4. — îdare meclisinde biri genel 
müdür olmak üzere yedi üye bulunur. Başkan 
ile iki üye Ulaştırma Bakanlığı, iki üye Maliye 
Bakanlığı, bir üye Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından teklif ve Bakanlar Kurulunca tâykı 
olunur. 

ıGenel Müdür bulunmadığı zaman Kurul top
lantılarına yardımcılarımdan biri iştirak «der. 

Başkan ve üyelerin. (Genel Müdür hariç) 
hizmet süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin ye
niden teklif ve tâyinleri caizdir. 'Süresinin biti
minden evvel ayrılanlariın yerine gelenler, ayrı
lanların sürelerini tamamlarlar. 

MADDE 5. — İdare Meclisinin görev ve yet
kileri şunlardır : 

a) 'Genel Müdürlüce hazırlanacak yıllık 
idare Bütçesiyle, kadroları incereyip tesbit ede
rek Ulaştırma Bakıanlığmıaı tasvibine sunmak; 

<b) Yıllık îdare Bütçesiyle kadrolarda sene
si içinde yapılmak üzere Genel Müdürlükçe tek
lif edilecek aktarma, ilâve, tenkis ve değişiklik
leri inceleyip tesbit ederek Ulaştırana Bakanlığı
nın tasvibine sunmak; 

c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
işletme Bütçesini tetkik ve tasdik etmek; 

>ç) Yıllık İşletme Bütçesinde senesi içinde 
aktarma, ilâve, tenkis ve değişiklik yapılması 
hakkındaki Genel Müdürlük tekliflerini tetkik 

Ulaş. K. 

H - idari hükümler 

A) Umumi heyet 

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

B) îdare meclisi 

MADDE 4. — idare meclisinde biri genel 
müdür olmak üzere yedi üye bulunur. Reis ile 
iki üye Ulaştırma Vekilliği, iki üye Maliye Ve
killiği, bir üye Ekonomi ve Ticaret Vekilliği ta
rafından teklif ve icra Vekilleri Heyetince tâyin 
olunur. 

Teklif olunacak kimselerin yüksek tahsil gör
müş ve vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için 
muktazi meslekî, hukuki, malî, iktisadi ve teknik 
bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olmaları, başka bir 
idare meclisinde vazifeli bulunmamaları lâzım
dır. 

Genel müdür bulunmadığı zaman kurul top
lantılarına yardımcilarınldan biri iştirak eder 

Reis ve üyelerin (Genel Müdür hariç) hizmet 
süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden tek
lif ve tâyinleri caizdir. Süresinin bitiminden ev
vel ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların sü
relerini tamamlarlar. 

MADDE 5. — idare meclisinin görev ve yet
kileri şunlardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
idare bütçesiyle, kadroları inceleyip tesbit ederek 
Ulaştırma Vekilliğinin tasvibine sunmak; 

b) Yıllık idare bütçesiyle kadrolarda senesi 
içinde yapılmak üzere Genel Müdürlükçe teklif 
edilecek aktarma, ilâve, tenkis ve değişiklikleri 
inceleyip tesbit ederek Ulaştırma Vekilliğinin 
tasvibine sunmak; 

c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık iş
letme bütçesini tetkik icabında tadil ve tasdik 
etmek; 

ç) Yıllık işletme bütçesinde senesi içinde ak
tarma, ilâve, tenkis ve değişiklik yapılması hak-

( S. Sayısı : 259 ) 
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II - İdari Hükümler 

Umumi Heyet 

MADDE 3 . ' — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan Umumi Heyete Ulaştırma Vekili ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyo
nu Reisi, Sözcüsü ve Kâtibi ile her teşriî yıl 
için bu komisyondan seçilecek beş âza ve Ulaş
tırma Vekâletine bağlı teşekküllerin idare mec
lisi reisleri ve genel müdürleri de katılır. 

İdare Meclisi 

MADDE 4. — İdare meclîsinde biri genel 
müdür olmak üzere yedi âza bulunur. Reis ile 
iki âza Ulaştırma Vekilliği, iki âza Maliye Ve
killiği, bir âza Ekonomi ve Ticaret Vekilliği ta
rafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince tâ
yin olunur. 

Reis ve azaların (Genel Müdür hariç) hiz
met süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden 
teklif ve tâyinleri caizdir. Süresinin bitiminden 
evvel ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların 
sürelerini tamamlarlar. 

Genel Müdürlük 

MADDE 5. — PTT nin bir Genel Müdürü 
ve iki yardımcısı bulunur. Genel Müdür ve yar
dımcılarının yüksek tahsil görmüş olmaları ve 
teknik işlerle meşgul olacak yardımcının yüksek 
mühendis olması şarttır. 

Genel Müdür PTT nin bütün işlerini ka
nunlara ve tüzüklere, idare meslisi kararlarına 
ve PTT nin iştigal konularının icaplarına göre 
sevk ve idare eder. 

Genel Müdür, Ulaştırma Vekilinin teklifi, 
yardımcıları, Genel Müdürün inhası ve Ulaştır
ma Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. Genel Müdür yardımcıla
rı, Genel Müdürden alacakları yetki ile onun 
adına hareket ederler. 

( S. Sa; 

II - İdari hükümler 

Umumi heyete katılacak üyeler 

MADDE 3. — 3460 sayılı Kanuna göre kuru
lan umumi heyete Ulaştırma Vekili ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu Reisi, 
Sözcüsü ve Kâtibi ile her teşriî yıl için bu ko
misyondan seçilecek beş âza katılır. 

İdare meclisi 

MADDE 4. — İdare meclisinde biri genel 
müdür olmak üzere yedi âza bulunur. Reis ile 
iki âza Ulaştırma Vekilliği, bir âza Maliye Vekil
liği, bir âza İşletmeler Vekilliği, bir âza Ekonomi 
ve Ticaret Vekilliği tarafından teklif ve İcra Ve
killeri Heyetince tâyin olunur. 

Reis ve azaların (Genel müdür hariç) hizmet 
süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden tek
lif ve tâyinleri caizdir. Süresinin bitiminden 
eWel ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların 
sürelerini tamamlarlar. 

Genel Müdürlük 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

: 259) 



m. 
ve tasdik etmek; 

d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
blânço, 'kâr ve zarar hesaplarını inceleyip tas
dikten sonra faaliyet raporiyle birlikte Umumi 
Murakabe Heyetine vermek; 

•e) İşletmenin, Genel Müdürlükçe hazırlana
cak her çeişit yönetmeliklerini inceliyerek tasdik 
etmek; 

f) Genel Müdürlükçe hazırlanacak âzami 
ücret tarifelerini tetkik ve Bakanlığa teklif, ca
ri ücret tarifelerini tasdik etmek; 

gOl Dördüncü ve daha yukarı derecedeki 
memurlar hakkında Genel Müdürlüğün tâyin, 
azil, nakil ve terfi tekliflerini .tetkik ve tasdik 
ve yabancı Uzaman çahştırılm'asma karar vermek 
ve bunlara ait Sözleşme projelerini inceleyip 
tasdik etmek; 

h) Genel Müdürlüğüm teklifiyle lüzum gö
rüleni yerlerde merkez açılması ve kapatılması 
hakkında ıkarar vermek; 

i) Tutarı 100 000 liradan fazla olan ıslah, 
tevsi ve yenilemelerin yapılması hakkında karar 
vermek; (bu miktardan ajşağı olanlar1 hakkın
da Genel Müdürlük kapar verir) 

j) Tutarı 250 000 liradan fazla olan alım, 
satım ve yapma, yaptırma, kiralama, kiraya ver
me ve benzeri işler hakkında karar verme; (Bu 
miktardan aşağı olanlar hakkında Genel Müdür
lük karar verir:): 

k) 1 000 000 liradan yukarı borçlanmalar 
hakkında karar vermek ve bunları Bakanlığın 
tasdik ve tasvibine sunmak; (Bu miktardan 
aşağı borçlanmalar Genel Müdürlüğün yetkisi 
dahilindedir.) 

1. Bir mukaveleye müstenit olarak veya 
olmıyarak kazai menlilere intikal eden veya 
etmiyen her çeşit ihtilâfların sulh yoliyle hallin
de menfaat görüldüğü takdirde 5 000 liradan 
fazla bir hakkın tanınması veya bir menfaatin 
terkini ve aynı sebeplerle bu miktarı geçen dâ
vaların açılmasından, icra takiplerinden veya 
yüksek dereceli mercilerde tetkikini istemekten 
vazgeçilmesi veya bu kabil dâva ve icra kayıt
larının terkin edilmesi hakkında karar ver
mek; (5 000 liradan aşağı miktarı ihtiva eden
ler hakkında aynı şartlar dairesinde Genel Mü
dürlük karar verir.) 

m) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kanun 

24 — 
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kındaki Genel Müdürlük tekliflerini tetkik ica
bında tadil ve tasdik etmek; 

d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
bilanço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip tas
dikten sonra faaliyet raporiyle birlikte Umumi 
Murakabe Heyetine vermek; 

e) İşletmenin Genel Müdürlükçe hazırlana
cak her çeşit yönetmeliklerini inceliyerek ica
bında tadil ve tasdik etmek; 

f) 11 nci madde gereğince tasdik edilecek 
bütün ücret tarifelerini tetkik, vekilliğe teklif 
veya tasdik etmek; 

g) Dördüncü veya daha yukarı derecedeki 
memurlar hakkında Genel Müdürlüğün tâyin, 
azil, nakil ve terfi tekliflerini tetkik ve tasdik 
ve yabancı uzman çalıştırılmasına-karar vermek 
ve bunlara ait sözleşme projelerini inceleyip tas
dik etmek; 

h) Genel Müdürlüğün teklifiyle lüzum gö
rülen yerlerde iş yeri açılması ve hizmetler sek-
tedar edilmemek kaydiyle kapatılması hakkında 
karar vermek; 

i) Tutan 100 000 liradan fazla olan ıslah 
tevsi ve yenilemelerin yapılması ve alım, satım, 
yapma, yaptırma, kiralama, kiraya verme ve ben
zeri işler hakkında karar vermek; (100 000 lira dâ
hil bu miktardan aşağı olanlar hakkında Genel 
Müdürlük karar verir); 

j) 1 000 000 liradan yukarı borçlanmalar 
hakkında karar vermek ve bunları vekilliğin tas
dik ve tasvibine sunmak; (1 000 000 lira dâhil bu 
miktardan aşağı borçlanmalar Genel Müdürlüğün 
yetkisi dahilindedir) 

k) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kanun ve 
nizamname lâyihalannı incelemek ve vekâlete 
sunmak; 

1) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve ni
zamnamelerle verilecek görevleri yapmak ve yet
kilerini kullanmak. 

( S. Sayısı ; 259 ) 
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ve tüzük tasarılarını incelemek ve Bakanlığa 
sunmak; 

n) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve 
tüzüklerle verilecek görevleri yapmak ve yetki
leri kullanmak; 

C) Genel Müdürlük 

MADDE 6. — İşletmenin bir Genel Müdürü 
iki yardımcısı bulunur. Genel Müdür ve yar
dımcılarının yüksek tahsil görmüş olmaları ve 
teknik işlerle meşgul olacak yardımcının yük
sek mühendis olması şarttır. 

Genel Müdür, işletmenin en büyük icra 
âmiri olup işletmenin bütün işlerini kanunlara 
ve tüzüklere, idare meclisi kararlarına ve işlet
menin iştigal konularının icaplarına göre sevk 
ve idare eder. 

Genel Müdür, Ulaştırma Bakanının teklifi, 
yardımcıları, Genel Müdürün inhası ve Ulaştır
ma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tâyin olunur. Genel Müdür Yardımcıları, 
Genel Müdürden alacakları direktif ve yetki 
ile onun adına hareket ederler. 

MADDE 7. — Beşinci maddenin g fıkrası 
dışında kalan memurlar, çeşitli hizmetliler Ge
nel Müdür tarafından tâyin olunur. 

III. - Malî hükümler 

MADDE 8. — PTT İşletmesinin itibari ser
mayesi 300 000 000 Türk lirasıdır. Bu sermaye 
aşağıki kaynaklardan terekküp eder. 

a) Bu kanunun geçici birinci maddesi gere
ğince (renel Müdürlüğe intikal edecek her çeşit 
kıymetler; 

b) Dokuzuncu madde gereğince sermayeye 
eklenecek kârlar; 

MADDE 9. — Her yıl hâsıl olacak kârdan 
o 1:60 sayılı. Kanunun 42 ne i maddesine göre ay
rımlar yapıldıktan sonra bakiye itibari serma
yenin dörtte birine ulaşıncaya kadar fevkalâde 
ihtiyat olarak ayrılır. Bu miktarlar dolduktan 

' • ( S. Sa; 
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C) Genel Müdürlük 

MADDE 6. — işletmenin bir Genel Müdürü 
ve iki yardımcısı bulunur. Genel Müdür ve yar
dımcılarının yüksek tahsil görmüş olmaları ve 
teknik işlerle meşgul olacak yardımcının yüksek 
mühendis olması şarttır. 

'Genel Müdür işletmenin eaı büyük icra âmiri 
olup işletmenin bütün işlerini kanunlara ve tü
züklere, İdare Meclisi kararlarına ve işletmenin 
iştigal konularının icaplarına göre sevk ve idare 
eder. 

(Genel Müdür, Ulaştırma Vekilinin teklifi, 
yardımcıları, Genel Müdürün inhası ve Ulaştır
ma Vekilinin teklifi üzerime İcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. Genel Müdür Yardımcı
ları, 'Genel Müdürden alacakları yetki ile onun 
•adına hareket ederler. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Malî Hükümler 

MADDE 8. — Hükümetlin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 nen maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Dördüncü ve daha yukarı de
recedeki memurlar Grenel Müdürlüğün teiklifi 
üzerine idare meclisince ve diğer memurlarla 
çeşitli hizmetliler Genel Müdür tarafından tâ
yin olunur. 

tş programı 

MADDE 7. — Genel Müdürlük her yıl ba
şında bir evveliki yıla mukayeseli, yapılmış ve 
yapılacak işleri ihtiva eden bir iş programı ha
zırlar. Program, idare meclisinin tasvibi ve 
Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile kesinleşir. 

III - Malî hükümler 

MADDE 8. — PTT nin itibari sermayesi 
300 000 000 Türk lirasıdır. Bu sermaye aşağı
daki kaynaklardan terekküp eder. 

a) Bu kanunun geçici 1 nci maddesi gere
ğince Genel Müdürlüğe intikal edecek her çeşit 
kıymetler; 

b) 9 ncu madde gereğince sermayeye ekle
necek kârlar; 

MADDE 9. — Her yıl hâsıl olacak kârdan 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre ay
rımlar yapılduktan sonra bakiye itibari serma
yenin dörtte birine ulaşıncaya kadar fevkalâde 
ihtiyat olarak ayrılır. Bu miktarlar dolduktan 

B. K. 

MADDE 6. — Maliye Komisyonunun 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maliye Komisyonunun 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7 nci 

III - Malî hükümler 

MADDE 8. — PTT nin itibari sermayesi 
(300 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye a, b 
ve c fıkralarından terekküp eder. 

a) Bu kanunun geçici birinci maddesi ge
reğince Genel Müdürlüğe intikal edecek her çe
şit kıymetler; 

b) 9 ncu madde gereğince sermayeye ekle
necek kârlar; 

c) Umumi bütçeden yapılacak tediyeler; 

MADDE 9. — Maliye Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 
Zararlar ihtiyat sermayeden karşılanır. 

MADDE 10. — Teşekkül; Maliye Bakanlığı
nın muvafakati ve Bakanlar Kurulunun tasvibiy-
le itibari sermayesinin yarısına kadar en az 
15 yılda itfa edilecek faizli veya faizsiz, ikrami-
yeli veya ikrâmiyesiz, kâra iştirakli veya işti-
raksiz her türlü tahviller çıkarabilir. İhraç edi
lecek bu tahvillere Maliye Bakanı kefalete yet
kilidir. 

MADDE 11. — Teşekkül ve müesseselerin ya
pacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı üc
retler, tarifelerle tesbit olunur, iş ve hizmetin 
özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak 
hususlarda teşekkül, özel anlaşmalar yapmaya 
ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Muhabere ve müraseleye ait âzami tarifeler 
Ulaştırma Bakanlığınca, cari tarifelerle, muha
bere ve müraselenin dışındaki iş ve hizmetlere 
ait tarifeler de idare meclisince tesbit olunur. 

IV - Müteferrik Hükümler 

MADDE 12. — İşletmenin iş ve hizmetleri 
için lüzumlu olan gayrimenkullerin istimlâki, 
devlet istimlâk hükümlerine tâbidir. 

MADDE 13. — İşletmenin nakit ve üçün
cü şahıslardan alacakları müstesna, malları hacz
edilemez ve gayrimenkulleri istimlâk olunamaz. 

Teşekkülün her çeşit menkul ve gayrimen
kul malları devlet mallarının hak ve rüçhanlı-
ğını hakdir. 

MADDE 14. — PTT mevzuatına aykırı veya 
işletmenin maddi zararını mucip hareketlerde bu
lunanlar hakkında yetkili memurlar tarafından ha
zırlanan tutanaklar mahkemelerce muteberdir. Bu 
tutanaklar bir müzekkere ile Cumhuriyet sav
cılıklarına verilir. Ve Cumhuriyet savcılıkla
rınca da yetkili ve vazifeli mahkemelere tevdi 
olunur. PTT îşjletanesâ Ibu müzekkerelerle 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 367 nci 
maddesinde gösterilen müâaMl sıfatmı iktisap 
eder. 

