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lenmeğine ve 46 cı caddesinin değiştirilme-
Sine Ve' bu"kfthunün bâzr maddelerinin kal-
dlrtlmksiîıa; dair1 '6672 sayılı Kanunun 5998 

sayılı Kanunla tadil edilen geçici maddesinin 
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2. — ğgtiir ve kasabalarda mahalle I 
muhtar ve ihtiyar h^y;etleri.vteşkiline dair 
o:an Kanuna ^ z ı niacİdeter .^klenmenine 
ve bu kanunun M'zi maddelerinin kaldırıl
masına dair 5671 sayılı Kanunun ek.birinci 
maddesinin tadili ve aynı kanttria^^frff bu 
m&dde*eklçnmesrhakkın4aki 6010 say?lı 
Kanunun muvakkat maddesinin tadili hak 

. T 4u^4^:«^^^^y^a)» ;-vevî$işlem Homls 
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4. — İtalya'daki Alman ihtira beratları 

| Sayfa 
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iltihakımızın tasdikma dair kanun lâyiha
sı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra-
$m$n 1(1/561) 792:793,797,801,841:844 

5. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşması müddetinin uzatılmasına dair te
ati olunan mektupların tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/598) 793,798,801, 
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leTugtfslav Hükümeti arasında 26 Şubat 
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794,7^^801,849:852 
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^i»iapüıın'a«e>işlîrih»^i hakkındaki 4665 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapilmasma ektir kanun lâyiha
sı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/639) v 794:795 
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8. —- Sürekli görevle yabancı memle

ketlerde bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha
sı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/638) 795:796 

!). — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırmaları için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/637) 796 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi Kuruluş kanunu lâyi
hası ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/465) 796:805,805:833 
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5. — Somlar ve cevaflar 833 
A — Yazıh sorular 833 
1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

kut'un, Kırşehir Vilâyetinde Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa göre topraksızla
ra verilmesi mümkün toprakların tesbit 
edilip edilmediğine, bu kabîl arazinin ih
tiyacı karşılıyaca'k miktarda olup olma
dığına ve bu yıl programına hangi köyle
rin alındığına dair sorusuna Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 'nm yazılı cevabı (6/1052) 833:835 

2. ••-- Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in, yabancı devletler ban
kalarında kimlerin ne miktar parası bu
lunduğuna ve bu paraların memlekete mal 
edilmesi hususnda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Maliye Vekili Hasan Polatkan'm 
yazıh cevabı (6/1086) 836 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanunu lâyihası 

Başvekâletin talebi üzerine geri verildi. 
Gündemdeki yorumlarla 'kanun teklif ve ta

sarılarının sorulardan önce görüşülmesi hakkın
daki, önerge, kabul olundu. 

'Fevzi edilmiş bulunan ikamın lâyiha ve tek
liflerinin mebuslar tarafından tetkikıııa zaman 
bırakılması için saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime <ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluık olmadığı anlaşıldığından 17.VH.1958 

Cuma günü .vaat 10 da toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Elâzığ Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. H. Yazman Ömer Mart 

Kayseri Mebusu 
ibrahim Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂÖITLAB 

1. — Üniversiteler Kanununun 46 ncı mad
desinin d fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/647) (Millî Eğitim Komis
yonuna) 

Raporlar 

2. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 5501 sayılı 
Kanunla değişen 66 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savununa 

ve Bütçe komisyonları raporları (2/494) (Gün
deme) 

3. — İltisak ve kavşak hatları inşasına dair 
kanun lâyihası ve Bayındırlık ve Bütçe komis
yonları raporları (1/646) (Gündeme) 

4. — Kamu alacaklarının tahsil usulü hak
kında kanım lâyihası ve Geçici KonıMyon rapo
ru (1/464) (Gündeme) 

5. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu hakkındaki 5591 sayılı Kanunun: 10 ncu 
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maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/562) (Gündeme) 

6. — Memlekete muafen girip de muhassa-
sunlehle'ri haricinde kullanılan eşyanm Güm
rük Vergi' ve Resmine tâbi tutuLmıyacağiına 
dair kanun lâyihası ve Gümrük ve Tekel, Mali>-
ye ve Bütçe komisyonları raporları (1/443) 
(Gündeme) 

7. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak-
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kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/555) (Gündeme) 

8. — Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümle: 
ekîenmesi'ne ve Göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik damı
tılması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddsinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Tarım. 
Ticaret, Maliyle ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/577) (Gündeme). 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

BEİS — Reisvekili Şevki Yazman 
KÂTİPLER : Pürüzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Tam yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, Birleimi açıyo

rum. 
Gündemle ilgili takrir vardır/okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgad Mebusu 
Fuat Nizamoğlu 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve 46 ncı maddesinin değitirilmesine ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5672 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil 
edilen geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyıtiası ve îçileri Komisyonu raporu 
(1/639) [1] .J; 

REİS —Efendimin gündemin 12 numarasın
da mukayyet kanun lâyihası ile ilgili îçileri Ve
kilinin bir takriri var, okutuyorum : 

[1] 280 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Yüksek Reisliğe 
K8y Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 

46 ncı maddesinin değitirilmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 sa
yılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edilen 
geçici maddesinin değitirilmesi hakkında kanun 
lâyihasının takdimen öncelik ve ivedilikle görü-
gülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

REİS — Bu lâyihanın diğer işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini reyinize arzediyorum, 

— 781 — 
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Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenl 
Hamdi Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem ar-

kadalar, köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleriy
le, kasaba ve şehir ve mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin seçimlerinin bir yıl daha uzatılması 
hakkında ayrı ayrı olan, fakat mucip sebepleri 
birleşen iki kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le müzakeresini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, bundan tahminen 6 ay 
evvel yine bu mahiyete bir kanun tasarısı Yük
sek Meclisin huzuruna gelmişti. O zaman şöyle 
denilmekte idi : Bilindiği üzere muhtar seçimle
ri Şubat ayında yapılır. Kışın fazlalığı ve Köy 
Kanunu tasarısının Mecliste müzakere edilmek 
üzere bulunması hasebiyle bu seçimlerin 9 ay uza
tılması ve bu seçimlerin Kasım 1953 yılına bıra
kılması talep edilmiş ve o zaman mucip sebep
ler yerinde görülerek ve Köy Kanunu tasarısı
nın kanunlaşması ihtimalleri düşünülerek Mec
liste münakaşasız kabul edilmişti. 

Şimdi de istenilen aynı şeydir. Fakat bu se
fer bir yıl daha temdidi istenilmektedir. Ve mu
cip sebep olarak da ileri sürülen şudur: Kış or
tadan kalktığı için bu sefer bu, mucip sebeplik- 'i 
ten düşmüş, onun yerine para sarfı kaim olmuş, 
köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin seçimleri faz
la para sarfını istilzam etmesi ihtimali ile, Köy 
Kanununun Kasım ayına kadar kanunlaşması 
ihtimalinin zayıf olması hasebiyle bir yıl daha 
uzatılması, istenilmektedir. 

Arkadaşlar, nihayet demokrasi, demokrasi der
ken onun temelinin seçimler olduğunu kabul et
mek zaruridir. Seçimleri, bu kadar hafif sebep
lere istinat ettirerek yıllarca sonraya atan bu 
kanun tasarısının Yüksek Meclise nasıl sunuldu
ğuna hayret etmemek mümkün değildir Şimdi 
bu iki mucip sebebin üzerinde biraz.meşgul ola- ; 
lım. Arkadaşlar, Köy Kanununun kanunlaşması | 
ihtimali uzaktır, diyorlar. Binaenaleyh, seçim- i 
leri uzatalım. Arkadaşlar, dünkü tebliğlerden 
ve gazetelerden öğrendiğimize göre Meclis müs-
temirren münakit hale girmiştir. Köy Kanunu
nu müzakere edip ondan sonra seçimi pekâla 
Kasım ayında yapabiliriz, demek bu mucip se
bep hiçbir mâna ifade etmemektedir. Ve samimî 
değildir. Para sarfına gelince; arkadaşlar istir
ham ederim, demokrasiyi ya kabul edeceğiz. 
yahut etmiyeceğiz. Kabul edilecekse, demokrasi, j 
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seçim demektir. Elbette ki, bunun masraflarına 
katlanacağız. Bunun başka yolu yoktur. Seçimi 
bu kadar hafife almaya hakkımız yoktur. Kaldı 
ki, Köy Kanununun bu yaz devresinde çıkma
dığını kabul edelim, Meclis daha mühim kanun
ları müzakere etmiştir, mühim kanun, mühim 
kanun dediğimiz Köy Kanunu görülüyor ki, 
ehemmiyetini kaybetmistij, yerini başka kanun
lara vermiştir... Olabilir. 

Meclisi Âli tekrar Kasım ayında toplanacağı
na göre, mucip sebepte samimî iseniz yani bu 
kanunun çıkmasını istiyorsanız, Kasım ayında 
toplananMeclis bir ay içinde Köy Kanununu çı
karır, 15 Aralık 1953 te seçime geçersiniz. 

O halde bu baptaki esbabı mucibe de yerinde 
olmadığına göre hakiki sebep nedir? Bunu ara
mamız icabeder. 