Ulaş. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 neıı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teşekkül ve müesseselerin 
yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı 
ücretler, tarifelerle tesbit olunur. İş ve hizmetin 
özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak 
hususlarda teşekkül, özel anlaşmalar yapmaya 
ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Muhabere ve müraseleye ait âzami ücret ta
rifeleri ile âdi mektup, âdi telgraf ve âdi tele
fon cari ücret tarifeleri Ulaştırma Vekâletince; 
diğer cari tarifelerle muhabere ve müraselenin 
dışıoıdaki iş ve hizmetlere ait tarifelerde idare 
Meclisince tasdik olunur. 

IV - Müteferrik Hükümler 

MADDE 12. — îşletanenin tekelinde bulu
nan iş Ve hizmetleri için lüzumlu olan gayri-
•menkullerin istimlâki, Devlet istimlâk hüküm
lerine tâbidir. 

IMADDE 13. — işletmenin nakit ve üçüncü 
şahıslardan alacakları müstesna, Tekel hizmet
lerine tahsis edilmiş malları haczedilemez ve 
gayrimenkulleri istimlâk olunamaz. 

'Teşekkülüm her çeşit menkul ve gayrimen
kul malları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığı-
nı haizdir. 

MADDE 14. — PTT Mevzuatına aykırı ve
ya işletmenin maddi zararını mucip hareketlerde 
bulunan üçüncü şahıslar hakkında yetkili me
murlar tarafından hazırlanan tutamaklar adlî 
mercilerce muteberdir. Bu tutanaklar bir mü
zekkere ile Cumhuriyet Savcılıklarına verilir. 
Ve Cumhuriyet Savcılıklarınca da yetki ve vazi
feli mahkemelere tevdi olunur. PTT işletmesi 
bu müzekkerelerle Ceza Muhakemeleri usulü 
kanununun 367 nci maddesinde gösterilen mü-
dahil sıfatım iktisap eder. 
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sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 
Zararlar ihtiyat sermayeden 'karşılanır . 

MADDE 10. — PTT, Maliye Vekâletinin 
mütalâası ve îcra Vekilleri Heyeti Kararı ile 

itibari sermayesinin yarısına kadar en az on beş 
yılda itfa edilecek faizli veya faizsiz, ikramiye-
li veya ikramiyesiz, kâra iştiralkli veya iştira,k-
siz tahviller çıkarabilir. 

Çıkarılacak bu tahvillere Maliye Vekili ke
falete yetkilidir. 

MADDE 11. — PTT ve müesseselerinin ya
pacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı 
ücretler, tarifelerle tesbit olunur, tş ve hizme
tin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıya-
ca;k hu'suslarda PTT Özel anlaşmalar yapmaya 
ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Bu tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe 
tesbit ve idare meclisince tasdik olunur. Ancak 
muhabere ve müraseleye ait âzami ücret tari
feleri ile âdi mektup, âdi telgraf Te âdi telefon 
cari ücret tarifeleri Ulaştırma Vekilinin tasvi-
biyle tekemmül eder. 

IV - Müteferrik hükümler 

MADDE 12. — PTT nin Tekelinde bukman 
iş ve hizmetleri için lüzumlu olan gayrimen-
kullerin istimlâki, Devlet istimlâk hükümlerine 
tâbidir. 

MADDE 13. — PTT nin nakit ve üçüncü 
şahıslardan alacakları müstesna, Tekel hizmet
lerine tahsis edilmiş malları haczedilemez ve 
gayrimenkul leri istimlâk olunamaz. 

MADDE 14. — PTT ye ait malları çalanlar 
t veya tahrip edenler Devlet malları hakkında bu 
nevi suçları işliyenler gibi cezalandırılırlar. 

29 -
I B. K. 

MADDE 10. — PTT, 6115 sayılı Amortisman 
ve Kredi Sandığı hakkındaki Kanunun 23 ncü 
maddesi hükümleri dâhilinde ve tcra Vekilleri 
Heyeti karariyle itibari sermayesinin yarısına 
kadar her türlü tahvil çıkarabilir. 

MADDE 11. — Maliye Komisyonunun 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Maliye Komisyonunun 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — PTT nin nakit ve üçüncü şa
hıslardan alacakları müstesna, tekel hizmetlerine 
tahsis edilmiş malları haczedilemez. 

MADDE 14. — PTT ye ait mallar, Devlet 
malı hükmündedir. Bu malları çalanlar veya tah
rip edenler Devlet malları hakkında bu nevi suç
ları işliyenler gibi cezalandırılırlar, 

Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya ih
mal eyliyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
PTT memurları hakkında Türk Ceza Kanunu
nun Devlet memurlarına mütedair hükümleri 
tatbik olunur. 
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' MADDE 15. — PTT İş yerlerinin günün 
hangi saatlerinde işletmeye açık (bulunacakları 
ve PTT memur ve hizmetlilerinin çalışma saat
leri, servislerinin gereklerine göre Genel Mü
dürlükçe tâyin ve tesibit olunur. 

Fevkalâde haller dışında memur ve hizmetli
lerin çalışma süresinin aylık ortalaması günde 
sekıiz saati geçemez. Ancak, işletme şartlarına 
göre Ve idari lüzum ve zaruretler dolayısiyle 
'hafta tatili alataıyanlarla, millî ve dinî bay
ramlarda ve çalışma süresi dışında çalıştırıla
caklara idare meclisince tesibit edilecek ösas 
ve nispetler dâhilinde ek -çalışma ücreti verilir. 

MADDE 16. — İdare meclisine tâyin edile
cek şartlar dairesinde PTT memur ve hizmet
lileri ve bunların ailelerinin tedavileriyle uğ
raşmak üzere bir «PTT Sağlık Yardım Sandığı» 
kurulur. Bu sandığın kaynakları: 

a) İşletmenin her yıl 'bütçesine memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri karşılığı olarak 
konulacak ödenek tutarının yüzde biri nispe
tinde verilecek paralardan; 

Ib) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret
lerinden yüzde biri geçmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

c) PTT hizmetlerinde sarf edilen pulların 
beyiyelerinden; 

ç) PTT iş yerlerinde sattırılan piyango bi
letleri, bono, tahvil ve hisse senedi gibi men
kul kıymetler satışına tavassuttan hâsıl ola;n 
beyiyelerden; 

d) Sandık sermayesinin işletilmesinden do
ğacak faiz ve sair gelirlerden; 

e) Teberrulardan; 
ibarettir. 

MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren PTT İşletmesinde 2489 sayılı 
Kanunla tanınan haık ve muafiyetleri haiz ol
mak üzere «PTT memurları müteselsil kefalet 
sandığı» adiyle bir sandık kurulur. 

MADDE 18. — PTT İşletmesinde görevli 
bulunan bilûmum memur ve hizmetlilerin siya
si cemiyet ve kulüplere intisap ve devamları, 

( S. Sa2 
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MADDE 15. — Hükümetin 15 'iıci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İdare Meclisince tâyin edi
lecek şartlar dairesinde PTT memur ve hizmet
lileri ve bunların ailelerinin tedavileriyle uğ
raşmak üzere bir «PTT Sağlık Yardım Sandığı» 
kurulur. Bu sandığın kaynakları : 

a) İşletmenin her yıl bütçesine memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri karşılığı olarak 
konulacak ödenek tutarının yüzde ikisi nispe
tinde verilecek paralardan; 

b) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret
lerinden yüzde biri geçmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

c) PTT hizmetlerinde sarf edilen pulların 
beyiyelerinden; 

ç) PTT iş yerlerinde sattırılan piyango bi
letleri, bono, tahvil ve hisse senedi gibi menkul 
kıymetler satışına tavassuttan hâsıl olan beyi
yelerden ; 

d) Sandık sermayesinin işletilmesinden do
ğacak faiz ve sair gelirlerden; 

e) Teberrulardan; 
ibarettir. 

MADDE 17. — Bu kanun yürürlüğe girme
sinden itibaren PTT İşletmesinde 2489 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde ve mezkûr kanunla 
tanınan hak ve muafiyetleri haiz olmak üzere 
«PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı» 
adiyle bir sandık kurulur. 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

/•ısı : 259 ) 
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MADDE 15. — Hükümetin ve Ulaştırma 
Komisyonunun teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — İdare meclisince tâyin edile
cek şartlar dairesinde PTT memur ve! hizmetli
leri ve bunların ailelerinin tedavileriyle uğraş
mak üzere bir «PTT Sağlık Yardım Sandığı» 
kurulur. Bu sand* ğm kaynakları: 

a) PTT nin her yıl bütçesine memur ve-
hizmetliler aylık ve ücretleri karşılığı olarak 
konulacak ödenek tutarının yüzde biri nispe
tinde verilecek paralardan; 

b) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret
lerinden yüzde biri gedmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

c) PTT hizmetlerinde sarf edilen pulların 
beyiyelerinden; 

d) PTT iş yerlerinde sattırılan piyango bi
letleri, bono, tahvil ve hisse senedi gibi menkul 
kıymetler satışına tavassuttan hâsıl olan bey
iyelerden ; 

e) Sandık sermayesinin işletilmesinden do
ğacak faiz ve sair gelirlerden; 

f) Teberrulardan; 
ibarettir. 

MADDE 17. — PTT de 2489 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde ve mezkûr kanunla tanı
nan hak ve muafiyetleri haiz olmak üzere 
(PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı) 
adı ile bir semdik kurulur. 

• / • • • : ( ; 

MADDE 18. — Memurin Kanununun 9 ncu 
maddesi PTT memur ve hizmetlileri hakkında 
da tatbik olunur. 

B. K. 

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

MADDE 16. — PTT İdare Meclisince tâyin 
edilecek şartlar dairesinde PTT memur ve hizmet
lileri ve bunların ailelerinin tedavileriyle uğraş
mak üzere bir «PTT Sağlık Yardım Sandığı» ku
rulur. Bu sandığın kaynakları : 

a) PTT nin her yıl bütçesine memur ve 
hizmetliler aylak ve ücretleri karşılığı olarak 
konulacak ödenek tutarının yüzde biri nispe
tinde verilecek paralardan; 

b) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret
lerinden yüzde biri geçmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

c) PTT hizmet lerinde sarf edilen pulların 
beyiyelerinden; 

d) PTT iş yerlerinde sattırılan piyango bi
let leri, bono, tahvil ve hisse senedi gilbi menkul 
kıymetler satışına tavassuttan hâsıl olan beyi
yelerden ; 

e) Sandık sermayesinin işletilmesinden do
ğacak faıiz ve sair gelirlerden; 

f) Teberrulardan*: 
ibarettir. 
Sandığın teşkilâtı, vazife, salâhiyet ve mü

kellefiyetleri bir tüzükle tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 17. — Maliye Komisyonunun 17 nci 
maddesi aynen katbul edilmiştir. 

MADDE 18. — Maliye Komisyonunun 18 ned 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 259) 
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her nevd intühabata müdahaleleri ve siyasi neş
riyat ve beyanda bulunmaları memnudur. Bu 
hareke t im sabit olanların hizmetlerine son ve
rilir. 

V - Geçici ve son hükümler 

GEÇİCİ MADDE I —- Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle işletmenim bir de-

. vdr bilançosu tanzim olunur. Devir bilançosu
nun aJktifine: 

a) Gayrimenkuller; 
!b) işletme tesilslerd; 
c) Menkuller; 
ç) Stoklar ve fabrika mamulleri; 
d) Nakit mevcudu ve alacaklar; 
Devir bilançosunun pasifine: 
a) idarenin her türlü borçları; 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşılık

lar; 
dercolunur. Bu suretle aktif ve pasife derco-

lunan kıymetler arasındaki fark 8 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil eder. 

Teşekküle devredilecek menkul ve gayrimen-
kullerin devir kıymetleri teşekkül ile Ulaştırma ve 
Maliye Bakanlıklarından ve Sayıştay ve Umumi 
Murakabe Heyeti Başkanlıkları tarafından seçi
lecek birer temsilciden müteşekkil beş kişilik bir 
heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

GEÇlCÎ MADDE II — 4454 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünün bütün hak ve men
faatleri, mevcut ve matlupları, bilcümle taahhüt 
ve borçları bu kanunla kurulan PTT işletmesine 
intikal eder. Bu intikalin istilzam ettiği tescil ve 
diğer muameleler hiçbir vergi, resim ve harca tâbi 
değildir. 

GEÇtCl MADDE I I I •— idarenin bugün 
elinde bulunan sıhhi tesisler, Metler, cihazlar ve 
ilâçlar ve sanatoryum binası ve müştemilâtı PTT 
Sağlık Yardım Sandığına, birinci geçici madde
nin son fıkrası gereğince tesbit olunacak kıymet
leri üzerinden intikal eder. Bu intikalin istilzam 
ettireceği tescil ve diğer muameleler hiçbir vergi 
ve resme tâbi değildir. 

• ( S. Saj 
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V - Geçici ve son hükümler 

GEÇlCl MADDE I — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih itibariyle işletmenin bir devir 
bilançosu tanzim olunur. Devir bilançosunun 
aktifine : 

a) Gayrimenkuller, 
b) işletme tesisleri, *• * 
c) Menkuller," 
ç.) Stoklar, 
d) Nakit mevcudu ve alacaklar, 

devir bilançosunun pasifine : 
a) idarenin her türlü borçları, 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşılık

lar, 
dercolunur. Bu suretle aktif ve pasife derç 

olunan kıymetler arasındaki fark 8 nci madde
nin (a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil eder. 

Teşekküle devredilecek menkul ve gayrimen-
kullerin devir kıymetleri teşekkül ile Ulaştırma 
ve Maliye vekâletlerinden ve Sayıştay ve Umu
mi Murakabe Heyeti Başkanlıkları tarafından 
seçilecek birer temsilciden müteşekkil beş kişi
lik bir heyet tarafından takdir ve tesbit ettiri
lir. 

GEÇİCİ MADDE II — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE III — Aynen kabul edil
miştir. 

S 
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V - Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE I — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle PTT nin bir devir 
bilânçusu tanzim olunur. 

Devir bilançosunun aktifine : 
a) Gayrimenkuller; 
b) İşletme tesisleri, 
c) Menkuller, 
d) Stoklar, 
e) Nakit mevcudu ve alacaklar, 

devir bilançosunun pasifine: 
a) İdarenin her türlü borçları, 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşılık

lar, 
dercolunur. Bu suretle aktif ve pasife dercolu-
nan kıymetler arasındaki fark 8 nci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil eder. 

PTT ye devredilecek menkul ve gayrimen-
kullerin devir kıymetleri PTT ile Ulaştırma 
ve Maliye vekâletlerinden ve Divanı 
Muhasebat ve Umumi Murakabe Heyeti 
reislikleri tarafından seçilecek birer temsilciden 
müteşekkil beş kişilik bir heyet tarafından tak
dir ve tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE II. — 4454 sayılı Kanun 
la kurulmuş bulunan Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğünün bütün hak ve men
faatleri, mevcut ve matlupları, bilcümle taah
hüt ve borçlan bu kanunla kurulan PTT ye in
tikal eder. Bu intikalin istilzam ettiği tescil \e 
diğer muameleler hiçbir vergî, resim ve harca tâ
bi değildir. 

GEÇİCİ MADDE III. — PTT nin bugün 
elinde bulunan sıhhi tesisler, aletler, cihazlar ve 
ilâçlar ve sanatoryum binası ve müştemilâtı PTT 
Sağlık Yardım Sandığına, birinci maddenin sen 
fıkrası gereğince tesbit olunacak kıymetleri üre
rinden intikal eder. Bu intikalin istilzam etti
receği tescil ve diğer muameleler hiçbir vergi ve 
resme tâbi değildir. 

3 3 -
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V - Geçici Hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE I — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle PTT nin İbir devir 
bilançosu tanzim olunur. 

Devir bilançosunun aktifine: 
a) Gayrimenkuller; 
•b) İşletme tesisleri; 
c) Menkuller; 
d) Stoklar; 
e) Nakit mevcudu ve al'acalkiaır; 
Devir bilançosunun pasifine: 
a) İdarenin her türlü borçları; 

i b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşı
lıklar; 
dercolunur. Bu suretle aktif ve pasife dercolu-

! ııan kıymetler arasındaki fark 8 nci maddenin 
I (a) fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil eder. 

PTT ye devredilen menkul ve gayrimenkul-
lerin halihazır kıymetleri PTT ile Ulaştırma ve 
Maliye vekâletlerinden ve Divanı Muhasebat 
ve Umumi Murakabe Heyeti reislikleri 
tarafından seçilecek birer temsilciden müteşek
kil beş kişilik bir heyet tarafından altı ay zar
fında takdir ve tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE H — Maliye Eomisyonu-
| nun geçici 2 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE IH — 4454 sayılı Kanu
nun 40 nci maddesine istinaden Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünce çılka'rılıp 
Maliye Vekâleti kefaleti ile Cumhuriyet Merkez 
Bankasına iskonfco ettirilen bonolardan (60) 
milyon liralık had dâhilinde PTT de aynı şart-

ı larla ancak on yıllık süre içinde bono çıkar-
I maya ve bunlara Maliye Vekili kefalete yetkâ-
İ lidir. 
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GEÇİCİ MADDE IV — Türkiye Cumhuıi 
yeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin kuru
luşundan evvel 4454 sayılı Kanunun 40 ncı 
maddesine istinaden Posta, Telgraf ve Telefon 
Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanlığı 
kefaletiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına is-
konto ettirilen bonolar, yeni teşekkül tarafından 
kuruluş tarihinden itibaren en çok on yıl içinde 
tamamen itfa edilmek kaydiyle yenilenebilir. Bu 
maksatla çıkarılacak bonolara kefalete Maliy< 
Bakanlığı yetkilidir. 

4454 sayılı Kanunun 40 neı maddesine istina
den PTT Genel Müdürlüğü tarafından çıkarıl
mış olan bonolardan itfa edilmemiş olanlarla, bu 
madde gereğince yeni teşekkül tarafından çıka
rılacak olanların tutarı 10 ncu madde gereğince 
teşekkülün haiz olduğu tahvilât istikrazı limitin 
den tenzil olunur. 

GEÇİCİ MADDE V — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Müdür
lüğünden 2489 sayılı Kanuna göre kefalete tâbi 
vazifelerde müstahdem olup da yeni kurulan 
İşletmenin aynı vazifelerine geçirilenlerin ay
lık ve ücretlerinden kesilerek Kefalet Sandığı na 
yatırılmış olan giriş ve aylık aidatlarından mev
cut bakiyeler nakden PTT Kefalet Sandığına 
devrolunur. Ancak, bu memurların mezkûr 
tarihten evvelki zamana ve PTT İdaresine ait 
olmak üzere yine bu tarihten itibaren üç sene 
zarfında zuhur edecek zimmetleri PTT Kefalet 
Sand'ğınea karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE VI — Bu Kanunini yürür
lüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Müdür
lüğünde müstahdem bulunan bütün memur 
ve hizmetliler 3659 sayılı Kanun esasları daire
sinde Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telef oh İşletmesine intikal ederler. 

UİIMMK. 

GEÇİCİ MADDri IV 
mistir. 

Aynen kabul edil-

GEÇİCİ MADDE V 
mistir. 

Aynen kabul edil-

GEÇİCİ MADDE VI — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Müdür
lüğünün bütün memur ve hizmetlileri 3659 sa
yılı Kanun esasları dairesinde Türkiye Cum
huriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesine 
intikal ederler, 

t g: q . „ • , , , , . >^Q ^ 
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GEÇİCİ MADDE IV. — 4454 sayılı Kanu
nun 40 ncı maddesine istinaden Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünce çıkar -
lıp Maliye Vekâleti kefaleti ile Cumhuriyet Mer
kez Bankasına iskonto ettirilen ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulunan bo
nolar kadar PTT de aynı şartlarla ancak on yıl
lık süre içinde 'bono çıkarmaya ve bunlara Ma
liye Vekili kefalete yetkilidir. 

4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine isti
naden PTT Genel Müdürlüğü tarafından çıka
rılmış olan bonolardan itfa edilmemiş olanlarla. 
bu madde gereğince PTT tarafından çıkarılacak 
olanların tutarı 10 ncu madde gereğince PTT 
nin haiz olduğu tahvilât istikrazı limitinden ten
zil olunur. 

GEÇİCİ MADDE V. — Bu kanunun yürü-
lüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Müdür
lüğünde 2489 sayılı Kanuna göre kefalete t«V i 
vazifelerde müstahdem olup da yeni kurulan PTT 
nin aynı vazifelerine geçirilenlerin aylık ve üc
retlerinden kesilerek Kefalet Sandığına yatırıl
mış olan giriş ve aylık aidatlarından mevcut bak-
yeler nakden PTT Kefalet Sandığına devrolunur 
Ancak, bu memurların mezkûr tarihten evvelki 
zamana ve PTT İdaresine ait olmak üzere vın> 
bu tarihten itibaren üç sene zarfında zuhur ede
cek zimmetleri PTT Kefalet Sandığınca karşı
la»». 

GEÇİCİ MADDE VI. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Mü
dürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri 3659 
sayılı Kanun esasları dairesinde Türkiye Cumhu
riyeti Potta, Telgraf ve Telefon İşletmesine ge
t i r . 

B. K. 

4454 »ayılı Kanunun 40 neı maddesin* isti-
nad'en PTT Q*enel Müdürlüğü tarafından çıfoa-
rıl'm^ş.fpd^n bonolardan itfo edilmemiş olanlarla, 
bu madde gereğince PTT tarafından çıkarfla-
caik olanların tutarı 10 ncu m«ddie gereğince 
PTT nin haiz olduğu taihvil'ât istikrazı limdtin-
den tenzil olunur. 

GEÇİCİ MADDE IV — Maliye Komisyonu
nun geçici 5 ned maddesi geçici 4 ncü madde 
olarak aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE V — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte PTT İşletme Genel Müdür
lüğünün bütün memur ve hizmetlileri 3659 sa
yılı Kanun esasları dairesinde Türkiye Cumhu
riyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesine ge
çer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı ile ilgili 5509 ve 5931 sayılı kanunlara bağ
lı kadro cetvelindeki Posta, Telgraf memurları 
hizmet bağlılıkları ve bütün haklariyle beraber 
PTT ve devredilir. 

GEÇİCİ MADDE VI —. Hat başbakıcı, ba
kıcı,, başdağıtıcı ve dağıtıcılar bu kanunun me
riyeti tarihinde Türkiye Cumhuriyeti PTT İş
letmesinin hizmetli kadrolarına .naklolunurlar. 

( S. Sayısı .- 259 ) 



ttü. | Utaş. £.< 
! 

GEÇİCİ MADDE VII — Hat baçbakıcı, ba- j GEÇİCİ MADDE VII — Aynen kabul edil-
k;cı, başdağıtıcı ve dağıtıcılar bu kanunun mistir. 
mer'iyeti tarihinde almakta oldukları aylık tu- ' 
tarlariyle Türkiye Cumhuriyeti PTT İsletmesi
nin hizmetli kadrolarına nakil olunurlar. Bun
lar, bu kanunla kaldırılan 4 . X . 1944 tarihli ve. } . > 
4G71 sayılı Kanun gereğince 4598 sayılı Kamı- I 
nun 6, 7 ve 9 cu maddeleri ve yine bu kanunla | 
kaldırılan 4332 sayılı Kanunun birinci mad
desi hükümlerinden ve memurlar gibi izin hak
larından istifadeye devam ederler. ( 

GEÇİCİ MADDE VIII — îç hizmetler, tari
feler ve işletme faaliyetleriyle ilgili sair konu
lar hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbika 
konuluncaya kadar PTT İşletme Genel Müdür
lüğünün bu husustaki mevzuatının tatbikına 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE IX — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar 
olan müddet, teşekkülün ilk hes&p devresidir. 
İlk hesap devresi altı aydan az olduğu takdir
de ayrıca bilanço yapılmaz ve mütaakıp senenin 
bilançosu ile birleştirilir. 

Son hükümler 

MADDE 19. — 4454 sayılı Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu, 5584 sayılı 
Posta Kanununun 6 ncı ve 37 nci maddelerinin 
2 nci fıkraları ve 4157 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin B ve C fıkraları ve 4332, 4671, 4892 
ve 5169 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 20. r~ Teşekkülün ilk beş yıla ait 
Kurumlar Vergisi tecil olunur. Ancak tecil olu
nan Kurumlar Vergisi bu müddet zarfında 25 
milyon lirayı tecavüz ettiği takdirde fark, ka
nunla muayyen müddet zarfında ödenir. 

Yukarıki fıkra gereğince tecil olunan Ku
rumlar Vergisi mütaakıp beş yılda ve beş müsa
vi taksitte o yıllara ait Kurumlar Vergisiyle 
birlikte ödenir. 

Tecil edilen vergiler için faiz yürütülmez. 

GEÇİCİ MADDE VIII — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE IX — Aynen kabul edil
miştir. 

Son hükümler 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ilk Malî yıl başından iti
baren 5004 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

( S. Sayıp : 259 ) 
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GEÇİCİ MADDE VII. — Hat oaşbakıeı, ba-
kıçı, başdağıtıcı ve dağıtıcılar bu kanunun meri
yeti; tarifinde.,almakta ; oldukları aylık 4ntar-
lariyle Türkiye Cumhuriyeti PTT îşletmesirin 
hizmetli kadrolarına naktoluttuTİar. 

©uraâr?^-^08-sayıli iSanıanun 6, 7 ve 9 ncu 
maddelerinden istifade etmekle beraber, kendi
lerine 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki 
esaslar dairesinde ve aynı madadenin (B) fık
rasında yazılı miktarda yakacak zammı verilir 
ve memurlar gibi izin haklarından istifade eder
ler. 

GEÇICÎ MADDE VIII. — iç nizmetler, ta
rifeler ve işletme faaliyetleriyle ilgili sair kanun 
lar hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbika 
konuluncaya kadar mevcut mevzuatın tatbikma 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE IX. — Hükümetin ve Ulaş
tırma Komisyonunun teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Son hükümler 

MADDE 19. — Hükümetin ve Ulaştırma Ko
misyonunun teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Ulaştırma Komisyonu tara 
fmdan ilâve edilen bu madde aynen kabul edil
miştir. 

(SfcSa 

B.JL 

GEÇÎCt MADDE VII — îç hizmetler, tari
feler ve işletme faaliyetleriyle ilgili sav kanun
lar hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbi
ka konuluncaya kadar mevcut hükümlerin tat
bikma devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE VIII ^ Hükümetin geçici 
9 ncu maddesi geçici 8 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Son hükümler 

MADDE 19. — 4454 sayılı Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu, 5584 sayı
lı Posta Kanununun 6 ncı ve 37 nci maddeleri
nin 2 nci fıkraları ve 4157 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin B ve C fıkraları ve 4332, 4671, 
4892 ve 5169 sayılı kanunlar ile 5509 ve 5931 sa
yılı kanunlara ilişik cetvellerdeki PTT Müdür
lüğüne ait kadrolar kaldırılmıştır. 

MADDE 20. — Ulaştırma Komisyonunun 20 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.,:, 259) 
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Tecil ve taksit süreleri tahsil zaman aşımının 
hesabında, nazara alınmaz. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinden 
den altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Göymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Ytrcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
BaşbakanYardımcıcı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakam 

Maliye Bakanı 
H. Polathan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Wm.& 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanun bükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

(S.-Sayısı : 269 ) :,,$ 
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MADDE 21. — Ulaştırma Komisyonunur. 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 21. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra meriyete girer. 

MADDE 22. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 259 ) 





S. SAYISI 262 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında
ki kanunda tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası ve Ulaştırma 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/614) 

T. C. 
Başvekâlet 29. V. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 773, 6 -1691 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge&cek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5073 sayılı Kanımda tadilât yapılmasına dair olup İcra Vekilleri 
Tîcyetinee 28. V. 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştınlan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe lâyihasiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A.- Menderes 

G E R E K Ç E 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum Müdürlüğünün] muhtelif ihtiyaçları için 24 .1.1944 tarih 
ve 4516 sayılı Kanunla senelik tediye miktan 6 milyon lirayı geçmemek üzere 60 milyon liraya kadar 
gelcek yıllara geçici yüklenmeler yapabilmesi için Ulaştırma Bakanına yetki verilmiş ve zamanla 
artan münakale ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu yetki 22. V. 1946 tarih ve 4903 sayılı Kanunla 
senelik tediye miktan 12 milyon lirayı geçmemek üzere 140 milyon liraya 11. VI. 1947 tarih ve 5073 
sayılı Kanunla da senelik tediye miktan 30 milyon lirayı geçmemek üzere 385 milyon liraya yüksel
mişti. 

Bu yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiş programlara göre bugüne kadar : 
1. Yol ve cer atelyeleri inşaat ve tevsiatı için 18 063 839 
2. Lokomotif depolan su verme ve su tasfiye tesislerinin inşa, ıslah ve tevsi; için 3 802 653 
3. Atelyeler ve depolar inşaat ve tevsiatı ile ahenkli olarak mağazalar inşaat ve 

tevsiatı için . 1 629 657 
4. İstasyon binalariyle tiryaj ve tesisleri ve bilcümle hizmet tevsiatı için 9 092 703 
5. Yol, köprü ve emniyet tesisleri için K ' 46 714 060 
6. Liman tesislerinin ıslah ve ikmali inşaatı için 1 657 974 
7. Muharrik ve müteharrik edevat satınalınması için 141 610 772 
8. Atelye ve depolar teçhizat ve tesisatı satınalınması için 18 898 117 

lira ki, ceman 241 469 775 
Liralık taahhüde girişilmiş ve bu miktar bir yatınm imkânı da sağlanmış bulunmaktadır. 
Son yıllarda memleket ekonomisinde görülen büyük gelişmeler neticesi artan münakale hiz

metlerini (ki 1947 yılında 9 milyar ham ton kilometre olarak tesbit olunan faaliyet 1950, 1951 yıl-
lannda 11 milyan bulduğu gibi 1952 yılında 12 milyar ham ton kilometreyi geçecektir.) Karşı-
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lamak vazifesiyle mükellef bulunan Demiryolları İşletme İdaresinin iş kesafetiyle bâzı tedbirler 
alınması zaruri görülmektedir. 

Bu tedbirlerin başlıcaları artan trafiği karşılamak üzere yeni nakil vasıtaları teminiyle uzun za
mandır ihtiyaca yeter şekilde yapılamıyan en mübrem. zarurii yenilemelerin sağlanmasıdır. 

Demiryollarında yüklenen vagon adedi .1949 yılında 643 6£0, 1950 de 658 796, 1951 yılında 
693 373 e yükselmiştir. 

Nakliyatın kesafet peyda ettiği aylarda idare ortalama günlük 2 1226 vagon borcu ile karşrİaş-
makktadır ki, bu durum idarenin bugün yapmak zorunda olduğu nakliyatı sağlıyacak yeter vagon 
adedine sahip olmadığını açık bir şekilde göstermektedir. 

Etibank, Sümerbank gibi iktisadi müesseselerden alınan ihsai malûmat ezcümle; 
a) 1952 ye kadar 682 000 ton olan Garb linyitler nakliyatının 1952 de 800 000, 1953 te 

1 130 000, 1954 te ise 1 190 000 tona; 
b) Şimdiye kadar senede taşınmakta olan 1 100 000 ton maden kömürünün 1952 yılında 

1 258 000, müteakip yıllarda da 1 500 000 tona; 
c) Yine bir senede taşınan Î52 000 ton kok kömürünün 1952 yılında 242 000, 1954 yılında 

300 000 tona; 
d) Senede 220 000 ton olarak taşman demir cevherinin 1952 yılında 300 000, 1953 yılından 

itibaren de 400 000 tona yükseleceği ve Karabük mamülâtının da buna muvazi olarak artacağını 
bildirmektedir. 

Nakliyatın artacak bu tonaj miktarına memlekette yeniden yapılacak olan Adapazarı, Konya, 
Amasya, şeker. Sivas ve Afyon çimento fabrikalarının hammadde ve mamulleri nakliyatı ile istihsali 
artan krom ve bakır cevherlerinin ve Raman petrolleri ile müştaklarının ve ziraatimizde görülen 
mesut inkişaf neticesinde istihsal olunan hububatın (ki, bu sene ihracı derpiş edilen miktarla bir
likte 2 milyon tondur) nakli işi önümüzdeki yıllarda demiryol faaliyetini âzami haddine çıkara
caktı rf. 

Ekonomik inkişaf neticesinde limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetleri, bugünkü mevcut te
sisat ve vasıtalarla ihtiyacın temin edilemiyeceği bir hadde yükselmiştir. 

Bütün bu ihtiyaçları idarenin elinde mevcut ve bir kısım plase edilmiş bulunan 385 milyon liralık 
program içine1 ̂  karşılamak mümkün olmıyacaktır. 

Elde mevcut ola*n nakil vasıtalarının kısa bir zamanda yenilenmesi yapılamazsa gelecek yıl
larda bu günkü yapılmakta olan nakliyatı dahi yajpmak kabil olmıyacak ve idare müşkül bir 
durumda kalacaktır. Bu itibarla memleket ekonomisinde görülen "büyük inkişaf neticesi artacak 
trafiği karşılaması ve dolayısiyle idarenin güçlüklere mâruz kalmaması gayesi ile vagon muba
yaası için 20 milyon en mübrem zaruri yenilemeler için de 120, milyon liralık gelecek yıllara ge
çici yüklenmeler için yetki verilmesi icabetmektedir. 

Bu yatırım senelere bölündüğü takdirde idare bütçesi, yapılması düşünülen bu işleri karşılıya-
bilecek imkâna malik bulunmaktadır. Nitekim aşağıdaki cetvelde son 5 yılda sağlanan gelir ve 
yapılan yatırım miktarları bu hususu açıkça tebarüz ettirmektedir. 

1948 yılında 152 872 846 Liralık işletme geliri ile 26 728 633 
» » > > 36 355 301 
» » * * 29 421 242 
> » ». » 68 228 000 

liraya halj^ olacak » 54 692 585 
Liralık programlı bir yatırım yapmaya muvaffak ptouştur. 
Gelirin ise yerinde görülen bu artışın mütaakıp senelerde «akliyattaki inkişafla mütenasip ola

rak daha ziyade yükseleceğine muhakkak nazarı ile bakılmaktadır. Bu sebepledir ki 1953 malî 
yılı bütçesinde gelir 247 milyon lira olarak tesbit 'edilmiştir. 