Arkadaşlar, hakiki sebep politikadır. 
MÜRAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Yani? 
HAMDI ORHON (Devamla) — Murad Âli 

Bey dostumun «yani» demesine cevap vereyim. 
Yani iktidar demek istemektedir ki, ben büyük 
seçime girmeden mahallî seçimlere giremem. 
Maksat ve hedefimize uygun olduğundan seçim-
leritemdit ederek bu muhtar ve ihtiyar heyet
leriyle büyük secime gireceğim, diyor. Bunun 
hakiki sebebi budur. Başka bir sebep olamaz. 
(Soldan, gürültüler) Hoşunuza gitmiyor ve git-
miyecektir. 

Hakiki sebep bu olunca üzerinde ısrarla dur
mamız lâzımgelir. 

Arkadaşlar, 1950 de bir kanun yaptınız. Mü
rekkebi kuramamıştır. Bu kanunla muhtar ve 
köy ihtiyar heyeti seçimlerinin müddeti iki yıl
dır. Üzerinden altı ay geçmeden, daha mürekke
bi kurumadan bir kanun daha, 9 ay temdit. 
Üzerinden yedi ay geçmeden bir kamın daha bir 
yıl temdit. 

Arkadaşlar, bu olmaz, hakkımız değildir. Bu, 
seçmenlerin hukukuna tallûk eder. BirMyde 
•köylü toplanıyor, bir mahallede mahalleli top
lanıyor iki yıliçin muhtar ve ihtiyar heyeti se
çiyor. Ona verdiği vekâletnamenin müddeti iki 
yıldır. Millî iradesi o şekilde tecellî etmiştir. Bu
nu temdit etmek hakkımız -dejjjpMij. mahallî ida
reler seçimlerinden sıkıntını» ^u-sa hepsini 
kaldırın muhtar, tâyin ediliı Win çıkm. Ben 
size diyorum ki; tek sebep, KÖY Kanununun ge
cikmesi ise ve bu -..esbabı iın.ıeib» samimî ise, 

_7*a-~ 
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1953 yılı Aralık, ayının 15 inde köy muhtar se
çimlerine gLrebüirsinâz. Kasım ayında-bir ay 
zari'ındaKöy Kanunu çıkarabilirsiniz. Bu ya
pılmazsa, hakiki maksat gizli kalmaktadır. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ne demek bu, 
ne maksadı! 

HAMBİ OHHON (Devamla) — Anlattık 
efendim. 

Arkadaşlar, köy ve mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri Geçimlerinin uzatılması doğru 
değiîd&v Hfctnci kanunla mahalle muhtar seçim
leri de temdit edilmek istenmektedir. Seçimleri 
aynı seçim kurulları idare edeceği için tasarruf 
edeceğiz, köy seçimleriyle birlikte lütfedin 
mahalle seçimlerini de bir sene uzatın, diyorlar. 
Cidden hazindir. Bunun izahı mümkün değildir. 
Kasaba ve şehirlerde hangi masraftan bahsedi
liyor? Hâkim yanında, memur yanında, sandık 
kurulu başkanı yanında. Hangi seçim ve hangi 
masraftan bahsediliyor? Köydeki esbabı mucibe-
nin burada ortaya atılmasına bir mâna var mı
dır? Esbabı mucibede samimiyet yoktur, dedi
ğim zaman arkadaşların söylemesine mahal yok
tur. Arkadaşlar, bu kanunu kabul etmiyelim. 
Hamdullah Suphi Tannöver arkadaşımızın de
diği gibi bu durum Meclisin itibarım rencide 
eder. Gelenleri tescil eder bale düşürebilir. Ri
ca ederim, bu kanunu kabul etmeyiniz, redde
diniz (Sagdân alkışlar) 

REÎS — Köylü Partisi Meclis Grupu adına 
Cezmi Türk. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar ; evvelâ usule ait bir iki noktaya krsaca 
temas edip, esasa ait mâruzâtımı da telim et
mek istiyorum. 

Dün sabah Meclisi Âli toplanda. Sayın Baş
kan bâzı kanun tasarılarını tetkik için Celseyi 
öğleden sonraya- talik, buyurdular. Mevzuuba-
his olan tasarıların başında-, tedvinr edilmekte 
olan Orman kanunu tasarısı gel iyor^ Yüksek 
Meclisin Azayı Kiramı, bilhassa ekseriyet par
tisine mensup, olanları öğleden sonra - gelmek 
imkânını-bulamadığı içj& sayın Başkan* yokla
ma yapmaya lüzum görraefcsizin, nisap* yoktur-
diye Birleşimi bu sabaiha talik ejtti Bu sabah, 
Meclisin toplantısının tehirinin hakiki* setoebinin 
dünkü Grup toplanUsı olduğu anlaşıldı, Diki, 
bu talik.sebebiöi, açıkça ifade e t m i ş i tutana
ğa da o şekilde geçmiş olsaydı hakikata muta-
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I bakatı bakımından Meclis usullerinin daha âli 
I şekilde idaresini mümkün kılmış olurlardı. 

Onun için bu usulün tekerrür etmesinin doğru 
olmadığını, hele teamül haline koymanın da 

I bizlere vicdan azabı ve ezası vermekte olduğu
nu yüksek huzurunuzda saygı ile arzetmeliyim. 

I REİS — Müsade buyurun cevap vereyim : 
Oturumun taliki veya açılmaması hakkııı-

I da muhtelif sebepler olabilir. Bunların lıepsi-
I ni Meclis Heyeti Umumiyesinde birer birer zik-
I retmeye mahal yoktur. Dünkü gündemde bir

kaç. kanun tasarısı, ki bunlar muhakkak bu 
I görüşme esnasında çrkmıyacaktı ve sonraya bı-
I rakılması çok muhtemeldi. Onun dışında bü-
I tün kanun tasarıları 16 tevzi tarihini taşır. Bi-
I naenaleyh bir gün evvel çalışılmış ve o gün ye

ni dağılmış ve mebus arkadaşların, metinleri-
I ne hiç vâkıf olmadıkları bu tasarıları öncelikle 

Meclis huturuna getirmeyi Başkanlık Divanı 
muvafık bulmamıştır. Bunun için Birleşim te-

I hir edilmiştir. 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sayın Başka

nın sözümü keserek raüsaraatan cevap vermesi-
I ne lüzum- var mıydı, bilmem. Şu iki delil sözle-
I rim için kâfidir. Dün sabah Meclis açıldığı zaman, 
I şu karşınızdaki localar bomboştu, daha evvel ka

rar verilip verilmediğini ispat eder, samiin içe
ri sokulmamıştı. Meclis memurlarına emir ve
rilmiş ve samiin içeri sokulmamak suretiyle ev
velden verilmiş bir karar tatbik olunmuştur. 
öğleden sonra aynı hâdise olmuş, samiinin içe
ri sokulmaması emri verilmiş ve sokulmamış, 
bu suretle samiin bizden evvel haberdar olmuş
tur. 

REİS — Mevzu üzerinde, söz aldığınızı ta
sarı üzerinde konuşunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Bunun cevabı?.. 
REİS — Cevabı basit, nisap olmadığı zaman 

Meclis açılmaz. 
CEZMt TÜRK (Devamla) — İkinci olarak 

arzetmek istediğim şudur : Kanun tasarıları 
I böyle buhranlı müzakere günleri içinde birbiri

ni takip ederek gelmekte ve ivedilik takrirle-
riyle hangisinin takaddümen müzakere edilece
ği bilinememektedir. Bu şekilde milletvekili 
olarak ve hele muhalefete mensup milletvekili 
olarak bu "kanunları tetkik ederken daha objek
tif, dana faydalı, daha yapıcı fikirler serdetmek 
imkânını bulamamaktayız. Bu sabah dahi, ted
vin edilmekte olan Orman Kanununun tümü 
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üzerinde konuşulacağı zehabiyle buraya geldik, 
fakat yeni bir sürpiriz ile ve yine bir takrirle 
yeni bir kanun tasarısı müzakere eedilecektir. 
Arkadaşlar, bu usul sakattır. Hiç olmazsa ele 
alınmış.bir kanun ikmal edilmeden araya diğer 
kanunları sokmak ve arada birkaç kanun ted
vin ederek süratle çıkarılmasına çalışmak mas
lahata uygun gibi görünüyor ise de, usul ve 
esasa çok aykırı düşmektedir. Bunu Yüksek 
Huzurunuzda arz ile iktifa ederim. 

Usule ait şu iki mühim hayati meseleye kı
saca temas ettikten sonra ivedilikle ve öncelikle 
görüşülmesi istenen kanun tasarısı hakkında da, 
gene usul hakkında bir beyanda bulunduktan 
sonra esasını arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, 3 senelik iktidarınız zamanında 
bu kanunun tadili üçüncü defadır huzurunuza 
gelmektedir. Bir iktidarın birinci vazifesi, ön
görüsü olmalıdır. Hâdiselere takaddüm etmesi 
ve inisiyatifi elde tutması lâzımdır. Bu gibi mü
him mevzularda âm ve şâmil kanun çtkarmadan 
ve bu kanunun yaşayıp yaşamıyaeağını düşün
mek lâzımdır. Bir taraftan kanunlarımız 6 bini 
aştıktan sonra tadilleri takip etmek imkânı kal
mamışken, bu gibi tadiller için üç sene içinde 
üç tane kanun tasarısı getirmenin usul bakımın
dan, gayet hatalı ve gayet ıslaha muhtaç oldu
ğunu ve bunların ıslahının ancak bir zihniyet 
ıslahı dom ek'olacağını arzetmek isterim. 