Gelirin, bugünkü miktarın yarısı kadar olduğu senelerde 30 milyon liralık yatırım tahakkuk 
ettirilmiş bulunduğuna göre gelirin 250 milyona »çıkacağı 1953 ve daha da artacağı mütaakıp 

1949 
1950 
1951 
1952 

> 
ı» 
» 
» 

188 126 869 
169 427 684' 
187 146 732 
235 000 000 

( S. Sayısı : 262 ) 
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malî yıllarda programlı olarak 50 milyon liralık yatırım yapriması demiryolları idaresi için ko
laylıkla kabil olabilecektir. 

Bu sebeplerle düşünülen programın tahakkuk ettirilebilmesi için 5073 sayılı Kanunla kabul ve 
yapılacak işleri Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiş bulunan 385 milyon liralık gelecek yıllara 
geçici yüklenme yetkisinin vagon mubayaası için 20 milyon lira, en mübrem zaruri yenilemeler 
karşılığı olarak da 120 milyon lira, ilâvesi suretiyle 525 milyon liraya iblâğı için işbu kanun tasa
rısı hasırlanmış bulunmaktadır. 

Ulaştırma Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 22 . VI . 1953 

Esas No. 1/614 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5073 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına dair 
olan ve 1 . VI . 1&53 tarihinde komisyonumuza 
havale edilmiş bulunan kanun lâyihası 8.VI.1953 
tarihinde alâkalı Vekâletlerin mesul memurları
ma huzuriyle toplanan komisyonumuzda müza
kere edilerek serdedüen esbabı mucibe ve veri
len şifahi izahat muvacehesinde 5073 sayılı Ka
nunla tanınmış olan salâhiyete ilâveten yıllık 
olarak artırılması talep edilen 20 milyon liranın 
bir ihtiyacı katî olduğu neticesine varılmış ve 
yıllık ödeme miktarı elli milyon lirayı geçme
mek ve en çok yirmi senede ödenmek üzere 525 
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri geçici 
taahsütlere girişme salâhiyetinin Ulaştırma Ve
kâletine tanınmasında müessesenin iktisadi kal-

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü ihtiyaçları içki gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5073 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına 

kınma hamlesine kendi vazifeleri istikametinde 
ayak uydurabilmesini sağlama bakımından za
ruret görülmüş ve teklif edilen lâyiha aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. ,~ 
Ulaştırma Komisyonu Reisi Bu R. Sözcüsü 

Samsun Samsun 
N. Berkman N. Berkman 

Balıkesir Bilecik Bitlis 
A. Kalıpsızoğlu K. M. Kurkut N. Barut 
Erzurum Giresun Malatya 

E. Nutku Tahsin İnanç L. Sayman 
İmzada bulunamadı 

Maraş Sivas Tekirdağ 
Ahmet Bozdağ /. Duygun H. BinguL 

İmzada bulunamadı 

dair olup Başvekâletin 29 . V . 1953 tarihli ve 
6/1691 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası ̂ Ulaştırma Komisyonu raporiyle birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla Ulaştırma Ve-

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10 * VII . 1&53 
Esas No. 1/614 
Karar No. 112 

Yüksek Reisliğe 

/ a A k . . . aen v 
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kili ve Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti temsilcisi 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişme salâhiyetini veren ve birbirini 
tevsi eden şu kanunlar çıkmıştır. 

1944 te 4515 sayılı Kanunla yılda âzami sar
fiyat 8 milyon lira olmak üzere 60 milyon lira ve 
itfa müddeti on yıl, bu kanunun salâhiyeti 1946 
da 4903 sayılı Kanunla yılda âzami sarfiyat 12 
milyon lira olmak üzere 140 milyon liraya 
ve itfa müddeti 15 yıla tevsi edildi ve bu, kanu
nun da verdiği salâhiyete 1947 de çıkan 5073 
sayılı Kanunla yıllık âzami sarfiyat 30 milyon 
olmak üzere 385 milyon liraya ve itfa müddeti. 
de 20 yıla tevsi edildi. 

5073 sayılı Kanunun gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmek için verdiği yetkiye daya
nılarak şimdiye kadar şu] işlere 291 milyon 529 
bin lira plase edilmiştir: 

Lira 

Atelye 
Depo 
İstasyon 
Mağaza 
Yol 
Limanlar 
Muharrik ve müteharrik 
Demirbaş 

21 424 847 
5 993 238 
2 215 313 
8 960 511 
51 299 137 
1 649 034 

180 430 325 
19 556 58-8 

Toplam 291 529 000 

Şu hale göre 5073 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak daha 93 milyon 471 bin 
liranın sarfı mümkündür. Halbuki, idare en 
mübrem ihtiyaçları karşılamak üzere 1960 se
nesine kadar 233 milyon 471 bin liralık bir sar
fiyat yapmak mecburiyetndedir. Sarfı istenilen 
paranın 93 küsur milyon 5073 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye istinat ettiğine göre yetkinin 
140 milyon lira artırılması ve önümüzdeki yıl
ların plâfonu ya tamamen harcanmış veya kalan 
kıs'mla ihtiyacın karşılanması mümkün olma
dığı ileri sürülerek yıllık tediye miktarının 50 
milyon liraya yükseltilmesi derpiş olunmakta
dır. Yani önümüzdeki yıllar için tediye salâhi
yeti yılda 30 milyon lira artacaktır. 1954 #ve 
1955 yılları plâfonu tamamen dolmuş olduğun

dan bu yıllarda 20 şer milyon lira plase edile
cektir. 1956 yılında 39 milyon 193 bin lira (bu 
yılın 10 milyon 807 bin lira plâfonu sarfedil-
miştir.) Plase edilecek mütaakip 1957, 1958 ve 
1959 yıllarında 50 şer milyon ve 1960 yılında 
ise 525 milyonu doldurmak için 4 milyon 278 
bin lira plase edilecektir. / 

Malzeme tedariki dört sene kredi esasına 
göre yapılacaktır. Buna göre ilk dört senede 
(1954, 1955, 1956,1957 seneleri) mecmuu 129 193 
milyon liralık plâfon ile şu işler yapılacaktır. 

Tutarı 
İşin beyanı lira 

Üst yapı malzemesi 600 Km. 
Köprü malzemesi 3 000 ton 
Emniyet tesisatı 300 istasyon 
Elektrifikasyon H. Paşa Banliyö 
Muharrik ve müteharrik edevat 

51 893 000 
8 500 000 

18 800 000 
21 000 000 
29 000 000 

Yekûn 129 193 000 

4 seneden uzun kredi sağlanırsa geri kalan 
104 278 milyon lirayı plase etmek mümkün ola
caktır. 

Son yıllarda iktisadi sistemimizin hızlı bir 
tempo ile her sahada gelişmesi neticesinde bu 
müesseseye düşen münakalât hizmeti 1947 de 
9 milyar ham ton kilometrelik iş yapmıştır. Bu 
miktar 1950 ve 1951 de 11 ve 1952 yılında ise 
12 milyar ham ton kilometreye baliğ olmuştur. 

1947 de yükselen vagon adedi 643 550 iken 
bu miktar muntazam bir artışla 1952 de 775 953 
vagona yükselmiştir. 

Diğer taraftan Etibank, Sümerbank, şeker 
fabrikaları ve sair mem leketin en mühim ve 

^hareketli iktisadi müesseselerden alman ihzari 
malûmattan mahnullerinin önümüzdeki yıllar
da çok yükseleceği ve dolayısiyle D. D. Y. İşlet
mesi Umum Müdürlüğü yükünün iki misline 
yakınlaşacağı memnuniyetle anlaşılmaktadır. 

Kurulmakta ve kurulacak olan mütaaddit şe
ker ve çimento fabrikaları, Batman petrol tasfiye
hanesi, önümüzdeki yıllarda artması memnuni
yetle beklenilen ve ümit edilen hububat mahsu
lü problemleri müşahhas delil olarak gösterile
bilir. 

Birkaç yıldan beri D. D. Y. İşletme Umum 
Müdürlüğünün varidat gelişmesi ve bu meyanda 
envestisman için konan miktarlar bu müessesenin 

r r~A « _ _ _ _ „ . O/Ît"» \ 
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yapmasını derpiş ettiği mühim hamleleri kendi 
gelir kaynaklan ile yapabileceğini göstermekte
dir, 

1948 de işletme geliri 152 milyon iken 26 mil
yon yatırım yapmıştır. 

1949 da İşletme geliri 188 milyon iken 36 mil
yon yatırım yapmıştır. 

1950 de işletme geliri 169 milyon iken 29 mil
yon yatırım yapmıştır. 

1951 de işletme geliri»187 milyon iken 68 mil
yon yatırım yapmıştır. 

1952 de işletme geliri 235 milyon iken 54 mU-
yon yatırım yapmıştır. 

1953 te işletme geliri tahmini 247 milyondur. 
Bu itibarla istikbalde senede* 50 milyon lira 

yatırım yapmak bu müessese için zor olmasa ge
rektir. 

Memleketimizde zirai, sınai sahalarda ve top
rak altı servetleri istihsalinin artırılması için se-
neîerclen beri milyonlarca lira yatırım yapılmak
tadır. 

. Yukardaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
istihsal ehemmiyetli surette artmaya başlamıştır. 
önümüzdeki senelerde ise istihsalin her sahada 
daha büyük çapta artacağına muhakkak nazariy
le bakılabilir. 

Devlet Demiryolları şimdiden ihtiyaca cevap 
vermekten âcizdir. Zira eldeki malzeme ve vesait 

hem azdır hem de kısmen miadını çoktan doldur
muştur. Artan münakalemize emniyetle ve ko
laylıkla cevap vereBilmek için mühim hamleler 
yapmak, bu meydanda miadı dolan hakları, mü-
taharrik ve muharrik vasıtaları -temin etmek 
veya yenilemek ve eksiklikleri tamamlamak im
kânına malik olmak maksadîyle sevkedilmiş bu
lunan kanun lâyihası Hükümetin teklifi veçhi
le komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heye|p tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
İstanbul 

E. Adakcm 
Kırşehir 
R. özdeş 

* Seyhan 
S. Ban 

' 
Trabzon 

8. F.KaUycıc 

Bu rapor 
Reis V. Sözcüsü 
Giresun Siird 

M: Şener B. Erden 
Elâzığ İstanbul 

ö. F. Sanaç H. Hüsman 
İzmir Kırklareli 

T. Gür erk Ş. Bakay 
Konya - Ordu 

R. Birand R. Aksoy 
Sinöb 

S. Somuncüogİû 
imzada bulunamadı 

Urfa 
ğlu N. Açanal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5073 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına dair kanun 

lâyihası. 

MADDE 1. — 24.1.1944 tarih ve 4515 sa
yılı, 22 .V. 1946 tarih ve 4903 sayılı (kanunlar
da 4eğisâklıiık yapan 11. VI. 1947 tanih ve 5073 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşğıdalki şekilde 
tadil edilmfi$tdr. 

İcra V^flülleri Heyetince tasdik edilecek 
programa göre Devlet Demiryolları ve Liman-

• 'lan İşletme Genel Müdürlüğü çeşitM ihtiyaçları 
için yıllık ödeme miktarı (50 000 000) lirayı 
geçmemek ve en çok yirmi, senede ödenmelk 
-üzere (525 000 000) liraya kadar gelecek yıl-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRİŞt 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5073 sayı
lı Kanunda tadüât yapümasınd dmr kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

( S. Sayısı : 262 ) 
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lara geçici taahhütlere girişmeye Ulaştırma Ve
kili salahiyetlidir. 

iBu suretle girişilecek taahhütler her yıl Büt
çe kanunlarına bağlı masraf cetvellerinde ayrı 
fasıllara konulacak tahsisatlarla karşılanır. 

MADDE 2. — Aynı kamunun 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Birinci madde gereğince girişilecek taahhüt
ler içdn faizleriyle birlikte itynı maddede yazılı 
miktarları geçmemek üzere, Ulaştırma Veki
linin müsaadesiyle bono çıkarmaya Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü ve çıkarılacak bonolara kefalet etmeye 
Maliye Vekili salahiyetlidir. » 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde c 

meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 

Dışişleri Vekil 

Millî Eğitim Vekili 

Eko. ve Ticaret Vekili 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma* Vekil 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 
F. Çelikbaş 

Adalet Vekili * 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Eko. ve Ticaret V. V. 

H. Erkmen 
îşlettmelef Vekili 

S. Yırcalı 

B. E. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

• m ı 

( S. Sayısı : 262 ) 



S. S A Y I S I : 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( Â / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt

çe Komisyonu raporu (1 /625) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2491, 6-1922 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

întanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 . VI - 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişiğiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Fasıl Eklenen 

506 657 000 
İstanbul Üniversitesi son yıllar zarfında süratle gelişmiş, öğretim üyesi, öğrenci sayısı, enstitü, 

klinik, lâboratuvar mevcudu, hasta yatağı miktarı çok artmıştır. 
Evvelce, Zeynep Hanım konağı ile eski Harbiye Nezareti binasına sıkışmış olan beş fakülte, 

bugün Harbiye Nezareti binasına ilâveten bu binaların arasında yeniden inşa olunan dört büyük 
binaya yerleşmiştir. 

Üniversiteye bağlı hastaneler evvelce şehirin hastaneleri koğuşlarına sıkışmış durumda iken 
bugün çoğu üniversitenin malı olan yeni binalarda faaliyette bulunmaktadır. 

1948 yılında üniversiteye Orman Fakültesi de ilhak edildiğinden bina, personel, öğretim üyesi 
ve öğrenci sayısı da fazlalaşmıştır. 

Artan bu faaliyetin icabettirdiği masraflar dolayısiyle, borcun yılı, nev'i ve miktarı ilişik cet
velde gösterildiği üzere, İstanbul Elektrik İdaresine, Sular İdaresine, PTT Genel Müdürlüğüne 
ve Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine borçlanılmıştır. Borcun taallûk ettiği 1951 ve 1952 yılları 
bütçelerinde ödenek bakiyesi mevcut olmadığından A / l işaretli cetvelde yeniden açılan bu fasla 
karşılıksız borçların tasfiyesini mümkün kılmak üzere bu miktar tahsisat ilâvesine zaruret görül
müştür. 

263 
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Kanun teklifine 

Borcun cinsi 

Su 
» 
» 
» 

Elektrik 
» 
» 
» 
» 

Havagazı 
» 
» 
» 
» 

Telefon 
» 
» 
» 
» 

esas teşkil eden üniversite borçlarının 
gösterir 

Tarih 

1951 Malî 
1952 
1952 
1952 

1951 
1952 
1952 
1952 
1952 

1951 
1952 
1952 
1952 
1952 

1951 
1952 
1952 
1952 
1952 

> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

L 

yılı 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

cetvel 
Tutarı 

33 800 
32 333 
26 289 
60 000 

115 603 
59 392 
26 359 
26 686 

114 000 

23 796 
14 339 
9 600 
6 540 

30 000 

22 973 
9 203 

12 601 
5 970 

27 000 

Genel toplam 

müfredatını 

Toplamı 

152 422 

342 040 

84 275 

77 747 

656 484 

( a Sayısı : 263 ) 
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Bütçe Komisyonu ı»pom 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 10 . VII . 1953 
Esas No. 1/625 
Karar No. 113 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 6/1922 sayılı tezke-
keresi ile gönderilen kanun lâyihası komisyonu
muza havale olunmakla Maliye Vekâleti temsil
cisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi -

Kanun lâyihası; İstanbul Üniversitesinin son 
yıllar zarfında süratle gelişmesi, öğrenci adedi
nin artması, binalarının çoğalmasına binaen ar
tan faaliyetinin icabettirdiği masraflar dolayı-
siyle, İstanbul Elektrik İdaresine P. T. T. Umum 
Müdürlüğüne ve Kömür Satış ve Tevzi Müesse
sesine borçlanmış olduğu ve borçların taalluk 
ettiği 1951 - 1952 yıllan bütçelerinde tahsisat 
bakiyesi mevcut olmadığından A/ l işaretli cet
velde yeniden açılacak 506 ncı (karşılıksız borç
lar) faslma bu borçların tasfiyesini mümkün 
kılmak üzere (657 000) lira fevkalâde tahsisat 
konulmasını ve bu tahsisatın da aynı bütçeye 
bağlı (B) işaretli cetvelin 1 nci (Umumi büt
çeden verilecek tahsisat) faslının 1 nci (yatı
rımlar dışındaki masraflar karşılığı) maddesine 
eklenmesi suretiyle karşılanmasını istihdaf et

mektedir 
Hükümet gerekçesinde izah edildiği veçhile 

İstanbul Üniversitesinin artan faaliyeti neticesi 
olarak borç olarak tahakkuk eden mebaligin 
ödenmesi maksadiyle hazırlanmış bulunan ka
nun lâyihası komisyonumuzca da yerinde görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâ
yiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edlmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Ordu 

K. Yılmaz M. Şener R. Aksoy 
Antalya Elâzığ İstanbul 

A. Sartoğlu ö. F. Sanaç H. Hüsman 
İstanbul İzmir Kastamonu 

E. Adakan T, Gürerk E. Türe 
Kırklareli Kırşehir • Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 

Seyhan Siird Sinob 
8. Ban B. Erden S. Somuncuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon Urfa 

S. F. Kalayctoğlu N. Açanal 
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HÜKÜMETN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapûma-

•sı hakkında Ütanun lâyihası 

MADDE 1, — İstanbul Üniversitesi 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de yeniden açılan, 506 ncı < karşılıksız borçlar * 
faslına Ö57 000 liralık fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 1 nci 
« Umumi Bütçeden verilecek tahsisat » faslınm 
1 nci « Yatırımlar dışındaki masraflar karşılığı » 
maddesine 657 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Millî Eğitim Vekilleri memur
dur. 