Bu kanun. Sayın Rükneddin Nasuhioğlu'-
nun içişleri Bakanlığı zamanında buraya gel
mişti. Bendeniz de o zaman bu kürsüye çıkmış 
ve bu kanun tasarısının tadilleri hakkında be
yanda bulunmuştum. Bilhassa Şubat ayı içinde, 
memleketimizin iklim vaziyeti itibariyle muhtar 
.seçimlerinin yapılması imkânı olmadığını, bu 
kanunun hakikati eşyaya tetabuk etmediğini, 
Devlet bürokrasisinin hâlâ bu gibi kanunları 
tedvin ettiklerini beyan ederek sayın bakanın 
bu hataya düşmemelerini temenni etmiştim. Sa
yın bakan biraz da asabi bir hava ile kendilerin
ce müskit gördükleri cevapları vermişlerdi. 
Fakat ikinci tadili de yine aynı iktidar getirdi 
ve Şubatta bendenizin o vakit mukabeleten be
yan ettiğim esbabı mucibeyi lütfedip lâyihala
rına almışlardı. Memleketin şeraiti hayatiyesi, 
Şubatta muhtar seçimlerini yapmaya müsait ol
madığından Kasıma terkedilmesi teklif ediliyor
du. Şimdi üçüncü bir teklifi kanuni gelmiştir.. 
Bu sefer Kasım ayındaki seçimlerin bir sene son-
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raya tehiri talep • ediliyor. Demokratik bir 
memlekette kuruluşun, iktidar meşruiyetinin 
iki temel kökü vardır. Bunlar köy ve belediye 
seçimleridir. Demokratik iktidarın salâbeti bu 
iki temel köke istinat eder. Seçimlerde temelden 
yukarıya doğru gidilir, çatıdan aşağıya doğru 
değil. Yani köy seçimleri yapılır; belediye ve 
genel meclis seçimleri yapılır, ve en son meb
us seçimleri yapılır. Maalesef memleketimizde 
bu hiyerarşiye şimdiye kadar iltifat edilmemiş
tir. Daima mebus seçimleri her şeyden üstün 
tutulmuş ve her şey buna göre ayarlanmıştır. 
Zam an zaman, köy seçimleri, m ahalle seçimleri 
yapılmadan mebus seçimlerine gidilmektedir. 
Bu, tepeden aşağı bir gidiştir. Demokratik bir 
gidiş değildir. Tam mânasiyle totaliter bir se
çim zihniyetini ifade eder. Bugün de iktidarı
nızın iş başına geldiği günden beri, memlekette 
kaydedilen tek vaka bir tek ara seçimi olmuş
tur. ikinci ara seçimi yapılmamıştır, üçüncü 
ara seçimi de bu son günlerde verilen bir tak
rirle basitçe bir hâdise gibi derhal geriye bıra
kılmıştır. Halbuki efkârı umumiyeniıı nabzım 
yoklamak, efkârı umumiyenin temayüllerini anla
mak için ara seçimleri kadar faydalı bir şey yoktur. 
Halkın parti kongrelerinde nabzını yoklamak, mi
ting meydanlarında nabzını yoklamak veya resmî 
ziyaretler yaparken karşılama ve uğurlama hare
ketlerinden mâna çıkararak nabzını yoklamak 
doğru bir yol, demokratik bir yol ve inandırıcı 
bir yol değildir, iktidarları olduğu gibi, muha
lifleri de ekseriya aldatır. Bu husus muhalefet 
mebuslarının sayısı mahdut olan bir memlekette 
ara seçimlerine bilhassa ehemmiyet vermek lâ
zımdır. Sırası geldiği için temas etmek mecbu
riyetindeyim ki, meselâ geçen sene bir ara se--
çimi yapılsa idi, Millet Partisi, Halk Partisinin 
mebus çıkarup çıkaı amıyaeağını görmek ve an
lamak ve içtimai istikrarımızın ve siyasi duru
mumuzun ne merkezde olduğunu bilmek için eli
mizde bir müdebbir fikir ve bir ışık, bir rehber 
olurdu. Bunlar yapılmadığı için milletimizin 
bu muhalefet partilerinin revşine, gidişine 
karşı ne çeşit bir temayülde olduğu ve fikirle
rin ne merkezde bulunduğu objektif olarak an
laşılamamıştır. 

Hükümetin elinde bulunan gizli emniyet ra
porları dahi bunu gösteremiyeceği gibi parti 
teşkilâtının partizan raporlar! da bunu göstere
mez. Gerek iktidarın gerekse muhalefetin miting 
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meydanlarındaki nutukları ve toplıyacaklan, is- | 
tihsal edecekleri alkış sayıları da bunun hakiki T 
kıymetini ifade edemez. Vatandaşın hakiki fik
ri, temayülü ancak matbu vesika halinde olan I 
rey puslaları ile tezahür edebilir. Bu imkânları, 
maalesef iktidarınız için de çok lüzumlu olan, I 
gerek memleketin ve gerekse iktidarınızın istik- I 
bali için çok lüzumlu olan bu imkân da tarafı
nızdan alman bir kararla selbedilmiş bulunmak
tadır. Bu arada demokratik seçimin esası olan 
köy seçimlerni, muhtar seçimlerini geriye atmak, 
içtimai, ve seçim hürriyeti bakımından çok kıy
metli olan bu demoskopik neticeleri de almaya I 
imkân bırakmamaktadır. Bu gidişle gayet zaruri I 
bir neticei tabiiye olarak bu devrenin hitamında 
Büyük Millet Meclisinin müddetini de uzatmak 
beklenebilir. Yine bâzı esbabı mucibe ileri süre
rek Büyük Millet Meclisinin müddetini uzata
cağım, diyebilirsiniz. 

Fakat şunu söyliyeyim ki, bunda tamamiyle 
haklı dahi olsanız, yarın 500 mebusla da gelse
niz, hiçbirimiz burada bulunmasak bu yolda ha
reketiniz hatalı olacaktır. Kaldı ki, köy ve ma
halle muhtar seçimlerini yapmadan mebus se
çimlerine gidecek olursanız aynı totaliter zihni
yeti demokrasi hayatımıza da tatbik etmiş, bi
nayı çatıdan temele inmek suretiyle yapmış ola
caksınız. Dünyanın ilim haline getirdiği, ilmî 
metotlarla takip ettiği seçim işlerini memleke
timizde anlaşılır bir hale getirmek partiler için 
lüzumludur. Memlekette henüz başlamış olan 
seçim işlerinin, bu ara sondajları ile köy ve 
mahalle seçimlerinin ayrı ayrı yapılması, parti
lerin kendilerine ait ön görüşlerinin doğru olup 
olmadığını, ondan aldığı neticelerle de istikbale 
ait tahminlerde bulunabilir. Jjp ihtimali hesap
ların seçimlerle elde edilecek mukayesesi üze
rine partilerimizin içtimai organ olarak kendi 
işlerini daha objektif, daha ilmî esaslar dâhilinde 
yürütmelerini temin eder. Siz rakamlann rölevesi-
ni yapan bir istatistikçi durumundasınız. Yapıla
cak bütün he$f£Jarın, gerek iktidar, gerek idare 
hesapları bunuîMçin yanlış olmaya mahkûmdur. I 
Efkârı umumiye, şu veya bu şekildeki matbuatı 
ile, bâzı parti kongreleriyle, bugünkü mefhum
larla anlama usulü dünyada mevcut olmadığı 
gibi, bu şekilde hüküm vermek de daima aldatı
cı bir yol olacaktır. O halde yeni Köy Kanunu 
çıkacaktır, tatbikatına intizaren muhtar seçim
lerini tehir edelim demek de yanlıştır. Bu, şu ! 
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demektir ki, yeni Anayasa çıkacaktır, buna in
tizaren bu Hükümeti, bu iktidarı o zamana ka
dar muhafaza edelim. Böyle basit, hukuk mantı-
kma aykırı ve bu kadar siyasi menfaatleriniz ba
kımından da zayıf ve kısa görüşlü bir tasarıyı 
kabul etmemek lâzımdır. Fakat kabul edeceğini
zi tahmin ediyorum. Çünkü ivedilik ve öncelikle 
görüşülmesini kabul ediyorsunuz. Bu tasarının 
esasını kabul etmemekliğiniz bir kıymet ifade 
ederdi. Fakat ivedilik ve öncelik gibi, usul bakı
mından hiç de ıstırar olmıyan bir şeyi kabul et
tikten sonra artık bu tasarıyı kabul edin, etme
yin diye fazla nefes tüketmekte kendimi iktisat 
etmek istiyorum. 

Yalnız şu anda, şimdiye kadar vardığınız ka
rarların hatalı olduğunu ifade ediyorum. Ben 
sesimi bu mukaddes çatının dışında millete kar
şı hitap ederek, sevgili milletime hitan ederek, 
yanlış yolda yürünüyor ve yanlış kararlar alını
yor, diyorum, işte bu kadar. (Sağdan, alkışlar) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Millet Partisi Meclis Grupu adına 
söz istiyorum. 

REÎS — Partiniz mahkeme karariyle halen 
faaliyetten sakıt bulunduğuna göre grupunuz 
da fiilen yoktur. Mebus olarak size söz verebili
rim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Usul Jıakkında, usul hakkında.. 

REÎS — Müsaade buyurun. Pertev Bey sıra 
sizin Abdürrahman Beye sıranızı veriyor musu
nuz? 

PERTEV ARAT (îzm'ir) — Hayır. Bu mev
zu ve usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
PERTEV ARAT (îzmir) — Arkadaşlar, Ab

dürrahman Boyacgiller arkadaşımız Millet Par
tisi Grupu adına söz istemişlerdir. Meclis İçtüzü
ğüne göre Mecliste azalan bulunan siyasi parti
lerin grupları vardır. Bir teşekküle grup dene-
bilmesi için hiç olmazsa asgari 3 kişinin mevcu
diyeti şarttır. Bugün Millet Partisinde Abdür
rahman Boyacıgiller ile Osman Bölükbaşı var
dır. Arif Hikmet Paniukoğlu isüfa etmiştir. Bu 
itibarla yalnız iki üyesi bulunan bir partidir. 
Meclis grupu var denemez. Bu itibarla Millet 
Partisi Grupu adına arkadaşımıza söz verilme
mesi icabeder. Bunu tebarüz ettirmek için söz 
almış bulunuyorum. 
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REÎS — Millet Partisi adına söz veremem. 
PERTEV ARAT (Devamla) — Başkan söz 

veremiyeceklerini ifade ettiklerine, göre lâyiha 
hakkında İçişleri Komisyonu açUna mülâhaza
larımı arzedeceğim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında arzettikten sonra 
benim usul hakkında konuşmam iktiza eder. 
Usul meselesi halledilmeden esasa geçilemez. 

Usul esasa takaddüm eder. 
REÎS — Hatip esas hakkında sizden evvel 

söz aldı. Usulden sonra kürsüden inmeden; esas 
hakkında fikirlerini beyan ediyor. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Evvelâ usul hakkında bendeniz ko
nuşacağım, ondan sonra esas hakkında konuşa
bilirler; İçtüzük bunu âmirdir. 

RElS — Bir mebus esas hakkında kürsüden 
konuşurken onun sözünü kesip başka birisine 
usul hakkında söz verilemez. Bunun için size 
söz veremem. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında söz istiyorum, ev
velâ benim konuşmaklığım lâzım... içtüzüğe 
muhalif hareket ediyorsunuz. 

RElS — Size ihtar ediyorum,, yerinizde sü^ 
kûnetle... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Çıkarın dışarıya... (Soldan gürültü
ler, Ooo sesleri) Nasıl arzu ediyorsanız... 

Usul hakkında söz istiyorum, bana takad
düm eden arkadaş esas hakkında konuşuyor.. 

REÎS — Siz devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PER

TEV ARAT (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, 5672 sayılı Kanunla köy muhtar ve. ihtiyar 
heyetlerinin her iki senede ve Şubat ayında 
seçilmesi icabediyordu. Meclisinizin kabul et
tiği 5998 sayılı Kanunla bu seçimlerin her iki 
senede Kasım ayında yapılması kabul edilmiş
tir. Evvel emirde şurasma işaret etmek iste
rim, 5998 sayılı Kanunun esası, Hükümetin ge
tirdiği bir lâyiha değil, birkaç milletvekili ar
kadaşımızın yaptığı bir tekliften ibarettir. 
Bu defa Hükümet getirmiş olduğu yeni lâyiha 
ile bu seçimlerin 1954 Kasım ayında yapılması
nı istemiş ve bu tasarı İçişleri Komisyonunda 
kabul edilerek Meclise sevkedilmiş bulunmak
tadır. Bu hususta konuşan arkadaşımız Ham-
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I di Orhon birkaç noktaya işaret ettiler. Bunlara 

cevap vermek mecburiyet]^ hissediyorum. 
Arkadaşlar, bilindiği-veçhile Köy Kanunu^ 

nun müzakeresine başlanmıştır. 5998 sayılı 
Kanunla bu seçimin Kasım ayında normal,ola
rak yapılması kabul edilmişti. Fakat Meclisin 
bu sıralardaki çalışma tarzı itibariyle Köy Ka-ı 
nununun Kaşım ayma kadar kabul edilip edil-
miyeceği muallel bulunduğu. için Hükümet bu 
tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. Hükümet 
tarafından getirilmiş plan bu tasarı kabul olunma
dığı takdirde 5998 sayılı Kanuna göre önümüzde
ki Kasım ayında seçimler yapılacaktır. Fakat 
Kasım ayında Meclisin küşadmdan sonra Köy 
Kanununun kabul edilmesi ihtimali karşısında, 
bu kanunun getirdiği yeni birtakım sistemler ve 
uzuvlar karşısında kanunun kabulünden birkaç 
ay sonra yeniden seçimlerin yapılması lâzımge-
lecektir. Binaenaleyh, bu vaziyette ikinci bir 
seçime gidilmiş olmaması ve birçok masrafların 
ihtiyar edilmiş olmaması için bu seçimlerin 1954 
Kasım ayına bırakılması lüzumlu görülmüştür. 

Hamdi Orhon arkadaşımızın, bu mülâhaza 
lan şunu ifade etmektedir ki, seçimlerin taliki 
na sebebiyet verecek ortada bir şey yoktu. 
Bilhassa kendileri dediler ki; masraf ihtiyarı bu 
esbabı mucibe olamaz, masrafı badi olsa dahi 
bu seçimlerin yapılması içabeder. 

İçişleri Bakanlığından, aldığımız malûmata 
göre, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri özel 
idarelere 1 milyon 800 000 liraya mal olmakta
dır. 

Biz iktidar partisi olarak Türk Milletinin 
vergi diye verdiği paraların yerine sarfedilme-
sine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Elbette 
Hamdi Orhon arkadaşımız, gayrim esul. olduğu 
için bu şekilde, konuşabilir. Biz iktidar partisi 
olarak daha dikkatli hareket etmeye mecburuz, 
Sonra temdit, hakkımız değildir, dediler. Bu
gün ne Anayasamızda, ne de diğer kanunları
mızda seçimlerin geri bırakılmıyaçağma dair 
bir hükmü kanuni mevcut, değildir. ....Meclisin 
kabul edeceği bir kanunla talik pekâlâ müm
kündür. Yine bu seçimlerin bir millî irade te-

I cellisi olduğundan bahsettiler. Bizim bildiğimi
ze göre, evet bu seçimler bir nabız, yoklaması 
mahiyetini arzeder, ama doğrudan doğruya 
millî iradenin tecellisi sayılamayacağı da bedi-
hîdir. Milletin esas iradesi, mebus seçimleriyle 

I tecelli eder. Nihayet bu sebebin his politik se-
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bep olabileceğini ifade ettiler. Ne Hüküaa&tet* 
babı mucibesinde,: ne komisyonun ı$&g&jqure,*er 
esbabı mucibesinde böyle bir -şey yoktur, Bunu 
da yalnız, kavli mücerretlerine,muuna$ır kataSr 
bir sebep olarak telâkki etmek icaheder, 

Köylü Partisi adına konuşmuş. olan Cezmi 
Türk arkadaşımız, aşağı yukarı aym mülâha
zalara işaret ettiler ve dünyanın her yerinde 
mahallî seçimlerin evvel, umumi »eğimlerin son-
ra yapıldığını söylediler. Bu hususta kendileri 
kadar etraflı bir tetkikimiz olmadığı için. bu 
mevzua cevap veremiyeceğiz, yalnız Amerika'
da Cumhurbaşkanı, temsilciler ve vali seçimle
rinin bir arada yapıldığını zannediyoruz, 

Son olarak dediler ki, emniyet raporları ile, 
partizan raporları ile, miting meydanlarındaki 
alkışlarla halkın nabzını yoklamjş olmayız, ve 
buna bakarak hüküm verdiğimizi söylediler. 

Demokrat Partili bir milletvekili olarak ar-
zedeyim ki,' Demokrat Parti emniyet raporla
rına, partizan- raporlarına, miting meydanla
rındaki allaşlarir bakarak kuvevt ve kudretine 
hükmetmemektedir; bizim kuvvet ve kudreti
miz Türk Milletinin reyi ile tecelli etmiştir. 
Bunun misali de sizlersiniz arkadaşlar. (Soldan 
alkışlar). 

REÎS — Abdürrahman Bey, buyurun. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ bir 
meselenin halli icabeder : Bugün Millet Par^ 
tisi Meclis Grupu var mıdır, yok mudur (Sol*. 
dan yok sesleri). Pertev Arat'a göre yoktur. Se
bebi, parti milletvekilleri sayısının üçten» aşağıya 
düşmüş olmasıdır. Sayın Başkana göre de yok
tur. Çünkü mahkeme karariie parti faaliyetten., 
menedilmiştir diyorlar. 

RElS — Usul hakkında konuşacaksufis* 
Mahkeme karariyle parti grupunun_ olmadı

ğına karar verilmiş çünkü parti faaliyetten* mener 
dilmiştir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De. 
vamla) — Bendeniz, arzedeyim. Sayın Başkan, 
her zaman konuşmak hakkını haizdir. 

Mahkeme, karariyle. parti faaliyetten menedil
miştir, konuşamazsınız- diyorlar. Arzı malûmat 
edeyim, 

Birincj bakımdan' Meelis- İçtüzüğümle, bakarsa* 
nız orada bir rakam göremezsiniz, kaç kişi ile Bü
yük Millet. Meclisinde • grup teşekkül eder, sara
hat yoktur. Kaldı ki, Osman Bölükbaşı arka* 
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daşıraız Türkiye Büyük Mîllet Meclisinde tek ba
şına Millet Partisini temsil etmiş ve bir grup 
olarak mütalâa edilerek her zaman kendisine 
parti namına söz verilmiş ve böylece teamül te
essüs etmiştir. 