Başvekil Devlet Vekilli 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırdık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

3a. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 
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S. SAYISI : 264 
1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/624, 627) 

195S yılı Muhasebei Umumiye Kanununa bağla A/l ve A/2 işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyirası (1/624) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71/2607, 6/1923 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 . VI . 1953 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mupibesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

[1] Sayılı cetvel 

Birinci madde _ • a.. 
F. M. Düşülen İ Z A H A T 

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 
307 20 42 700 1952 den 1953 yılma liberasyon hesabından 40C bin lira devretmek

tedir. Esasen geçen yıla nazaran bütçeye 507 bin lira fazla ödenek 
konulmuştur. Bu^ itibarla bu fasıldan bu miktar tahsisatın tasar
rufu mümkün görülmektedir. 

Adalet Vekâleti 
420 350 000 1953 yılında ara seçimi yapılamıyacağı anlaşılmakta olduğundan 

bu tahsisatın tenzili mümkün görülmektedir. 

içişleri Vekâleti 
309 31 60 000 Kaymakamlar için 100 jeep.alınmak üzere konulmuş olan tahsisattan, 

ancak 50 jeepin bıi yıl içinde alınabileceği anlaşıldığından işletme 
masrafları karşılığı olarak konulan tahsisattan bu miktarın tenzili 
mümkündür. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
309 31 40 000 Jandarma Umum Kumandanlığı için alınmak üzere konulmuş olan 

tahsisattan bu nakil vasıtalarının bir kısmının bu yıl içinde alın
ması mümkün olamıyacağı anlaşıldığından işletme masrafları kar-



M. Düşülen İ Z A H A T 

şılığı olarak tahsisattan bu miktarın tenzili mümkün görülmel 
tedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
1? 350 000 Fiilen yapılan harcamalara nazaran bu miktar tasarruf sağlar 

mıştır. 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 

3c' 30 000 Sarfiyat seyrine nazaran bu miktar tenzil olunabilir. 
10 30 000 Sarfiyat seyrine göre tenzil olunabileceği hususunda dairesiyl 

mutabık kalınmıştır. 
Tarım Vekâleti 

50 200 000 Sarfiyat seyrine ve 1952 den 1953 yılma karşılık paralar besabındaı 
alman ödenekten bir miktar devir de yapıldığı göz önünde tutula 
rak bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. 

[2] Sayılı cetvel 

Basın - Yayın 
840 000 Yeniden üç radyo istasyonu kurulmasına ait kanun lâyihası Büt

çe Komisyonundan henüz çıkmış ve kanun halini almamıştır. 
Tasarının gecikmesi dolayısciyle bu yıl bütçedeki üç milyon li
radan bu miktarın sarfedilemiyeoeği anlaşılmıştır. 

Maliye Vekâleti 
178 500 1952 Bütçe yılı sonunda yapılan hesaplara nazaran nalkit devri

nin bütçe tahminlerinden fazla olduğu anlaşılmıştır. 
Bir sayılı cetvelin Jandarma ve Emniyet Ikısmımn 309 ncu fasıl
larında izahat verilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 
Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tenzili mümkün görülmüştür. 
Yapılan nihai hesaplara göre bu yıl bu miktarın harcanamıyaca-
ğı anlaşılmıştır. 

Bayındırlık Vekâleti 
Zelzele ımınta/kasmdaki ihtiyaç göz önünde tutuüara'k taahhüt 
•durumu ve iş programları üzerinde yapılan inceleme sonunda 
hizmetleri aksatmadan bu miktarların tenzil edilebileceği anla
şılmıştır. 

Tarım Vekâleti 
10 400 000 Zelzele mınta'kasmdaki ihtiyaç göz önünde tutularak bu miktar 

tenzilâtın mümkün olacağı neticesine varılmıştır. 
20 ,760 000 Çay Kanunu gereğince açılmış olan kredilerin faizleri tamamen 

ödenmiş ve bu miktar ödeneğin mahalli sarfı kalmamıştır. 
20 100 000 İdarelerin döner sermaye ihtiyaçlan karşılandıktan sonra elde 

kalan bakiyeden bu miktarın tenzili mümkün görülmüştür. 
Ulaştırma Vekâleti 

50 000 Zelzele mıntakasmdaM ihtiyaç göz önünde tutularak bu miktarm 
tenzili cihetine gidilmiştir. 

( S. Sayısı : 264 ) 
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[3] Sayılı cetvel 

F. M. Eklenen İ Z A H A T 

Dışişleri Vekâleti 
301 50 8 000 Vekâletin yeni binaya nakli ve Başvekâlet, iktisadi îş Birliği 

Teşkilâtı ve Çalışma Vekâletinin bâzı bürolarının da bu binalar
da bulunması ayrıca mesai saatlerinin akşamları geç vakte ka
dar devam etmesi dolayısiyle bütçe ile verilen ödeneğin kâfi gel-
miyeceği anlaşılmakla bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

302 92 15 000 Muhtelif sebeplerle memleket haricine çıkan vatandaşlarımızdan 
gittikleri memleketlerde parasız kalanların vatana iadelerinin 
temini için gerek kendiliklerinden ve gerekse bâzı memleketler 
zabıtasının müracaatleri neticesinde birçok konsolosluklarımtzca 

+ tahsisat taleplerinde bulunulmaktadır. Diğer taraftan Hacca gi
decek vatandaşlarımızdan bir kısmının geçen sene olduğu gibi şu 
veya bu sebeplerden yardıma muhtaç duruma düşmeleri halinde 
gerekli yardımın yapılabilmesi için bu fasla bu miktar tahsisat 
eklenmesine lüzum görülmüştür. 

304 21 6 000 Yeni binaya nakilden sonra oda adedinin artması ve eskiden bir 
arada ve müşterek telefonlarla çalışan şubelerin ayrı odalara 
yerleştirilmiş olması ve yeni kurulan NATO Dairesi için 8 ma
kine ilâve edilmesi dolayısiyle bütçeye konulan tahsisatın sene 
sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır. 

307 20 150 000 Vekâletin Elçilerle olan muhaberatının, içinde bulunduğumuz 
beynelmilel nâzik durum dolayısiyle, seri ve emin bir tarzda ce
reyanını temin maksadiyle bu malî yılın bidayetinde muhtelif 
istikametlere haftalık ve 15 günlük yedi Kurye servisi ihdas 
edilmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar Vekâlet bu servislerden 
mükemmel neticeler almış ve NATO teşkilâtına katıldıktan son
ra da elçilerle olan muhaberatımızın çok emin ve süratli bir şe
kilde cereyan etmesini sağlamıştır. Bütçeye konulan tahsisatla 
yıl sonuna kadar bu işin devamına imkân görülemediğinden bu 
miktarın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

403 20 100 000 Türkiye'nin beynelmilel siyasi sahadaki fevkalâde durumu dola-
yisiyle gerek âzası olduğumuz milletlerarası teşekküller sivil ve 
askerî erkânının, gerek dost ve müttefik Hükümetler ricalinin 
memleketimize vâki ziyaretleri günden güne artmakta olduğu gi
bi yıl içinde de bu ziyaretlerin tevali edeceği ve daha da sıklaşa-
cağı anlaşıldığından bu maddeye bu miktarın eklenmesine lüzum 
görülmüştür. 

453 10 140 200 Muhtelif milletlerarası teşkilâta Ödemek zaruretinde bulunduğu
muz katılma paylarının katî miktarları bu teşekküllere ait bütçe
lerin tanzim ve tasdik edilmemiş olmasından dolayı malûm ol
madığından geçen yılki katılma payları esas ittihaz edilerek 1953 
Bütçesine ona göre tahsisat konulmuştu. Bilâhara vâki olan işar
lardan Avrupa Konseyine 1953 katılma payında geçen seneye 
nazaran 139 519 lira, Milletlerarası Gümrük ittihadına katılma 
payında 4 783 lira Ticaret Genel Anlaşma ve Gümrük Tarifeleri 

( S. Sayısı : 264 ) 
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İ Z A H A T 

Teşkilâtı îcra Sekreterliği katılma payında 946 lira, Kuzey At
lantik Paktının Sivil Teşkilâta katılma payında 26 460 liralık 
bir tezayüt vukubulduğu gibi Milletlerarası Gümrük iş Birliği 
Konseyine katılma payı da bütçenin tanzimi sırasında nazarı iti
bara alınmamış olduğundan 33 600 lira ki, ceman 205 308 lira
lık bir artma vâki olmuştur. Ancak bu artmalara mukabil Bir
leşmiş Milletlere katılma payımızın bu yıl 65 108 lira eksildiği 
görüldüğünden bu tertibe farkı teşkil eden 140 200 liranın ek
lenmesi icabetmiştir. 

50 000 Bir taraftan Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Konseyi Teşek
külleri Âzası bulunmamız dolayısiyle alâkadar devletlerle temas
larımızın çoğalması diğer taraftan bugünkü beynelmilel duru
mun icabettirdiği siyasi, iktisadi ve ticari sahalarda .akdolunan 
kongre, konferans ve müzakerat ile nezaket ziyaretlerinin artma
sı neticesinde bu miktarın ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

Maliye Vekâleti 
657 000 İstanbul Üniversitesinin geçen yıllardan müdevver olup ait oldu

ğu yıllar bütçelerindeki tahsisatla ödenmesi mümkün olmıyan elek
trik, havagazı, su istihlâkleriyle telefon muhaberatından mütevel
lit birikmiş borçlarının tesviyesi için bu tertibe bu miktar öde
neğin ilâvesi zaruri görülmüştür. Bu ödeneğin Üniversite büt
çesine intikaline ait kanun tasarısı da ayrıca sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Bayındırlık Vekâleti 
350 000) Almanya'dan ecnebi mütehassıs celbi için yapılan teşebbüsler 

75 000 C bugünlerde müspet bir neticeye varmış ve bu miktar ödeneğin 
istihsaline zaruret görülmüştür. 

Tarım Vekâleti 
700 000 Bu yıl Afrika topraklarından çok geniş sahada infiear eden çe-

girge sürülerinin yurdumuza da gelmesi karşısında alınacak ko
runma tedbirleri meyanmda malzeme nakli, kepek, çuval muba
yaası, ücretli amele şoför ücretleri gibi yapılması lüzumlu mas
rafların bütçeye konulan tahsisatla karşılanması mümkün görül
mediğinden bu tertibe bu miktarın ilâvesine zaruret görülmüş
tür, 

( S . Sayısı : 264) 
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[4] Sayılı cetvel 

İ Z A H A T 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
751 425 000 Çeşitli is^atistiki malûmatın ihzarı için M. S. A. direkt yardımın

dan bu kere temin olunan 150 000 dolar mukabilinde getirtilecek 
makineler için yatırılacak Türk parası karşılığı tahsisat, karşı
lanacaktır. 

Maliye Vekâleti 
701 150 000 Balıkesir, Çanakkale bölgeleriyle İzmir ve Karaburun havali

sinde vukua gelen yer sarsıntısı dolaynsiyle ehemmiyetli bir BU-
rette hasara uğrıyan resmî binaların onarımı için bu tertibe bu 
miktarın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

73") 545 000 Zelzele bölgelerinde yapılacak Hükümet konaklarının, Bayın
dırlık Vekâletince bu yerlerdeki arazinin jeolojik durumuna gö
re yeniden tesbit edilecek arsalara inşa edilmesi lüzumlu göste-
rdldiğinden yapılacak istimlâkler için 200 000, Riyaseti Cumhur 
Köşkünün emniyet sahası dâhilinde kalması sebebiyle satmalm-
ması gereken ilki arsanın bedeli olarak da 345 000 lira ki ceman 
545 000 liranın bu tertibe ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 

• Millî Eğitim Vekâleti 
742 1 100 000 Son defa Balıkesir ve Çanakkale illerinde vukua gelen ve ge

niş ölçüde tahribat yapan yer sarsıntısından zarar gören veya 
tamamen yıkılan köy okullarının tamir ve inşası için bütçede 
mevcut tahsisatın kâfi gelmemesi dolayısiyle bu tertibe bu mik
tarın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bayındırlık Vekâleti 
741 17 290 000 Balıkesir ve Çanakkale havalisinde vukua gelen son zelzele do-

© layısiyle yıkılan Hükümet konaklarının yeniden yaptırılması ve
ya kısmen hasara uğrayanların esaslı tamirl'eri için bütçedeki tah
sisattan başika son defa sevkolunan Aktarma Kanunu lâyihasiy-
le istenilen 825 000 lira ve maddeler arasında aktarma ile temin 
olunan ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe 
bu miktarın ayrıca ilâvesine zaruret görülmetkedir. 

792 20 1 420 000 Son defa muhtelif illerimizde vukua gelen zalzeleden zarar, gören 
bölgelere yine bu bölgeler*^ ortaokullar için 820 000 ve merkez 
ilkokulları için de 600 000 lira olmak üzere ceman 1 420 000 lira
nın özel idarelere yardım olarak verilmesi zaruri görülmüştür. 

F . M. Düşülen 

( S. Sayısı : 264 ) 
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İkinci madde 

[5] Sayılı cetvel 

F. M. Eklenen î Z A H A T 

Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 
207 1 500 Yabancı dil imtihanında başarı gösteren bir memura 3656 sayılı Ka

nuna tevfikan verilmesi gereken yabancı dil para mükâfatını kar
şılamak üzere yeniden açılan bu tertibe bu miktar tahsisat konul
muştur. 

Dışişleri Vekâleti 
420 17 800 İkinci Dünya Harbi esnasında Macaristan'da bulunan diplomatları

mızın aileleriyle birlikte yurda avdetlerini teminen 1945 yılında 
Macaristan'daki işgal makamlarınca Elçi Fuat Keçeci emrine tah
sis edilen katarın Bulgaristan Parkur 'u için Bulgar makamlarınca 
mütemadiyen talep edilmekte olan ücretle Devlet Demiryolları 
İdaresince Edirne'den Sirkeci'ye kadar olan parkur için talep olu
nan ücret tutarını ödemek üzere bu miktar tahsisata zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Maliye Vekâleti 
427 138 000 Memleketimizin servet kaynaklarının inkişafını tetkik etmek üzere 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından gönderilen 
Parker Heyetinin yapmış olduğu masraflara iştirak hissemizi teşkil 
eden miktarı ödemek üzere yeniden açılan bu tertibe bu miktar 
tahsisat konulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Üçüncü madde 

Bütçe Komisyonunda yapılan bir teklif üzerine mevzuubahis fasla (Ankara göçmen ve mülteci
lere Türkiye Yardım Birliğine) verilmek üzere 5 000 lira konulmuştur. 

Tediye sırasında dernek adının (Göçmenlere Yardım Derneği - Ankara Şubesi) olduğu anla
şılmış ve ödeme yapılamamıştır. 

Yapılan değişiklik ile bu yardımın tediyesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

( S. Sayısı : 264 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (1 102 700) 
lira ve A/2 işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinde (5 078 500) lira tenzil 
edilerek (2 251 200) lirası aynı kanuna bağlı 
A / l işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine, (3 930 000) lirası da A/2 işa
retli cetvelin ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Toprak 
ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü kısmımın 307 
nci (Yolluklar) faslının 2J) nci (Geçici görev 
yolluğu) tertibinden (157 300) lira tenzil edile
rek ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı yeniden açı
lan tertiplere fevkalâde tahsisat olarak aktarıl
mıştır. 

MADDE 3. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmındaki 642 nci faslın unvanı (Göç
menlere Yardım Derneği - Ankara Şubesi) şek-

lindo değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 
meriyete girer. 

neşri tarihinde 

MADDE 5. —-Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. 31 ender es 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili ve 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köpdi'dü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Yırcalı 

( S. Sayısı : 264 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] »AYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
307 Yolluklar 

20 Geçici görev yolluğu 

Adalet Vekaleti 
420 Mebusların seçim masrafları 

İçişleri Vekâleti 
309 Taşıt (masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
309 Ta&ıit masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

w •• - • - ' • . - - - Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları maaşı 

Gümrük ve Tekel Vekâleti r • • • -
309 Taşıt masrafları 

33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları İşletme ve kira bedeli 
409 Muayyenat 

10 Tayinat 

Tarım Vekâleti 
307 Yolluklar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 
masrafları (ıBu maddedeki tahsisattan lüzum görülecek miktar teknik yar-
dıım projderMn gerektirdiği masraflar karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasındaki hususi hesaba yatırılabiilr.) 