REİS — Olmamıştır böyle şey. Kendi adına 
konuşmuştur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) —Her zaman konuşmuşum İçtüzükte 
buna dair sarahat yoktur. Ancak şöyle denil
mektedir : Bir partinin milletvekilleri bir grup 
teşkil ederler der. Kaç kişi? Sarahat yoktur. 

ikinci' noktaya geçelim; partinin kapanma 
kararı muvakkattir. Meclis içinde biri Meclis 
Grupu Başkanı, olarak Bölükbaşı, bendeniz de 
kâtibi olarak bu partiyi temsil etmekteyiz. Mah
keme, Meclis içindeki parti organını ortadan 
kaldıramaz ve kaldırmamıştır. Meclisim basılı 
olan bütün vesikalarında Millet Partisi Meclis 
grupu gözükmektedir. Binaenaleyh, mahkeme
nin muvakkat mahiyette olan kapatma kararı 
Meclisin bünyesine girmemiştir ve giremez. Ar
kadaşlar, zira girerse aynı mahkeme kararı ile 
50 küsur milletvekili olan C. H. Partisinin, altı 
Milletvekili olan Köylü Partisinin de aynı âki-
bete mâruz bulunması ve bu muhalif partilerin 
söz hakkından mahrum edilmesine kadar gide
bilir ki, böyle bir görüşü muhterem Meclisiniz 
kabul etmezler. Binaenaleyh bu durum karşı
sında bendeniz ve Osman Bölükbaşı her zaman 
konuşmak hakkını haiz bulunuyoruz. Meclisin 
vereceği karar şayet, iki kişi bir grup teşkil et
mez, Tüzükten böyle anlaşılıyor, derse o za
man bize düşen vazife Meclisten istifa etmek su
retiyle ayrjlmak ve arzunuza nail olmanızı sağ
lamaktan ibarettir (Soldan gürülıüler). 

REİS — Mahkeme kararı objektiftir, kasdı 
mahsus ile verilmemiştir. . Tashih ediniz, 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Tashihe muhtaç hiçbir tarafı yoktur, 
fikirlerim kasten yanlış anlaşılmıştır, yanlış an
lıyorsunuz. 

REÎS — Bu ciheti tashih etmeniz ve mebus 
•olarak kaaunun metinine geçmeniz ve kanunun 
tümü hakkında konuşmamla lâzımdır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Bu hususta bir karnı* verilmesinden 
sonra esa«a geçebilirim. Eğer Meclis, grupu-
nıuzun mevcudiyetini kabul etmiyorsa ye vere-
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ceği kararla bu grupa ihtiyaç yoktur derse bi
zim için çekilip gitmekten başka çare yoktur. 
Onun için muhterem Meclisinizin bu hususta 
bir karar vermesini rica ediyorum. 

REÎS — Beşvekii Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; benden evvel 
konuşan mebus öyle sözler söyledi ki, bunlar 
güya bu kürsüde konuşmak, söz söylemek hak
kına mümanaat ediyorsunuz şeklinde bir kana
at tevlidine çok müsaittir. Bendeniz derlhal ar-
zedeyim ki, böyle bir şey asla bahis mevzuu 
değildir. Şamdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da istedikleri gibi konuşurlar. 

Şu anda ortada mevcut, yeni vaziyet, mah
keme karariyle bir partinin, ihtiyati tedbir 
olarak, kapatılmış bulunmasından doğmakta
dır. Partinin faaliyeti mahkeme kararilye tatil 
-edildikten sonra, onun nam ve hesabına her 
hangi bir yerde, B. M. Meclisinde faaliyette bu
lunmak mümkün müdür, değdi midir? Üzerin
de durulan mesele bundan ibarettir. 

Mahkeme karariyle faaliyetten menedilmiş 
olan bir parti adına nerede olursa olsun faali
yette bulunmak gerekmez. Şöyle bir sual so
rulabilir : Nihayet yine malhkeme karariyle bir 
parti lağıv ve feshedilecek olursa, B. M. Mec
lisinde grup mevcuttur diye bu grup ve parti 
namına, yani maddi ve mânevi mevcudiyeti ol-
mıyan parti namına burada grupu faaliyette de
vam edecek midir? Böyle bir mesele mevcut 
olmadığını mantık ve hukuk apaçık gösteriyor. 

Yalnız bu gibi fırsatlardan istifade olunarak 
bu kürsüde söz hakkının tahdit edilmekte ol
duğu iddiası ortaya yayılmak isteniyor ki, bu 
katiyen hakikata tetaibuk etmez. Meclisten çı
karlar veya çıkmazlar, bu, ktenidilleıfae aiiît bir me
seledir. Böyle bir karar alıp almamakta muh
tardırlar. Zaten o da belli değildir. 

öte yandan bu Meclise Demokrat Parti mil
letvekili olarak geldikten sonra şu veya bu şe
kilde onun karşısına çıkmayı kendisi için mu
bah görüp görmemek hususu da ayrı bir mev
zudur. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Siz de 
Halk Partisinden çıktıktan sonra Demokrat 
Partili olarak buraya geldiniz, bunu da izah 
buyurunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bu kendisine raca bir şeydir. 
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j Müsaade ederseniz şunu arzedeyim ki, Yük

sek Heyetinizce ve Makamı Riyasetçe bahis ko
nusu olan husus, grup namına konuşup konu-
şamıyacakları hühusudur. Milletvekili olarak 
istedikleri kadar konuşabilirler. 

İçtüzüğün işlenmesi lâzımgeldiği mevzuun
da ise, ben de kendisinin kanaatindeyim. Fil
hakika, İçtüzüğün işlenmesi lâzımgelir. İki mil
letvekilinden ibaret olan bir Meclis Grupu, dört 
yüz kişi, üç yüz kişi, yüz kişilik bir milletve
kili grupunun, söz söylemek bakımından, haiz 
olduğu aynı hakkı haizdir. Bunda bir teadül, 

I Ibir nispet, bir adalet var mıdır, yok mudur, me
selesi, hakikaten işlenecek bir husustur. Grup 
namına söz isteniyor deniyor ve 300 - 400 kişi
nin hakkına tekabül eden bir hak rahat rahat 
kullanılıyor. Ben de fikirlerine iştirak ediyo
rum; bu, tetkik ve incelenmesi ieabeden bir 
mesele teşkil eder. 

REİS — Abdürrahman P3oyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIĞİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Başba-
I kan ile birleştiğimiz tek nokta şudur; bu mese

lenin Meclisinizde halli. 
Bir hukuki ihtilâf vardır. Mecliste halli 

lâzımgelen bir mesele... 
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) —• Meclis 

değil, İçtüzük. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (De-

vamla) — Mecliste halli lâzımgelen bir mesele
dir... Nihayet Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin 
tatbik mevzuubahistir. 

Bendeniz şunu ifade etmek isterim ki, biraz 
evvel arzettiğim, grup adına konuşma hakkını 
haiziz, zira gruplar rakamla mukayyet değil
lerdir. İçtüzükte bir sarahat yoktur. Mahkeme
nin kararı r^uvakkat kapatma kararıdır. Teşriî 
organa dâhil olan bir grupa şümulü yoktur. Şâ
mil midir, değil midir? Hukukçu olan Saym 
Başbakan karar verilsin diyor. İddia edilen hu
suslar başka memleketlerin teamüllerinde, içtü
züklerinde var mıdır? Arkadaşlar, belki, ben ken
dileri kadar tecrübe sahibi değilimdir, kanaa
timi değiştirebilirim. Yalnız mevzu şudur: Mu
vakkaten menedilmiş olan bir partiyi Mecliste 
temsil eden bugün iki kişiden ibarettir. Grup-
lan faaliyette bulunabilir mi? Bulunurlar arka
daşlar. Bulunurlar. Zira bizim Millet Partili olmak 

! sıfatımız üzerimizdedir. Mahkeme karariyle nez-
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edilmiş değildir. Faaliyette bulunurlar. Zira Mec
lis grupları teşriî faaliyete iştirak eden millet
vekillerine nazaran daha imtiyazlı bir durumda
dırlar. Hususiyeti buradadır. | 

Binaenaleyh, rakam bakımından, mahkeme 
k a r a r bakımından bizi burada Millet Partisi 
namına konuşmaktan menedecek ne Anayasada, 
ne içtüzükte ve ne de mevzuatta bir sarahat mev
cuttur. Birgün gelir de Sayın Başbakanın ar* 
zusu veçhile Millet Partisi tamamen kapanırsa 
o zaman durumu yeniden tetkik etmek lâzımgele-
cektir. İntizar ettikleri bu şeyi belki de yakın
da göreceklerdir. O zaman bizim de görecek ve 
yapacak işimiz vardır. îki arkadaş olarak bu
nu mütalâa ve hukuki neticesine göre kendimi
ze bir istikamet tâyin etmek mecburiyetindeyiz. 
Mahkeme kararı ile parti kapatılınca mesele kal
maz. Fakat bugünkü durum karşısında Millet 
Partisi yok mudur? (Soldan yoktur sesleri, 
gürültüler.) 

O halde işin enasmı halletmek lâzımdır. Hani 
ele böyle bir fırsat geçmişken bunu halledin 
her zaman böyle fırsat ele geçmez. Kararınızı ve
rin ve Millet Partisini Meclisten çıkarın ımesele 
halledilir Beyler. (Soldan gürültüler.) 

RElS — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; Başbakanın Boyacıgiller arka- I 
daşımıza verdiği cevap üzerinde durmak istiyo- I 
rum. 

REİS — Rica ederim esas hakkında konuşu- I 
nuz. - I 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Sataşma 
var efendim I 

REİS — Başbakana cevap vermek için geldi- I 
nizse reye koyayım. I 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Sataşma 
vardır, evvelâ ona temas edeceğim... Elbette I 
Meclisin vereceği karara boyun eğerim. I 

REİS — Esas hakkında konuşacaksanız ko- I 
nuşunuz. Başbakana cevap verecekseniz reye I 
müracaat ederim. I 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Benim 
söyliyeçeğim iki r kısımdır. Biri esastır. İkincisi I 
de sormak istiyorum; Halk Partisinden kovul' I 
muş bir Adnan Menderes'e soruyorum; Halk I 
Partisinden kovulduğun halde niçin bir Demok- I 
rat Parti milletvekili olarak burada kaldın? I 

Arkadaşlar, Demokrat Parti hiç lüzumu | 
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yok iken büyük bir evham içindedir. Ve bu ev
ham Demokrat Parti iktidara geldiği günden 
beri mütezayit bir şekilde devam etmektedir. 

Benim kısa bir particilik görüşüme göre 
Dâhiliye Vekilinin getirmiş olduğu teklif, doğ
rudan doğruya Hamdi Orhon'un gayet güzel 
tarif ettiği şekilde büyük seçimleri Demokrat 
Parti muhtarlarına yaptırmak endişesinden ile
ri gelmektedir. Yoksa Pertev Arat 'm müdafaa 
ettiği şekilde bu memleketin beş parasının ge
lişigüzel sarfedilmemesine biz de taraftarız. Bir 
buçuk milyona mal olacak bu seçimlerin iki mil
yon ilân parası veren bir Hükümet için fazla 
bir şey ifade etmemesi lâzımdır. Millî iradenin 
tecellisi için bir buçuk milyon lira, iki milyon 
lira her zaman verilir. Bu itibarla bu, esaslı bir 
mâni sebep teşkil etmez. 

Sonra ben, fazla olaraktan bundan bir mâ
na daha çıkarıyorum ki, bir oyalama siyaseti 
içerisindeyiz ve güya muhalefet gafil avlanmak 
suretiyle milletvekilleri seçimi çok öne alına
caktır. Hakikaten bu, varittir. 

Arkadaşlar, eğer Ağustos ayı içerisinde Mec
lisin toplantıya daveti vâki olursa buna şaş
mamak lâzımdır. Bütün gidişat bunu göstermek
tedir. D. P. 1954 seçimlerinde üç senelik icraa
tının kötülüğü yüzünden tamamen ümidini kes
miş vaziyettedir. (Soldan, asla, sesleri ve gülüş
meler) 

O halde maalesef çok sathi görüyorsu
nuz. Bizim noktai nazarımız... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ayıptır, utan, utan... 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Sen utan 
Başbakan. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sözünüze devam edin. 
SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Benim 

utanacak hiçbir şeyim yoktur. Benim maziden 
kamburum yoktur. (Soldan, gürültüler) 

Size söylüyorum, Reis Bey. Siz bu kürsünün 
hürriyetini muhafaza edeceksiniz, beni müdafaa 
edeceksiniz. 

Başbakan oldu diye bana, utan, diyemez. 
Bu kürsüyü müdafaa edeceksiniz. 

REİS — Esas hakkında konuşunuz. İhtar 
ediyorum. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Benim 
utanacak hiçbir şeyim yok. Mazide hiçbir kam
burum yok. 
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A B D Ü R R A H M A N B Ö Y A C I G Î L L E R (Zon

guldak) — Usul hakkında bir müracaatım var
dır. Onu halledin ya konuşayım ya konuşmıya-
yım. 

REÎS — Takririniz, Tüzüğe aykırıdır. Reye 
arzedemem. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Usul hakkındadır takririm. Usul 
hakkında konuşmak istiyorum. Takririmi Mecli
se arzedin. 

REÎS — Tüzük, hakkındaki teklifler reye 
arzedilemez. Buyurun Ferid Melen Bey. 

PERÎD MELEN (Van) — Efendim, bu ka
nunun tek mucip sebebi elde bulunan ve Meclis 
ruznamesinde olan bir kanunun kanuniyet kes-
betmesine talikan seçimlerin geri bırakılmasıdır. 
Büyük Millet Meclisi, henüz bir tatil kararı ver
memiştir. Ve eğer gazetelere sızan haberler doğ
ru ise, ekseriyet grupunuz da Meclisin bir müd
det daha çalışmasına karar vermiştir. Kanun da 
ruznamededir. Vaziyet böyle olduğuna göre, bu 
kanunu müzakere edip ve seçimleri ona göre 
yapmak mümkündür. Şu hale göre bu mucip se
bep mesnetsiz kalmaktadır. Bir iki arkadaşımın 
da işaret ettiği gibi bu, hakiki mucip sebep de
ğildir. Bir arkadaşım, dedi ki, Anayasada muh
tar seçimlerinin kaç yılda bir yapılacağını gös
teren bir hüküm olmadığı için bunu uzatmak 
Anayasaya aykırı olmaz. Ben bu kanaatte deği
lim. Seçimle bir vazifeye veya makama getirile
cek insanların orada ne kadar kalacağını onu 
oraya getiren kanun tesbit eder. Bu vazife dev
resinin fevkalâde haller veya zaruretler karşısın
da uzatılıp uzatılmıyacağmı da yine o kanun tes-
b'it eder. Anayasa'da Meclis hakkında böyle bir 
hüküm mevcuttur. Fevkalâde şartlar zuhur eder
se, bir yıla mahsus, olmak üzere, temdit caizdir. 
Fakat köy ve mahalle muhtarları hususundaki 
kanunlarda böyle bir hüküm derpiş edilmemiş
tir. Binaenaleyh vatandaş bu vazifeye getireceği 
insanları muayyen bir müddetle seçmiştir. Vâzıı 
kanun olarak siz müdahale ediyorsunuz ve tem
dit ediyorsunuz. Ben bunu vatandaşın siyasi hak
kına bir tecavüz addetmekteyim. Hukukçular 
daha iyi takdir ederler, bu tecavüz hakikaten 
bâzı sebeplere dayanılarak yapılmaktadır. Arka
daşlarım haklıdır. Belki de Mebus seçiminden 
ümidinizi kesmiş vaziyettesiniz. (Gülüşmeler) 
Yaptığınız icraatı kendiniz de beğenmiyorsunuz. 
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İcraatınız sizi de tatmin etmiyor. Bu vaziyette, 
anormal tedbirlere baş vurmak çaresi kalıyor, 
muhtar seçimlerini temdit etmemizin hakiki sebe
bi budur. Fırsat bulursanız. Meclisi temdit, başka 
bir imkân bulursanız Anayasayı kaldırmak işe
yebilirsiniz. (Soldan öyle şey yok sesleri) 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) —- Muhterem arkadaşlar, Ferid Melen'in 
son sözlerine mutlaka cevap vermek lâzımdır. 

Bir defa meselenin vatandaşın ana haklarına ve 
Anayasaya dayandığı hakkındaki hukuki mütalâa
ları cidden şayanı dikkattir. Ben, birbiriyle bu de
receye kadar alâkası olmıyan hâdiseleri birleştir
mek hususunda, eski bir tâbirle bu derecelerde 
ilâl ve idgam yapıldığını hayatımda ilk defa gö
rüyorum. Muhtar seçimlerinin Anayasa ile tesbit 
edilmiş olan vatandaşlık kaklariyle alâkalı bu
lunduğu hakkında bir irtibat tesis edebilmek cid
den zor bir iştir. Bizim, bugün muhtar seçimleri
ni, yarın icabederse, fırsat ve imkânını bulursak; 
milletvekilliği seçimlerini tehir etmek, ondan son
ra da Anayasayı kaldırmak niyetinde olduğumuz 
hakkındaki iddialarını iade değil, tamamen alın
larına çakarım. (Soldan, bravo sesleri» şiddetli 
alkışlar) 

REÎS — Kanunun tümü üzerinde başka söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi lfebul edilmiş
tir. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi talebi de var
dır. ivedilik teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir.. 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 
46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin, kaldırılmasına dair 5672 
sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edi
len geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5998 sayılı 'Kanunun 2 nci 
maddesiyle değitirilmiş olan 5672 sayılı Kanu
nun geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir '': 

Halen vazifeli bulunan koy muhtar ve ihti
yar meclisinin kanuni süresi 1954 yılının Kasım 
ayı sonuna kadar devam eder. 

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

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

BEİS — Maddeyi reyinize, arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmyineler... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kesbi kanuniyet etmiştir. 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşküine dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı 
Kanunun eh birinci maddesinin tadili ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
6010 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin tadi
li hakkında kanun lâyihası ve îçi§leri Komis
yonu raporu (1/645) [1] 

BEİS — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
teklif edilmiştir, öncelik teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. İvedilikle «görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu,kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkındaki 5671 sa
yılı Kanuna 6010 sayılı Kanunun ikinci mad
desiyle eklenmiş olan geçici maddenin tadili 

hakkında fefl-n"n 

MADDE 1. — 6010 sayılı Ka«unun ikinci 
maddesiyle eklenmiş olan geçici madde aşağı-
d«ki şekiMo tadil ^edilmiştir. 

[1] 282 wyı7ı basnıayozı fatamğın sommdadıt. 
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| GEÇİCİ MADDE—.Şehir ve kasabalarda 

halen vazife görmekte olan mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1954 yılı 
Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

BEİS — Değiştirge teklif i vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 

ihtiyar heyetleri teşküine dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkındaki 5671 
sayılı Kanuna ek kanunun bmnd maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. ! 