Düşülen 
Lira 

42 700 

350 000 

60 000 

40 000 

350 000 

30 000 

30 000 

200 000 

Umumi yekun 1 102 700 

( S. Sayısı : 264 ) 
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[2] SAYILI CETVBL 

ödeneğin çeşidi 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 

Maliye Vekâleti 

Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne 

3827 sayılı Kanım gereğince satmalmacak taşıtlar 
19 İçişleri Vekâleti 
21 Jandarma Umum Kumandanlığı 

Düşülen 
Lira 

840 000 

178 500 
146 500 

400 000 
400 000 

Fasıl yekûnu 800 000 

Millî Eğitim Vekâleti 
Vilâyet ve kaza merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul binaları 
için müteşebbis derneklere yardım 

20 İlkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere 200 000 
Doğu Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 250 000 

Bayındırlık Vekâleti 
Demiryolları yapım giderleri 

13 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile 
Narlı - Gazanteb - Karkamış hattı yapını masrafları 500 000 
5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapımı 
masrafları 

30 Satınalınaeak makine ve araçlar 500 000 
Su işleri 

11 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanualar gereğince yapılacak su işleri ya
pım ve esaslı onarım masrafları 500 000 

Tarım Vekâleti 
Satınalınaeak makine, alet ve gereçler l r 

10 Ziraat işleri ve kurumları 400 000 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Ödemeler 760 000 
Döner sermaye 

20 Veteriner işleri ve kurumları 100 000 

Ula§ivma Vekâlstt 
Liman idareleri için satınalınaeak ve yaptırılacak taşıtlar 50 000 

Umumi yekûn 5 078 500 

( S. Sayısı : 264 ) 
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[ 3 ] SAYILI CETVEL 

ödeneğ in çeşidi 

Dışişleri Vekâleti 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınla tma 
302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın b ü r o umumi masrafları 

9*2 Yardım ve ödünç verme 
304 Posta, Telgraf ve telefon ücret ve masraf lar ı 

21 Merkez telefon masrafları 
307 Yolluklar 

20 Geçici görev yolluğu 
403 Temsil ve ağır lama masraflar ı 

20 Ecnebi elçilerle konukları ağır lama masraf lar ı i 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
20 Kongre, konferanslar ve ikomisyonlara iştirak edeceklerin yoMük ve 

masrafları 

Eklenen 
Lira 

8 000 

15 000 

6 000 

150 000 

100 000 

140 200 

50 000 

Fasıl yekûnu 190 200 

606 İstanbul Üniversitesine yardım 
Maliye Vekâleti 

Bayındırlık Vekaleti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunkra yardımcı personelin ücretleri 
307 Yolluklar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 
başka masrafları '/ 

Tarım Vekâleti 
417 Zirai savaş 

10 Umumi masraflar 

657 000 

350 000 

75 000 

700 000 

UMUMÎ YEKÛN 2 251 200 

( S. Sayısı : 264 ) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

istatistik Ümranı Müdürlüğü 
751 Satınalınacak makine, alet ve'gereçler 425 000 

Maliyd Vekâleti 
701 Yapı onarımı 150 000 
735 Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma masrafları 545 000 

Millî Eğitim Vekâleti 
742 5210 sayılı Kanuna göre yapılan Köy Okulları ile öğretmen ve Sağlık me

murları evleri yapımı için para ve ayın yardımı . 1 100 000 

(Bayındırlık Vekâleti 
741 Yapı İşleri ve esaslı onarmalar 

17 Maliye Vekâleti 290 000 
792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım (sarf şekli 

İcra Vekilleri Heyeti karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir.) 

20 Diığer bölgeler için . 1 420 000 

Umumi yekûn 3 930 000 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerde aktarma yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (1/627) 

T. C. 
Başvekâlet 25 .VI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2607, 6-1936 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Kefeliğine 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde aktarma yapıl
ması hakkında Maliye» Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 . V . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişikleriy-
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

( S. Sayısı : 264 ) 
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ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

[1] Sayılı cetvel 

E. M. Düşülen İ Z A H A T 

745 675 000 28. I I . 1953 tarihindeki fiilî duruma nazaran Havayolları Genel 
792 6 150 000 Müdürlüğü nakit devrinin 1953 Bütçesindeki tahminlerden bu mik

tar fazla tahakkuk ettiği, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe
sinde de bu miktar nakit devri olduğu anlaşılmış, dolayısiyle Ha
zinece yapılacak yardımlardan tenzili mümkün olmuştur. 

Eklenen 

419 20 75 000 Menkul ve gayrimenkul malların bir yıllık ihtiyacı için bu tertibe 
konulan Ödeneğin, Çanakkale ve Balıkesir bölgelerinde vukua gelen 
zelzele dolayısiyle tehlike arzeden ve Bayındırlık Vekfıletince yık
tırılmalarına lüzum gösterilen binaların hedim masraflarını kar-
şılıyamıyacağı anlaşıldığından mezkûr tertibe bu miktar ödeneğin 
eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

[2] Sayılı cetvel 

741 17 750 000 1953 yılı Bütçesiyle kabul edilen inşaat ödeneği evvelce inşası ta-
kari'ür eden Hükümet konakları yapımına ancak kâfi geldiğinden 
Balıkesir ve Çanakkale havalesinde son defa vukua gelen zelzele 
dolayısiyle bu vilâyetler dâhilinde tamamiyle yıkılan Hükümet 
konaklarının yeniden inşası için mezkûr tertibe bu miktar ödeneğin 
eklenmesine zaruret görülmüştür. 

792 20 6 000 000 18 Mart 1953 tarihinde Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde vukua 
gelen yer sarsıntısında, hususi şahıslara ait 2962 ev yıkılmış 4725 
ev ağır, 9820 ev de orta derecede hasara uğramıştır. Yol kanali
zasyon ve yeni mahalleler teşkilinin gerektirdiği masraflar karşılığı 
olarak zelzeleden hasar gören mıntıkadaki belediyelere yapılacak 
yardımlarla, zarar gören halka, eşhas tarafından yapılan bağışlar 
ve Emlâk Kredi Bankasının açtığı kredilerin ihtiyaca kâfi gelme
diği görülerek Devlet tarafından da yardım yapılmasına lüzum gö
rülmüş ve 6 milyon lira bu maksatlar için teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 264 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1953 yih Muvazeni Umumiye Kanununa bağlı 
A/l ve A/2 i§aretli cetvellerde aktarma yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1953 yılı Muvazeni Umumiye 
Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (6 825 000) 
lira düşülerek (75 000) lirası aynı kanuna bağlı 
A / l işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 
419 ncu (Millî mülkler muameleleri masrafları) 
faslının 40 ncı (Menkul ve gayrimenkul mallar 
umumi masrafları) maddesine, (6 750 000) lira
sı da, A/2 işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili mezundur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes F. Çelikbaş 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Adalet Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrcalt 

F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Düşülen 

Lira 

745 
792 

Maliye Vekâleti 
Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne 
.5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 

P. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nevM 

675 000 

6 150 000 

6 825 000 

Eklenen 
Lira 

Bayındırlık Vekâleti 
741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

17 Maliye Vekâleti ' 750 000 
792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım (Sarf şekli 

îcra Vekilleri Heyeti karariyle belir tilmek üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir.) 

20 Diğer bölgeler için 6 000 000 

Yekftn 6 750 000 

/ Q C!«-r«rv. . OG.A \ 
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Bütçe Komisyonu-Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/624, 627 
Karar No : 114 

10 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Maliye Vekâletince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 25 . VI . 
1953 tarihli ve 6/1923 ve 6/1936 sayılı tezke
releriyle gönderilen iki kanun lâyihası komis
yonumuza havale olunmakla Maliye ve alâkalı 
vekâletler temsilcileri hazır oldukları halde tev-
hiden tetkik ve müzakere edildi. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı A / l ve A/2 işaretli cetvellerde aktarma
yı icabettiren sebepler komisyonumuzca tetkik 
ve münakaşa edilerek cetvellerin tetkiki sırasın
da bâzı fasıllarda değişiklik yapılmış ve bu 
arada yurdun muhtelif gölgelerinde bilhassa 
Edirne, Adana, Konya, izmir, Ordu ve Elâzığ 
vilâyetlerinde vukubulan zelzele ve seylâplar 
dolayısiyle Hükümetçe bu mmtakalara da yar
dım yapılmasını temin için karşılığı gösteril
mek suretiyle (1 520 000) lira ve Maliye Vekâ
letince yeniden tab 'ma lüzum ve zaruret gösterilen 
Hazine pullarının tab'ı için de (450) bin liranın yi
ne karşılığı gösterilmek suretiyle cetvellerin alâ
kalı fasıllarına ilâvesi komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. Cetveller üzerinde yapılan bu de
ğişiklikten sonra 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin bu lâyi
haya ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerin
den (2 626 200) lira ve A/2 işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(12 350 000) lira tenzil edilerek bu miktardan 
(2 776 200) lirası aynı kanuna bağlı A / l işa
retli cetvelin ilişik (3) sayılı ietvelde yazılı ter
tiplerine ve (12 200 000) liranın ise A/2 işa
retli cetvelin ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine aktarılması tesbit olunmuş ve birinci 
madde bu esasa göre hazırlanarak kabul edil
mişti». 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı A / l işaretli cetvelin Toprak ve iskân iş
leri Umum Müdürlüğü kısmının 307 nci (Yol
luklar) faslının 20 nci (Geçici görev yolluğu) 
maddesinden (157 300) liranın tenzil edilerek 
ilişik (5 sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplere aktarılması hakkındaki ikinci madde 
ilişik cetveli ile birlikte komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesi ile, 1953 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı A / l işaretli 
cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 642 nci fa
sıl unvanının (Göçmenlere Yardım Derneği - An
kara Şubesi) şeklinde değiştirilmesi talep edil
miş ise de komisyonumuzda yapılan görüşme
lerde yapılan yardımın mevcut bir derneğin şu
besine değil derneğin merkezine yapılması lâ-
zımgeldiği ileri sürülerek fasıl unvanı (Göç
menlere Yardım Derneğine) şeklinde kabul 
olunarak madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

Yürürlük maddeleri aynen kabul olunan ve 
tevhit edilmek suretiyle kabul edilmiş bulunan 
kanun lâyihası öncelikle görüşülmesi temenni
siyle umumi heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Ordu 

K. Yılmaz M. Şener R. Aksoy 
Antalya Elâzığ istanbul 

A. Sanoğlu ö. F. Sanaç H. Eüsman 
istanbul izmir Kastamonu 

E. Adakan T. Gürerk E. Türe 
Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 
Seyhan * Siird Sinob 
#. Ban B. Erden S. Somuncuoğln 

İmzada bulunamadı 
Trabzon Urfa 

8. F. Kalaycıoğlu N. Açanal 

< C Cin-™, . Ofi/1 "̂  
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A/l ve A/2 işaretti cetvellerde değişişkUk yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (2 626 200) 
lira ve A/2 işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (12 350 000) lira 
tenzil edilerek (2 776 200) lirası aynı kanuna 
bağlı A / l işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine, (12 200 000) lirası da 
A/2 işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Toprak ve 
İskân İşleri Umum Müdürlüğü kısmının 307 
nci (Yolluklar) fanimin 20 nci (geçici görev 

yolluğu) maddesinden (157 300) lira, A / l işa
retli cetvelde yeniden açılan ilişik (5) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat 
olarak nakledilmiştir. 

MADDE 3. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Maliye Ve
kâleti kısmındaki 642 nci faslın unvanı (Göç
menlere Yardım Derneği) şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

( S. Savısı : 264 ) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağU cetveller 

|1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 

420 Mebusların seçim tıraş raf] ar 

Adalet Vekâleti 

İçişleri Vekâleti 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masraflar 

Düşülen 
Lira 

42 700 

350 000 

60 000 

40 000 

Maliye Vekâleti 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

601 [Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne yardım 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

201 Maaşlar 
22 Vilâyetler memurları maaşı 

450 000 

406 000 

667 500 

3Ö0 000 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 

309 Taşıt masrafları 
33 Vilâyetler kara taşıtları, ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 30 000 

409 10 Muayyenat 
Tayinat 

30 000 
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ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

Tarım Vekâleti 

307 Yolluklar 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 

masrafları (bu maddedeki tahsisattan lüzum görülecek miktar teknik yar
dım projelerinin gerektirdiği masraflar karşılığı olarak Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasındaki hususi hesaba yatırılabilir.) 200 000 

ÜMTJMÎ YEKÛN 2 626 200 

741 

[2] SAYILI CETVEL 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 840 000 

Maliye Vekâleti 

745 Yatırımlar için Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak tanıtlar 
19 içişleri Vekâleti 
21 Jandarma Umum Kumandanlığı 

1 000 000 

400 000' 
400 000 

Fasıl yekûnu 800 000 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 6 150 000 

MHU Eğitim Vekâleti 

772 Doğu Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü maeraflar 250 000 

Bayındırlık Vekâleti 

743 Doğu bölgesi memur evleri yapımı masraftan 500 000 

781 Demiryolları yapım giderleri 
13 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş - Şube hattı İle Nar

lı - Gazianteb - Karkamış hattı yapım masrafları 500 000 

i ( S. Sayısı : 264 ) 
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Düşülen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira 

783 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapımı mas
rafları 

30 Satma! ınacak makine ve araçlar 500 000 

786 Su işleri 
11 3132, 4100, 4649 ve 5250 sayılı kanunlar gerefince yapılacak m işleri yapım 

ve esaslı onarım masrafları 500 00r. 

Tarım Vekâleti 

751 Satınalmaeak makine, alât ve gereçler 
10 Ziraat işleri ve kurumları 400 000 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasısına yapılacak Ödemeler 
20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak ödemeler 760 000 

7 73 Döner sermaye 
20 Veterin-er işleri ve kurumlhrı 100 000 

Ulaştırma Vekâleti 

752 Liman idareleri için satmalınacak ve yaptırılacak taşıtlar 50 000 

UMUMÎ YEKÛN 12 350 000 

[8] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

Dışişleri Vekâleti f * 

301 Merkez daireleri büro masrafları ' t ; ', '•• .-
50 Aydınlatma 8 000 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro umumi masraf lan 
92 Yardım ve ödünç verme 15 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları • 
21 Merkez telefon masrafları >6 000 

( 8. Sayısı : 264 ) 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 

408 Temsil ve ağırlama m a s ü S ^ ı 
20 Ecnebi elçilerle konutları ağırlama masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 

20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yollttk ve mas-
rafarı 

Eklenen 
Lira 

150 000 

100 000 

140 200 

50 000 

Fasıl yekûnu 190 200 

Maliye Vekâleti 

417 Vergi tahsil masrafları 
J0 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları 

419 Millî mülkler muameleleri masrafları 
20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 

(506 İstanbul üniversitesine yardım 

450 000 

75 000 

657 000 

Bayındırlık Vekaleti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretteri 350 000 

307 Yolluklar 
50 Ecnebi uzmau ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk: ve başka 

masrafları 75 000 

Tarım Vekâleti 

417 Zirai savaş 
.10 Umumi masraflar 700 000 

UMUMÎ YBKÛN 2 770 200 

* ( S. Sây*m : tU ) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
M. ödeneğin çeşidi Lira 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Satmalınacak makine, alât ve gereçler 425 000 

Maliye Vekâleti 

Yapı onarımı 150 000 

Millî Emlâk tefevvüss ve satmalına masrafları 545 000 

Millî Eğitim Vekâleti 

5210 sayılı Kanuna göre yapılan Köy okulları ile Öğretmen ve Sağlık me
murları evleri yapımı için para ve ayın yardnnr 1 100 000 

Bayındırlık Vekâleti 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
17 Maliye Vekâleti 1 090 000 

18 Millî Eğitim Vekâleti . " 995 000 

Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere, yardım (sarf sekli 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna devre
dilebilir.) 

20 Diğer bölgeler için 7 895 000 

UMUMt YEKÛN 12 200 000 

(S. . Sayısı : 264 ) * 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[6] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
ödeneğin çeşidi Lira 

Toprak ve İskân İsleri Umum Md. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfat] 1 500 

Dışişleri Vekâleti 
İkinci Dünya Harbi esnasında Peşte Elçiliğine tahsis edilen hususi bir tre
nin ücreti 17 80(1 

Maliye Vekâleti 

Barker Heyetinin masraflan karşılığı 138 000 

UMUMİ YEKÛN 157 800 

j » 

• • ^ « » ' H 

( S. Sayısı : 264 ) 





S. SAYISI : 265 
Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik ve muhakeme 
usulü hakkındaki 3410 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra

porları (1/612) 

f 
T. C. 

Başvekâlet 29 . V . 1953 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-2601, 6/1699 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 30 . IV . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 nu
maralı Kanun 1938 yılında tedvin edilmişse de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 51. maddesine göre 
idari dâvalara bakmak ve idari ihtilâfları halletmek esas itibariyle Devlet Şûrasına tevdi olundu
ğundan as kerterin zat işlerine taallûk eden dâvaların da Devlet Şûrasında bakılmasını temin et
mek gayesiyle ilişik lâyiha hazırlanmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi 3410 numaralı Kanunun lâğvedildiğini belirtmektedir. 
Geçici bir ve ikinci maddelerle dâva dosyalarının Devlet Şûrasına intikali ve dâvaların Devlet 

Şûrasmca rüyet ve neticelendirilmesi sağlanacaktır. 
Kanunun iki ve üçüncü maddeleri yürürlüğe ait hükümlerdir, 

* 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Kamisyonu 

Esas No. 1/612 
Karar No. 27 

2. VII. 1953 

Yüksiek Reisliğe 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâva
ların tetkik ve mulhaikeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı Kanunun tadilâtiyle birlikte yürür
lükten kaldırılmasına dair Millî Savunma Ve
kâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası ko
misyonumuza havalef buyurulmuş olmakla mez
kûr vekâlet mümessilleri huzuriyle tetkik edil
di. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 51 nci madde
sine göre idari dâvalara bakmak v<e idari ihti
lâfları h'alletme'k Devlet Şûrasının salâhiyetine 
(bırakılmış olduğuna göre Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa mugayir görülen mezkûr kanunun kal
dırılmasına ve halen Askerî Temyiz Mahkıeme-
sinde bulunan dâva dosyalarının Devlet Şûra
sına tevdiine dair olan kanun lâyihası komis
yonumuzca oy birliği ile kalbul ve ancak geçi
ci ikinci maddede yazılı olan (zaman aşımı) 
kelimeleri (mehil) suretiyle tadil ve tasihih 

edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yükse'k Reisliğe sunulur. 