Madde 1. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında
ki 5671 sayılı Kanuna 6010 sayılı Kanunun 
ikinci maddesiyle eklenmiş olan geçici madde 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

BEİS — Pertev Arat. 
IÇİŞLEBİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PEB-

TEV ABAT (İzmir) — Efendim, bu birinci 
maddenin hazırlanmasında metinde küçük bir 

] noksanlık yapılmıştır. Mehmet özbey arkada
şımın takriri bu noksanlığı telâfi eder mahi
yettedir. Komisyon olarak .bunu kabul ediyo
ruz. Heyeti Celbenizden de fesi takririn kabulü
nü riea ederim. 

BEİS —Komisyon kabul ediyor. 
Takririn dikkate ahnrnasmı reyi alinize ar

zediyorum. Dikkate alanlar... Amuyanlar... Tak
rir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu şekilde okuyoruz. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkındaki 5671 sayılı Kanuna 
6010 sayılı Kanunun ikinci maddesiyle eklenmiş 

o|an geçici maddenin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. —^Şeftir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 
Kâfcuna bâzı maddeler eklemnegi ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki 5671 

I sayılı Kanuna 6010 sayılı JCanunun ikinci mad-
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desiyle eklenmiş olan geçici madde aşağıdeki 
şekilde tadil edilmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — Şehir ve kasabalarda 
halen vazife görmekte olan mahalle muhtar ve 
htiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1954 yılı 
Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

REİS — Maddeyi yeni şekliyle reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de yeni şekliyle kabulj edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kesbi. kanuniyet etmiştir. 

Takrirler var okuyacağız. 

3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması sü
resinin uzatılmasına dair teati edilen mektupla
rın onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişle
ri ve Ticaret komisyonları raporları (1/546) [!] 

[Yüksek Reisliğe 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 

Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların 
onanması hakkında kanun lâyihasının takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Vekili 
ıF. Köprülü 

REÎS — Gündemin 8 numarasmdald tasarı
nın öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu teklifi reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul e dikmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 

[1] 276 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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l Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
! edilmiştir. 

s Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
I Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
j uzatılmasına dair teati edilen mektuplann 

onanması hakkında kanun 

IMJADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burk Ekonomik Birliği arasında münakit 2 
Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması n,m üç ay 
müddetle uzatılması hakkında Belçika Elçiliği 
ile teati edilen mektuplar onanmıştır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Kanun lâyihasının tümünü açık oya arzedi
yorum efendim. 

4. — İtalya'daki Alman ihtira beratları hak
kında Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımı
zın tasdikına dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/561) [1] 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
İtalya'da!ki Alman ihtira beratları hakkın

da Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımı
zın tasdikına dair kanun lâyihasının takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Dışişleri Vekili 
İP. Köprülü 

REİS — Gündemin 9 ncu maddesindeki ka
nun lâyihasının öncelikle görüşülmesi hakkın
daki bu teklifi reyi âlinize arzediyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 

•fi] 277 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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edenler ... Etmiyenler ... Maddelere gçilmsi ka
bul dilmiştir. 

îveklilikle görüşülmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

italya'daki Alman ihtira beratlan hakkında 
Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımızın 

tasdikına dair Kanun 

MADDE 1. — italya'daki Alman ihtira be
ratları hakkında Fransa, IngiLtere, Amerika Bir
leşik Devletleri ve italya Hükümetleri arasında 
29 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan 
Anlaşmaya 10 Aralık 1952 tarihinden itibaren 
iltihakımız tasdik olunmuştur. 

RElS —- Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler .,. 
Madde kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

5. — Türkiye île Belçika, - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması 
müddetinin uzatılmasına dair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Dışişhri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/598) fi] 

RElS — Bu lâyihanın öncelikle görüşülmesi
ne dair önerge vardır okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 

Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas- ; 

diki hakkında kanun lâyihasının takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 

[1] 278 sayılı basmayazı tutamağın somundadır. 
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| RElS — öncelik teklifini reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Teklif ka-
[ bul orunmuştur. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen yoktur. 
maddelere geçilmesini kalbul edenler ... Etmiyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmis-

I tir. 

I Türkiye ile Belçika • Lüksemburg Ekonomik 
| Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
| uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas

diki hakkında Kanun 

j MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında münakit olup 
meriyet müddeti 31 Aralık 1952 de sona eren 
ödeme Anlaşması ile eklerinin bu tarihten itiba-
ren altı ay müddetle uzatılması hakkında Belçi
ka Elçiliği ile teati olunan mektuplar tasdik edil
miştir. 

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

MADDE 2. -— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oya arzediyorum. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu-
- fioslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihin

de Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş-
malariyle eklerinin kabulü hakkında kanun lâ
yihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/583) [1] 

Yüksek Reisliğe 
v Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav 
Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde An
kara 'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
siyle eklerinin kabulü hakkındaki kanun lâyiha
sının takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi

ni] 279 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 
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REİS — Gündemin 11 nei maddesindeki ka
nun lâyihasının öncelikle görüülmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmitir. 

Tümü hakkında söz istiyenl 
Muhit Tüemrkan, buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Muhterem 

arkadaşlar; bir Türk doktoru olarak Yugoslavya' 
da seyahat imkânını bulduğum ve bir kaza do-
layısiyle de bir müddet kalmak ıstırarında kal
mış olduğum zaman orada, gerek halkın ve gerek
se idari makamların bizlere, Türk milletine karşı 
büyük bir alâka ve sevgi ile mütehalli olduklarını 
memnuniyetle gördüm. 

Yugoslavlarla Türk'ler arasındaki iyi müna
sebetlerin daha ileriye götürülmesini memnuni
yetle karşılarım. Tasarıda mevcut hususların da
ha ideal şekilde, iki tarafın menfaatlerini daha 
mükemmel surette sağlar, yeni ve kuvvetli ted
birler almınmasını da temenni ederim. 

DIŞİŞLERİ YEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim, arkadaşıma teşekkür ede
rim. Kendi noktai nazarları takip edilmektedir. 
Nitekim son Atina toplantımızda bu münasebet
lerin daha fazla inkişaf ettirilmesi için ve hat
tâ üçlü olarak inkişaf ettirilmesi için lâzımgelen 
tedbirlerin alınmasına ve bunun için icabeden 
komisyonların teşkiline karar verilmiştir. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Teşekkür 
ederim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bir sual. 

REİS — Buyurun. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, şu anda Heyeti Umumiyeye girmiş bu
lunuyorum. Daha evvel mevzuubahis edilip edil
mediğini bilmiyorum. Benim öğrenmek istediğim 
şudur : Yugoslavya'dan muhaceret suretiyle 
memleketimize gelmiş olan vatandaşlarımızın 
orada bırakmış oldukları mallar hakkında bir 
anlaşmaya varılmış mıdır?. Bu son Ticaret An
laşması sırasında öğrendiğime göre, Yugoslavya 
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Dışişleri Vekili bu meselenin yakın bir zamanda 
ve her iki tarafı memnun edecek şekilde halledil
miş olacağını ifade etmiştir. Bu hususta Dışişleri 
Bakanımız ne düşünüyorlar?. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — O mesele hakkındaki hazırlıkları
mızı kaç zamandır ikmal etmiş bulunuyoruz ve 
Yugoslavya Hükümeti ile geniş bir anlayış ve 
dostluk havası içinde bu meseleyi halletmeye ça
lışıyoruz. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Yakm bir 'zamanda halledileceğine kani bulunu
yor musunuz?. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Tahmin ediyorum. 

REİS — Tümü hakkında başka söz istiyen 
kalmadığına göre maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. 

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

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav 
Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan Tica
ret ve ödeme Ânlaşmalarîyle Eklerinin kabulü 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle ekleri kabul edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun bükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzolunmuştur,.. 

7. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin ve 1944 Malî yılı Muvazmei Umu-

I nüye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Dış-

m 
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işleri Vekâleti kısımlarının değiştirilmesi hak
kındaki 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayilı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha
sı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
d/639) [1] 

REİS — Bu lâyihanın öncelikle görüşülme
sini komisyon teklif etmektedir; ancak bunun 
tevzi tarihi 16. V I I . 1953 tür. Yani dağıtılma
sının üzerinden 48 saat geçmemiştir. Evvelâ 
bunun bugün görüşülmesini reyinize arzedece-
ğim. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini reyinize arzediyo
rum. KabuT edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11 Eylül 1944 tarih ve 4665 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişildik yapılmasa 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 Malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Dışişleri Vekâleti kısımlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 11 Eylül 1944 tarihli 
ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
derece ve memur adedleri karşısındaki idari 
memur sınıfına mütaallik tahditler kaldırıl
mıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

" REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden-

[1] 283 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

.1953 O : 1 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/638) [1] 

REİS — Gündemin 15 nci maddesindeki ka
nun lâyihasının öncelikle görüşülmesi komis
yonca teklif edilmektedir. Bu kanun da 16 ta-̂  
rihînde tevzi edilmiş bulunmaktadır. Yani tev
zii üzerinden henüz 48 saat geçmemiştir. Evve
lâ bugün görüşülmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? (Yok ses
leri). Söz istiyen bulunmadığına göre maddele
re geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan memurların aylıkları hak
kındaki 28. X I I . 1946 tarihli ve 4991 sayılı Ka
nunun 27 . I I . 1951 tarihli ve 574*5 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dışişleri Vekâleti meslek ve idare me
murlarının, 

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

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

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

[1] 284 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 

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

9. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırma
ları için horç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun birinci maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Ulaştırma ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/637) [1] 

REÎS — Lâyihanın öncelikle görüşülmesi tek
lif olunmaktadır. Tevzi tarihi 16 olduğu için 
bu'mn görüşülmesini reyinize arzedeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini reyinize arzedeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen bulunmadığına 
göre, maddelere geçilmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5954 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasındaki 5 000 lira kaydı 
7 500 liraya yükseltilmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEOtCt MADDE — Bu kanunun neşri ta
rihine kadar 5 000 lira ile inşaata girmiş olup 
da ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebebiyle 
bitirılemiyen inşaat için lüzumuna göre muaddel 
birinci maddedeki miktara kadar ve aynı esaslar 
dairesinde ikrazata devam olunur. 