Millî (Savunma Komis
yonu Reisi 

Bolu 
F. Belen 
Kâtip 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 

Erzurum 
F. Çobanoğlu 

Kastamonu 
0. Deniz 
Muğla 

N. özsan H. 
Tokad 

F. Çubuk 

Sözcü 
Kastamonu 
R. Taşkın 

Denizli 
E. Şahin 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

M. Zeren 
Kayseri 

/ . Berkok 

Kars 
H. Tugaç 

Kocaeli 
8. örihon 

, Niğde Rize 
N. Yurdakul K. Balta 

Van 
/. Akın 

(S. Sayısı: 2651 
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Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/6İ2 
Karar No. 51 

10 . VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı 
Kanunun tadilleriyle birlikte yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun lâyihası komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla Millî Savunma Vekâleti
nin mümessilleri de hazır olduğu halde görüşül
dü. 

Evvelce bütün diğer idari dâvalarda olduğu 
gibi askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların 
da Devlet Şûrasında görüşülmesi hükmü mevcut 
olmasına rağmen askerlerin tâbi olduğu husu
siyetler göz önüne alınarak Millî Savunma Vekâ
letinde daire rüesalarmdan müteşekkil bir encü
men vücuda getirilerek bu idari dâvaların mez
kûr encümende görüşülmesi kabul edilmiş idi. 

Ancak, bu dâvalardan mütevellit müddaaleyh 
olan vekâletin rüesalarından encümenin teşekkül 
etmesi karşısında bitaraf çıkmasına imkân olmı-
yan kararlarından dolayı Büyük Millet Meclisi
ne müracaat adedinin günden güne artması kar
gısında Devlet Şûrası Kanunu örnek alınarak bu 
dâvaları Askerî Temyiz Mahkemesinde görmek 
üzere 3410 sayılı bir Usul Kanunu çıkarılmış idi. 

Bu hüküm de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
51 nci maddesine göre idari dâvalara bakmak ve 
idari ihtilâfları halletmek salâhiyeti tamamiyle 
Devlet Şûrasına bırakılmış olması karşısında 

3410 sayılı Kanunun Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 51 nci maddesine aykırı düştüğü müşahede 
edilmiş ve bu esbabı mucibe ile hazırlanan ve 
mucip sebepleri komisyonumuzca da kabul edil
miş olan kanunun maddeleri üzerinde bâzı keli
me değişiklikleri yapılmıştır. 

îşbu lâyihanın yeğlik ve ivedilikle görüşül
mesinin Umumi Heyetin yüce tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Başkan 
İzmir 

H. özyörük 
Amasya Ankara 

/. Olgaç O. T. lltekin 
Çanakkale Çankırı 

N. Kirişcioğlu C: Boynuk 
Edirne Erzurum 

M. Enginün E. Karan 
İçel İstanbul 

Ş. Tol F. H. DemireUi 
Kayseri Konya 

Y. Z. Turgut H. Aydıner 
Kütahya 

8. S. Nasuhoğlu 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Sözcü 
Manisa 

8. Ergin 
Aydın 
C. Ülkü 
Çoruh 

M. Güney 
Gazianteb 
O. Kınoğlu, 
İstanbul 

A. Moshos 
Konya 

M. Obuz 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Tokad 

B. ökerm 

(S/Sayısı : 215) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerlerin &at işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sa
ydı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 30 Mayıs 1938 tarihli ve 3410 
numaralı Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
vaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
Kanun ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun neşri tari
hinde Askerî Temyiz Mahkemesinde bulunan 
idari dâvaları Devlet Şûrası Reisliğine devir ve 
tevdi olunur. Ve bu dâvalar Devlet Şûrası Ka
nununa göre tetkik ve intaç edilir. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — 3410 numaralı Ka
nunun yürürlüğü sırasında yapılmış olan idari 
fiil ve kararlardan doğacak dâvalarla, Devlet 
Şûrası Riyasetine geçici birinci madde gereğin
ce devredilecek dâvaların rüyetinde zaman aşı
mı bakımından 3546 numaralı Devlet Şûrası 
Kanunundaki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. —Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
W. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

ISao. ve Tiearet Vekili 
E, Güreli 

#. ve Tekel Vekili 
JB. Kalafat 

Ulaştırma VakiK 
T. Üresm 

Devlet Vekili 
F. ÇeUkba§ 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdflğ 
içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üsfündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
Ja. JSfkHMn 

İsletmeler Vekili 
8. TtrcaU 

MÎLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRÎŞİ 

Askerlerin zat islerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

kanun lâyihası 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

geçici 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3410 sayılı Kanunun 
yürürlüğü sırasında yapılmış olan idari, fiil ve 
kararlardan doğacak dâvalarla, Devlet Şûrası 
Riyasetine geçici birinci madde gereğince devre
dilecek dâvaların niyetinde mehil bakımından 
3546 sayılı Devlet Şûrası Kanunundaki hüküm
ler uygulanır. 

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

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

( S. Seyisi : 265 ) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTıRİŞİ 

Askerlerin Zat İşlerine Taallûk Eden Dâvala
rın Tetkik ve Muhakeme Usulü hakkındaki 8410 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

GEÇtCÎ MADDE 1. 
nen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi ay-

CIEÇÎOİ MADDE 2. — 3410 numaralı Kanu
nun meriyeti sırasında yapıl m; ş olan idari fiil 
ve kararlardan doğacak dâvalarla, Devlet Şûra
sı Riyasetine geçici birinci madde gereğince 
devredilecek dâvaların rüyetinde müddet ba
kımından 3546 numaralı Devlet Şûrası Kanu
nundaki hükümler tatbik olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka

rim» 
( S. SayıSı : 265 ) 





S. SAYISI : 266 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankasına açacağı kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta ga
ranti Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet itasına da

ir kanun lâyihası ve Geçici Komisyon raporu (1/636) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71/2630 
~ Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kredile
re kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti Anlamaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet verilmesi 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . VII . 1953 tarihinde Yük3ök 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

, ESBABI MUCİBE LÂYİHASI , " - ; : . . -

Türkiye'de hususi sınai teşebbüsün inkişafını temin maksadiyle kurulmuş olan Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasına Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 19 . X . 1950 tarihlî anlatma' 
ile 9 milyon dolar ikraz <ettiği ve Hükümetimizin de 5697 sayılı KaaMinla tasdik edilen yine aym 
tarihli -Garanti Anlaşmasiyle bu krediye kefalet ettiği maLûmdur. 

Ahiren Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası mensuplarının memleketimizde yaptıkları 
tetkikler ve Vaşington'da yapılmuş olan temaslar sonunda mezkûr Banka memleketimizin iktisadi 
kalkınmasına ve bu arada sınai cihazlanmasıma büyük bir ehemmiyet atfetmeye başlamış ve bu 
maksatla yeni krediler açmaya ve önümüzdeki yıllarda bu kredilere devam etmeye amade oldu
ğunu bildirmiştir. Bu zümreden olmak üzere daha şimdiden Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına 
açılması kararlaştırılan 9 milyon dolarlık yeni krediye ait anlaşmanın esasları tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bu anlaşmanın ön sözünde Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye'
nin sınai inkişafına hizmet etmek üzere zaman zaman akdedilecek anlaşmalar ile Türkiye'de hu
susi sermayenin girişeceği smai teşebbüslerin döviz ihtiyacını karşılamak üzere Tünkiye Sınai 
Kalkınma Bankasına krediler açmak kararında olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Yukardaki esaslar dairesinde akdedilecek kredi anlaşmalarının süratle meriyete girmesini 
ve memlekette sınai eihazlanmanm bir an önce inkıtasız tahakkuk ettirilmesini teminen bu kre 
dilere Bretton Woods Anlaşmaları hükümleri dairesinde kefalet etmek için Hükümete salâhiyet 
İtası zımnında ekli kanun projesi tanzim edilmiştir. 



Geçici Komisyon raporu 

4*. B. M. M. 
Cteçici Komisyon 
Esas No. 1/636 
Karar No. 2 

10. VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı 
kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta ga
ranti anlaşmaları afcdi zimnmda Hükümetle me
zuniyet itasına dair kanun lâyihası komisyonu
muzun 10. VII. 1953 tarihM toplanltrsmda Hü
kümet ve Sınai Kalkınma Bankası mümessilleri 
hazır oldukları halde incelendi. 

Memleketimizin sınai kalkınmasında Millet
lerarası imar ve Kalkınma Bankasından temin 
edilecek dış kredinin taşıdığı büyük ehemmiyelt 
göz önüne alınarak yapılacak kredi anlaşmala
rına Hükümetin kefalet etmesini ve garanti an
laşmaları akdi hususunda Hükümete yetki ve
rilmesini derpiş eden kanun lâyihası komisyo
numuzca kabul edilerek ma'ddelere geçilmiş ve 
1 nci maddenin yazılışındaki vuzuhsuzluğun 
tatbikatta güçlükler doğuracağı göz önüne alı

narak maddeye (aynı esaslar dairesinde) keli
meleri ilâve edilmiştir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arzolun-
mak üzere, Yüksek Reisliğe sunulur. 

Komisyon Reisi 
istanbul 

.4. H. Başar 

Sözcü 
Zonguldak 
F. Açiksöz 

Kocaeli 
H. Başak 

Edirne 
H. Osma 
Trabzıon 

C. Zamangil 

Bursa 
H. Şaman 

imzada (bulunamadı 
istanbul Muğla 

E. Adakan Z. Mandalinci 
Zonguldak Rize 
S. Başol 1. Akçal 

( S. SayiRi : 266 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kre
dilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti 
Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuni

yet itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sına açacağı kredilere, 5697 sayılı Kanunla tas
dik edilen Granti Anlaşması esasları dâhilinde, 
kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasiyle Garanti Anlaş
maları yapmaya ve bu kredilerle bu kredilere 
ait bilcümle evrak ve vesaiki ve tediyeleri Ga
ranti Anlaşmalarmdaki hükümler dairesinde 
her türlü vergi ve resimden muaf tutmaya icra 
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

MilH Eğitim Vekili 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikba§ 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Vekili ve 

Dışişleri V. V. 
E. $f ender es 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Y%rcal% 

\ 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRDİ 

Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasının 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kre
dilere kefalet edilmesi ve bu hususta garanti an
laşmaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet 

itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sına açacağı kredilere, 5697 sayılı Kanunla tas
dik edilen garanti anlaşması esasları dâhilinde, 
kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası imar 
ve Kaılkınma Bankasiyle aynı esaslar dairesinde 
garanti anlaşmaları yapmaya ve bu kredilerle 
bu kredilere ait bÜcümle evrak ve vesaiki ve tedi
yeleri Garanti Anlaşmalarmdaki hükümler dai
resinde her türlü vergi ve resimden muaf tutma
ya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

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

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

»*M 
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S. SAYISI : 267 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 /626) 

T.C. 
Başvekâlet 25 . 6 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2619 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması hakkında Maliye Vekâletn^e Hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 20 . 6 . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

KANUN GEREKÇESİ 

Memleketimizin uzak yakın her köşesinde, nüfusumuzun devamlı olarak artışı ile beraber gelir 
ve refah seviyemizin yükselişinden dolayı teiniz, sıhhi meskenlere olan ihtiyaç günden güne çoğal-
maktadn. 

Meskene olan ihtiyacımız yanında, köyılü, işçi ve şehirlinin ev sahibi olmaları keyfiyeti de*bu 
vatandaşların yaşadıkları muhite ve cemiyete bağlılıklarını artıran esaslı bir unsur olarak, daima 
göz önünde tutulması icabeden sosyal bir zarurettiı, 

Yurdumuzdaki mesken ihtiyacının pek azını karşılıyan ve fakat asgari sağlık ihtiyaçlarını 
dahi ihtiva etmiyen ve mühim bir ekseriyeti basit ve mahdut görgü mahsulü olan eski müesse
selerimizin vatandaş sağlığı üzerindeki zararlı neticeleri de mütalâa edilirse, yeni ve sıhhi mesken
ler yapılmasının, ehemmiyeti daha kolaylıkla anlaşılıı. 

Yurdumuzda hakikî ihtiyaca yateeek miktarda mesken yapılmasının sağlıyacağı ekonomik fay
dalar da çok mühimdir. 

Mesken sahibi olabilmek için vatandaşlar fuzuli masraflarını azaltmakta ve para biriktirmiye 
başlamaktadır. 

Toplanan paralarla, kredilerin beslediği bir inşaat faaliyeti başlamakta inşaat malzemesi sanayii 
ile teknisiyen ve işçilerine mahreç ve çalışma mevzuu bulunmaktadıl. 

Mesken sahibi olabilmek için yapılmış tasarrufların meydana getirdiği sermayelerle, her za
man nakde tahvil kabiliyeti bulunan, para kıymetlerinin geçireceği değişmelerden kolaylıkla mü
teessir olmıyan, mâkul iratlı meskenler meydana gelmektedir. 

Şehir ve kasabalarımızın şekil ve görünüşü değişmekte yeni ve muntazam mahaleller kurulmak-
tadıı. 

Mesken sahibi olan vatandaş kendi evinde oturmak haz ve huzuruna kavuşmakta aile bütçesi kira 
masraflarından kurtulmuş bazan muayyen bir iratla da takviye edilmiş olmaktadır. 

Yapılan inşaatla memlekette mesken sıkıntısı önlenerek, mesken ihtiyaç ve talebine karşı nispeten 
yetecek ölçüde hazır bina ve daireler arzolunmak suretiyle mâkul seviyeli bir kira piyasasının tees
süsüne yardım edilmektedir. 
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Halbuki, senelerce memleketimizde kuvvetli bir malî yardım göremiyen mesken ve imar hareket

leri mevzii ve mahdut kalmış, ancak büyük şehirlerimizde geniş varlıkla beraber temin edilebilen kı
sa vadeli krediler sayesinde büyük iratlı mülklerin inşası kabil olmuştur. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 1950 yılma kadar iş sahası ve iş hacmi da muayyen şehirleri
mizdeki mevzii imar faaliyetine mahdut ölçüde iştirak edebilmekten ileri gidememiş, bankanın öz 
sermaye kaynağının müsaadesi nispetinde bu şehirlerdeki kredi talepleri karşılanabilmiştir. 

Son iki sene zarfında Türkiye Emlâk Kredi Bankasının (B) tertibi hisse senetleri tamamen Emek
li Sandığına satılmış, tevdiat kaynakları da takviye edilmiş olduğundan, bankanın çalışma imkânları 
ve sahası genişlemiş, emlâk kredilerinden faydalanan vatandaş sayısı artmış, mesken sahibi olmak 
müşkül bir iş olmaktan çıkmıştır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, mesken yapımına tahsis ettiği öz kaynakları, ancak mahdut bir 
iş sahasına yetecek seviyede olduğundan, bütün memlekete şâmil bir inşaat faaliyetini uzun vadeli 
ve ucuz faizli kredi vererek destekliyebilmesi için banka sermayesinin yüz milyon liradan üç yüz 
milyon liraya yükseltilmesi icabetmektedir. 

Sermayesinin 300 000 000 liraya çıkarılması sebepleri yukarda kısaca izah edilmiş olan Banka
nın bugünkü 100 000 000 liralık sermayesinin % 55 sine sahip bulunan Hazine, yeni sermayeye ay
nı nispette iştirak edecek ve 165 000 000 lira tutacak olan (A) gurupu hisse senetleri yine Hazineye 
tahsis olunacaktır. 

Yeni bir hamle ve zihniyete ihtiyaç gösteren mesken dâvasının halli yolunda başarılı neticelerin 
elde edilebilmesi için 300 000 000 liraya çıkarılması düşünülen banka sermayesinin bittabi kısa bir 
zamanda tahsilinin temini de icabetmektedir. 

Bu gayeye bir an evvel vâsıl olabilmek üzere Hazinenin banka sermayesine iştirak hissesinden he
nüz ödenmemiş bulunacak 110 000 000, liralık kısmı bankanın dağıtacağı yıllık kârlardan Hazine 
hissesine düşen miktar ve her sene Devlet Bütçesinden tefrik edilecek en az 10 000 000 liralık öde
neklerle karşılanacaktır. Bu hususta gerekli hükümler kanunun muaddel projesinde yer almıştır. 

Mesken kredilerinde yeni bir zihniyet ve anlayışla, kredi haddi inşa değerinin % 90 nma kadar 
yükseltilmiştir. 

Ancak, faiz maliyet hesaplarının tetkiki neticesinde, (B) tertibi hisse senetlerini alacak olan ta
sarruf sahiplerine mâkul nispette bir temettü hissesi verebilmek için mesken kredilerinde faiz had
dine % 1 kadar bir ilâve yapılmıştır. 

( S. Ssps ı : 267 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/626 

Karar No. 87 

30 .VI. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 
4947 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 5228 sayılı Kanunun bâzı madde ve 
fıkralarının kaldırılması hakkındaki kanun lâ
yihası komisyonumuzun 26 . VI . 1953 tarihli 
toplantısında Hükümet ve Emlâk Kredi Banka
sı temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşülüp 
incelendi : 

Lâyihanın esbabı mucibesinde belirtilen se-
bepler^ verilen, izahat muvacehesinde Hükümetin 
mesken politikasına göstermiş olduğu alâka ve 
bu lâyiha ile temin edilmesi derpiş olunan imkân
lar yerinde görülmüş ve lâyihanın esası ittifakla 
kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçil
miştir. 

1. Kanunda 4947 sayılı Kanunun bâzı mad
deleri ile bir fıkrasının değiştirilmesi ve 5228 sa
yılı Kanunun bâzı maddeleriyle bir fıkrasının 
hükümden kaldırrlması derpiş edildiği cihetle 
başlık buna göre tanzim edilmiş ve tadilen kabul 
edilmiştir. 

2. 5 madde, bir geçici madde ve iki meriyet 
maddesinden ibaret bulunan lâyihanın her mad
desinde 4947 ve 5228 sayılı kanunların değişti
rilen maddelerinin zikredilmesi yerine kanun 
tekniğine daha uygun olarak, değiştirilen madde 
ve fıkraların bir maddede toplanması cihetine 
gidilmiş ve kanunun tertibi bu şekilde değiştiril
miştir. 

3. 4947 sayılı Kanunun beşinci ve sekizinci 
maddeleriyle yedinci maddenin C fıkrasında ya
pılan tadil ile 5228 sayılı kanunun 11 ve 13 ncü 
maddelerinin ve 12 nci maddesinin son fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki madde ve 
geçici madde ile yürürlük maddeleri aynen ka
bul edilmiştir.. 

4. 4947 saylı Kanunun 9 ncu maddesinin 
A fıkrası aynen kabul edilmiştir. B fıkrasın
da yapılan tadil de, yüzde altı olarak mütalâa 
edilen mesken kredisi faizinin, mesken kredi

sine olan şiddetli ihtiyaç ve bu kredinin ucuza 
mal edilmesi hakkındaki zaruret dolayısiyle 
yüzde beş olarak nazarı itibara alınması derpiş 
edilmiştir. 

Ayrıca bu tadil fıkrasında «ikrazatın mik
tarı» ibaresiyle bir şahsın yaptıracağı bir mes
kene verilebilecek âzami meblâğın kasdedildiği 
ve bu miktarın da kanunda tasrih olunmıyarak 
her senenin şart ve icaplarına uyulmak suretiy
le tâyin ve tesbit olunacağının izah edilmesi üze
rine madde ibaresinin maksada kâfi geleceği 
neticesine varılmıştır. 

9 ncu maddenin C, D, E fıkraları aynen ka
bul edilmiştir. 

D fıkrası hakkında verilen izahat da; uzun 
vadeli ve yüzde beş faizli krediden istifade et
mek suretiyle mesken yaptıran bir vatandaşın 
bu binasını, bu maddede yazılı evsafı haiz ol-
mıyan diğer bir vatandaşa satması halinde, ipo
tekle birlikte gayrimenkulu devralan vatanda-
*şm yüzde beş faiz nispetinden istifade edebil
me hakkına sahip olmadığı takdirde bankanın 
diğer ipotekli kredi muamelelerinden tatbik et
mekte olduğu faiz şartlarına tâbi olacağı izah 
edilmiş ve fıkra metninin bu şekilde anlaşıl
ması lâzımgeldiği hususunda fikir birliğine 
varılmıştır. 

F fıkrası aynen kabul edilmekle berabeıvhilâfı 
hakikat beyanda bulundukları anlaşılan kimsele
rin borçlandıkları veya müstakrizlerin bu vazi
yetlerini kaybettikleri tarihten itibaren bankanın 
diğer ipotekli muamelâtında tatbik edilen faiz 
nispeti üzerinden faiz Ödemelerini temin ede
cek şekilde değiştirilmiştir. 

Hükümet tasarısındaki 6 ve 7 nci maddeler; 
3 ve 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmştir. 

Tasarı ile derpiş olunan hizmetin kısa bir 
zamanda ve inşaat mevsimi geçmeden ifa edile
bilmesini teminen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunun teklifi karar altına alınmıştır. 

( S. Sayı» : 267 ) 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe tevd | olunur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/ . Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak Kocaeli 
F. Açıksöz E. Alican 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

H. Arıbaş 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
E. Doğan 

Mardin 
A. Kalav 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

imzada bulunamadı 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/626 
Karar No. 116 

10 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
madde ve fıkralarının kaldırılması hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 25 . VI . 1953 tarihli ve 
71/2619 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Maliye Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza havale olunmakla Maliye Vekâ
leti temsilcisi ve Emlâk Kredi Bankası Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde etrafiyle 
tafsil ve izah edildiği üzere yurdun mesken ih
tiyacının daha iyi ve şümullü bir şekilde karşa-
lanma'sı ve aynı zamanda Banka sermayesinin 
300 milyon liraya çıkarılması maksadiyle 4947 
sayılı Emlâk Kredi Bankası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesini ve 5228 sayılı Bina 
yapımını Teşvik Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının kaldırılmasını istihdaf etmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere es
nasında temsilciler tarafından verilen izahat
tan; Bankanın 100 milyon liralık sermayesinin 
yüzde elli beşi Hazinenin olup bu kanunla Ha
zinenin iştiraki aynı nispeti muhafaza edeceği 
ve (A) grupu hisse senetleri yine Hazineye 
tahsis olunacağı ve sermayenin bir an evvel 300 
milyon liraya varabilmesini teminen Hazinenin 
Banka sermayesine iştirak hissesine mahsuben 

ödenek bulunan'(110 000 000) liralık kısmı için 
Bankanın dağıtacağı yıllık kârdan Hazine his-
s-esine düşen miktar ile her yıl Devlet bütçesin
den tefrik.edilecek en az 10 milyon liranın (tah
sis edileceği anlaşılmıştır. 

iMeskeni olmıyan vatandaşlarımızı en müsait 
şartlarla mesken sahibi yapmak imkânını der
piş eden kanun lâyihası üzerinde cereyan eden 
müzakerelerden sonra maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve 4947 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinde yapılan tadil aynen ve 7 nci maddesi
nin (O) fıkrası ile her seme Devlet bütçesinden 
(Ban)kıanm sermayesine mahsuben tahsis oluna
cak miktarın sermayenin bir an evvel ödene-
bilmesini teminen 15 milyon liraya iblâğı Ko
misyonum uzca kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun 8 nci maddesinin tadili 
hakkındaki Hükümet teklifi aynen ve 9 ncu 
maddesinin (A) fıkrası mesken kredisine tahsis 
edilecek miktarların icra Vekilleri Heyetinin 
tesbit ve takdirine bırakılmasını temin edecek 
şekilde, (B) fıkrası ise vatandaşlara daha, fazla 
bir kolaylık sağlamak düşüncesiylıe asgari vâde 
müddetinin 20 seneye çıkarılması suretiyle (C) 
ve (D)ı fıkraları ise Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

(E) fıkrasına, memleketin ücra köşelerin
de tesadüfen düşük kıymetli de olsaı akar ve 
meskeni bulunan vatandaşları mesken kredisin
den mahrum bırakmamak düşüncesiyle «mün-

( S. Sayısı : 267 V 



feriden» kelimesi ilâve edilmek suretiyle ve 
(F) fıkrası ise kredi aldıktan sonra durumları 
aeğişen vatandaşların mutazarrır olmamalarını 
teminen Hükümet teklifindeki esaslar dairesin
de ve, ancak faiz nispetinin kredi mebdeinden 
itibaren yükseltilmesi suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Hükümetin 5 nei maddesi 2 nci madde ola
rak vie geçici maddle ise Hükümetin teklifi veç
hile aynen kalbul edilmiştir. 

Hükümettin 6 ve 7 nci maddeleri 3 ve 4 ncü 
maddeler olarak aynen kalbul olunan kanun 
lâyihası öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyettin tasvibine arzedil-

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
îstanfbul 

H. Hüsman 
KırMareld 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

C. B. Eyühoğlu 

Reis V. 
Giresun 
M. Şener 
Gümü§ane 

K. Törükoğlu C. 
îstanfbul 
M. Sarol 
Kırşehir 
R. özdeş 
Seyhan 
8. Ban 

Trabzon 
S. F. Kalayctoğlu 

Bu Rapor 
Sözcüsü 

izmir 
T. Gürerk 

içel 
Ramazanoğlu 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

R. Birand 
Siird 

B. Erden 
Urfa 

N. Açanal 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde ve fık

ralarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE I. — 4947 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bankanın sermayesi her biri 100 lira kıyme
tinde üç milyon hisseye ayrılmış olarak 300 mil
yon liradır. 

MADDE II. — 4947 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir ': 

C) Her sene Devlet Bütçesine en az on mil
yon lira olarak konacak ödeneklerin verilmesi. 

MADDE III . — 4947 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Banka, en az 20 yılda itfa edilmek şartiyle 
Ödenmiş sermayesinin iki katma kadar tahvil 
çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç seki] ve şartları Maliye Ve
kâletinin muvafakatiyle tesbit olunur. 

Maliye Vekâleti bu tahvillere kefalet etmeye 
yetkilidir. 

Bankanın) ipotekle temin edilmiş alacakları 
bu tahvillerin resülmai ve faizlerinin ödenmesi 
için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder. 

Bankanın ihraç edeceği tahvillere mütaallik 
bütün muameleler ile tahvillerin resülmai, faiz ve 
ikramiyeleri vergi ve resim bakımından ihraçla
rına takaddüm eden en son Devlet tahvillerinin 
haiz olduğu bütün muafiyetlerden istifade eder. 

MADDE IV. — 4947 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Banka sermayesinin % 55 şi ile 8 nci 
maddenin uygulanmasından elde edilecek pa
raların tamamı kendisi, eşi veya velayeti al
tında bulunan çocukları mesken veya akara sa
hip olmıyan yurttaşlara ve bunların mesken 
edinmek üzere kuracakları kooperatiflere mes
ken yapmak veya yaptırmak üzere bankaca he
saplanan inşaat bedelinin % 90 nma kadar ipo
tek mukabilinde verilecek ödünç paralarla açı
lacak kredilere tahsis olunur. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve 5228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

kaldırılması hakkında kanun lâyihası 

BÎRİNİ MADDE _ 4947 sayılı Kanunun 
5, 8, ve 9 ncu maddeleri ile 7 nci maddesinin 
(C) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — (C) Hükümetin yedinci madde
sinin (C) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Hükümetin dokuzuncu madde
sinin (a) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

( S Savıar • 2fi7 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRtŞİ ] 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4947 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun 

lâyihası 

BÎRÎNCİ MADDE — 4947 sayılı) Kanunun 
5, 8 ve 9 ncu maddeleri ile 7 nci maddesinin 
(C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iMadde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde üç milyon hisseye ayrılmış 
olarak 300 milyon liradır. 

Madde 7. — 
C)i Her sene Devlet bütçesine en az on beş 

milyon lira olarak konacak ödeneklerin veril
mesi, 

Madde 8. — Banka, en az yirmi yılda it
fa edilmek şartiyle ödenmiş sermayenin iki 
katına kadar tahvil çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye 
Vekâletinin muvafakatiyle tesbit olunur. 

Maliye Vekâleti bu tahvillere kefalet etme
ye yetkilidir. 

Bankanın ipotekle temin eddlmiş alacakları 
bu tahvillerin resülmal ve faizlerinin ödenmesi I 
için rüçlhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil | 
leder. 

Bankanın ihraç edeceği tahvillere müteal
lik bütün muameleler ile tahvillerin nesülmal 
faiz ve ikramiyleri vergi ve resim bakımından 
ihraçlarına takaddüm eden en son Devlet tah
villerinin haiz olduğu bütün muafiyetlerden 
istifade eder. 

(Madde 9. — 
A) Hazinenin iştirak hissesi ile sekizinci 

maddenin uygulanmasından elde edile'cek para
ların her yılın icaplarına göre icra Vekilleri 
Heyeti tarafından mesken kredilerine tahsis 
edilecek kısımları kendisi, >eşi veya velayeti al
tında bulunan çocukları mesken veya akara 
sahip olmıyan yurttaşlara ve bunların mesken 
edinmek üzere kuracakları kooperatiflere mes
ken yapmak veya yaptırmak üzere Bankaca tesbit 
edilen inşa bedelinin yüzde doksanına kadar 
ipotek mukabilinde verilecek ödünç paralarla | 

( S. Sayısı : 267 ) 



Hü. 

B) işbu madde gereğince yapılacak ikraza-
tın miktarı ile 15 yıldan aşağı olmamak üzere 
vâde ve senevi % 6 dan yukarı olmamak üzere 
faiz nispetleri her yıl Banka İdare Meclisince 
tesbit ve Maliye Vekâletince tasdik olunur. 

O) İkiden fazla dairesi olan meskenler bu 
madde hükmünden faydalanmaz. 

D) İşbu madde gereğince kendilerine kre
di tahsis edilmiş veya ödünç para verilmiş olan 
kimselere eşlerine veya velayet altındaki çocuk
larına yaptırmış oldukları meskenleri satmış ol
salar dahi, yeniden kredi tahsis olunamaz veya 
ödünç para verilemez. 

E) İştirak halinde veya müştereken tasar
ruf olunan mesken veya akardaki hisselerinin 
bankaca takdir edilecek kıymeti bir mesken be
deline tekabül eden kimseler bu madde hüküm
lerinden faydalanamazlar. 

F) Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
istiy enler gereken vasıfları haiz bulunduklarını 
bankaya'beyan ile mükelleftirler. 

Hilafı hakikat beyanda bulundukları sabit 
olanların borçlarının bakiyesi muacceliyet kes-
beder ve kendilerine her hangi bir suretle yeni
den kredi tahsis olunamaz, ödünç para verile
mez. 

MADDE V. — 5228 sayılı Kanunun 11 ve 13 
ncü maddeleriyle 12 nci maddesinin son fıkra
sı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5228 sayılı Kanun 
meriyette kaldığı müddetçe mezkûr kanunun 
12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü 4947 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükümlerinden 
faydalanmak suretiyle yapılacak meskenler hak
kında da uygulanır. 

MADDE VI. — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren meriyete girer. 

8 — 
| Mal. K. 

b) İşbu madde gereğince yapılacak ikra-
zat 15 yıldan aşağı olmamak üzere vâde ve se
nevi % 5 ten yukarı olmamak üzere faiz nispet
leri her yıl Banka İdare Meclisince tesbit ve 
Maliye Vekâletince tasdik olunur. 

Hükümetin dokuzuncu maddesinin (c), (d), 
(e) fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

f) Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
istiyenler gereken vasıfları haiz bulunduklarını 
bankaya beyan ile mükelleftirler. 

Hilafı hakikat beyanda bulundukları sabit 
olanlarla kredinin istihsalimden sonra bu mad
dede aranan vasıfları kaybedenlerin borçları 
muacceliyet kesbeder ve borç aldıkları veya va
sıfları kaybettikleri tarihten itibaren geçmiş 
müddete ait faizleri bankanın diğer ipotek
li ikraz muamelelerinde tatbik edilen nispet 
üzerinden hesaplanarak kendilerinden defaten 
tahsil, olunur. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin beşinci mad
desi ikinci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — Hükümetin 
geçici birinci maddesi aynen kafoul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetlin altıncı 
maddesi üçüncü madde olarak aynen kaibui 
edilmiştir. 
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açılacak kredilere tahsis olunur. 
B) İşbu madde gereğince yapılacak ikrazat 

(20) yddan aşağı olmamak üzere vâde ve se
nevi % 5 ten yukarı olmamak üzere faiz nispet
leri her yıl Banka İdare Meclisince tesbit ve 
Maliye Vekâletince tasdik olunur. 

C) İkiden fazla dairesi olan meskenler bu 
madde hükümlerinden faydalanamaz. 

D) İşbu madde gereğince kendilerine kre
di tahsis edilmiş veya ödünç para verilmiş olan 
kimselere eşlerine veya velayet altındaki çocuk
larına yaptırmış oldukları mskenleri satmış 
olsalar dahi, yeniden kredi tahsis olunamaz ve
ya ödünç para verilemez. 

E) Münferiden, iştirak halinde veya müş
tereken tasarruf olunan mesken veya akaar-
daki hisselerinin Bankaca takdir edilecek 
kıymeti bir mesken bedeline tekabül etmiyen 
kimseler bu madde hükümlerinden faydala
nırlar. 

P) Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
istiyenler gereken vasıfları haiz bulunduklarını 
bankaya beyan ile mükelleftirler. 

Hilafı hakikat beyanda bulundukları sabit 
olanların borçlarının bakiyesi muacceliyet kes-
beder ve kredinin tahsisinden itibaren geçmiş 
müddete ait faizleri Bankanın diğer ipotekli ik
raz muamelelerinde tatbik edilen nispet üzerin
den hesaplanarak kendilerinden defaten tahsil 
olunur. Bu kimselere her hangi bir suretle ye
niden kredi tahsis olunamaz, ödünç para ve
rilemez. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin 5 nci mad
desi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Hükümetin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu karnın neşri tari
hinde meriyete girer. 

• ı o a„ 
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MADDE VII. — Bu kanun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Cr. ve Tekel Vekili 
F. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. $. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Mal. K. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin ye
dinci maddesi dördüncü madde olarak aynen 
ka/bul edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 7 nci 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

( « e .. . nci \ 
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