RElS — Madde hakkında, söz istiyen var mıf 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

[1] 285 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadtr. 
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I MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 
REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası ve TJlaş-

I tırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/465) fi] 

RElS — Bu lâyihanın öncelikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Tevzi tarihi 16 dır. Ara
dan 48 saat geçmemiştir. Binaenaleyh bugün gö
rüşülmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi teklifi vardır, onu da. 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi de vardır, oyu-
I miza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen

ler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işlet
mesi Kuruluş Kanunu 

Kuruluş 
MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı 

olmak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanun
la 3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak ve Merkezi Ankara olmak üzere (Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi) 
unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. 

Bu kanunda «Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları işletmesi TCDD remzi ile ifade 
edilmiştir.» 

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

[1] 275 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır* 
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Vazifeler 

MADDE 2. — TCDD nın yapacağı işler şun, 
lardır : 

I - Mecburî olanlar : 
a) Devletçe- kendisine verilen demiryolla

rını işletmek; 
b) (a) fıkrasında yazılı demiryollarına bağ

lı liman ve iskelelerden işletilmesi Hükümetçe 
kendisine verilenleri işletmek; 

e) Demiryolları üe liman tesislerini işletme 
ihtiyaçlarına göre ıslah, tevsi etmek ve yenile
mek ; 

II - İhtiyari olanlar : 
a) Demiryolu nakliyatını tamamlayıcı mahi

yette her türlü nakil işleri yapmak; 
b) (I) numaralı bendin (a, b) fıkralarında 

yazılı hizmetlerin gerektirdiği ambar, antrepo, 
depo, sundurma, silo, akar yakıt depolan ile ben
zeri tesisler ve umumi mağazalar kurup işletmek; 

c) Emanet odaları, otel, lokanta, gazino, 
büfe, büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarını 
karşılıyan tesisler ve servisler kurmak ve işlet
mek; 

d) Yurt içinde ve dışında acentelikler ve 
temsilcilikler kurmak. 

REİS — Türkiye - Belçika ve Türkiye - Al
manya anlaşmalarına ait tasarılara reylerini kul-
lanmıyan arkadaşlar, lütfen kullansınlar. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunun müzakeresi biraz faz
la süratli olduğu için fikirlerimi esaslı surette 
açıklayamazsam beni mazur görmenizi irca ede
rim. 

Yalnız burada dikkat nazarıma çarpan bir hu
sus var. Birinci maddenin (B) fıkrasında bu 
müesseseye mecburi olarak -verilen hizmetler için
de (Rıhtım, liman ve iskelelerin işletmesi kentli
lerine verilenler) denmektedir. Rıhtım, liman ve 
iskelelerin işletilmesinde iki yol takip edilmekte
dir. Bunlardan bir kısmı Denizyollarına bir kıs
mı Demiryollarına bağlıdır. Bu iki şekildeki iş
letme çok yerinde biri birini tutmamakta ve faa
liyet bakımından dabâzı aksaklıklar tevlit etmek-_ 
tedir. Bu mey anda meselâ Samsun Limari İşlet
mesi Devlet Demiryollarına bağlıdır. Eğer Sam
sun Mebusları arkadaşlarım beni tekzip etmez
lerse, bu liman işletmesinin faaliyeti fevkalâde 
ağır ve aksaktır diyeceğim.' Binaenaleyh, acaba 
ne gibi bir hususiyet görülmüştür M, bu liman
lardan bir kısmı Demiryollarına ve diğer bir kıs- w 

mı Denizyollarına bağlanmıştır? Liman işletme
lerinin tek elden idaresi doğru olmaz mı? Bu.hu
susların bakan arkadaşımız tarafından açıklan
masını rica ederim. 

REİS — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmaları 
süresinin uzatılmasına dair olan lâyiha ile İtal
ya'daki Alman İhtira Beratları hakkında imza
lanan Anlaşmaya iltihakımızın tasdikına dair 
olan lâyihanın oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Madde hakkında başka söz ist'iyen yok. (Ve
kil cevap versin, sesleri) 

REİS — Sonra cevap vereceğim, diyorlar. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim; yüksek malûmunuzdur ki, 
Devlet Demiryollarının işlettiği limanlar, demir
yolu ile ilgili olan ve demiryollarının müntehi 
olduğu, İzmir, Mersin, Samsun, İskenderun., gi
bi limanlardır. Bunların idare tarafından işletil
mesi zaruridir. Mevcut statü de böyledir. 

Deniz ^e liman işletmesinin bu esas dâhilin
de devamını faydalı mütalâa etmekteyiz. Bu 
müessese İktisadi Devlet Teşekkülü haline gel
dikten sonra dahi çalışmalarının Vekâletçe akor-
de edilmesi daima mümkün ve kolaydır. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, şunu arzetmek istedim : Liman işletmeciliği 
her bakımdan müstakil bir işletme tamdır. El
bette ki bir liman işletmeciliğinin Devlet Demir
yollarına bağlı olabilmesi için hiç olmazsa buna 
bir sebep bulabilmek maksadiyle demiryolunun 
bu limanın içine kadar uzanmış olması lâzımge-
lirdi. Bendeniz böyle bir rabıtayı burada mana
lı görmemekteyim. Asıl işletmecilik bakımından 
ne gibi bir rabıta görülmüştür ki, liman işletme
ciliği ile alâkası olmıyan Devlet Demiryolları 
İdaresine bağlanmıştır? Bendeniz asıl işletmeci
lik bakımından esbabı muciberiin ne olacağı sua
lini tevcih etmiş bulunuyorum. Meselâ evvelce. 
Trabzon - Erzurum arasında Devlet otobüsleri 
işlerdi. O otobüslerin mr ucu Trabzon limanına 
bağlı idi, ama, Trabzon limanı otobüs idaresine 
bağlı değildi.* Şimdi işletmecilik bakımından bu 
idarenni Devlet bemiryoîknna mı bağlanması 
daha faydalıdin yotea. bunların ayrı bir idare 
halinde mi toplanması faydahdıf ? Bundan evvel
ki statü de böyle olabilir. Fakat şimdi Devlet De
miryollarına yeni bir şekil veriliyor, bu sebeple 
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bu yepyeni Kir rejim içinde bunu da mütalâa et
mek ve şimdiye kadar gördüğümüz aksaklıklan 
gidermek mümkün değil midir? Bunu öğrenmek 
'istiyorum. Bunları öğrenmek için bu suali tev-
eih etmiş bulunuyorum. Bu noktaların aydınla
tılmasını rica ediyorum. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Ar
kadaşlar, ikinci maddenin C bendinde mühim 
bir nokta daha var, bilhassa bu noktanın tav
zihi lâzımdır. Bu da, liman tesislerinin yenilen
mesi ve tevsii işidir. Bu yenileme içinde yeniden 
yapma dâhil midir, değil midir? Bu cihetin tav
zihi lâzımdır. Çünkü, liman inşanı işlerine ayrı 
bir daire vazifelidir. Bu bendin içinde bu mak
sat da dâhil ise o takdirde işlerde tedahül ola
cak demektir. Bu cihetin izahını, zapta geçmesi 
için rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ ER
DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
Mahmut Goloğlu arkadaşıma cevap vermek is
tiyorum. Burada, Devlet Demiryollarının mün-
tehasmda bulunan limanlar, doğrudan doğruya 
bu manzumenin ayrılmaz parçasıdır. Burada 
hizmetin tek elden yapılması şarttır. Çünkü in
dirme, bindirme doğrudan doğruya yurt içine 
ve dışına yapılacak nakliye ile alâkalıdır, ayırmak 
doğru değildir. îşi daha iyi görmek bakımından 
tek elden idare edilmesi lâzımdır. 

Devlet Demiryolları İdaresinde bulunan li
manlar tamamen demiryolları müntehalardır. 
İş bakımından ayrılmazlar. Arkadaşımızın sor
dukları ikinci mevzu : yeniden yapma var mı
dır? 

Arkadaşlar, yeniden inşaat mevzuubahis de
ğildir. Bu kelime ancak tamir maksadiyle ufak 
tefek şeyler, restorasyon ve saire yapılması için 
konulmuş bir kelimedir, tavzihen arzederim 
efendim. 

REİS — Üçüncü ve dörd üncü tasarılar oy 
verme muamelesi bitmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların onan
ması ve : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya arasında imzalanan Ticaret ve öde
me Anlâşma'lariyte eklerinin kabulü hakların
daki tasarılara oy verme muamelesi bitmiştir. 

Mahümt Goloğlu buyurunuz. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim aldığım izahlar tatminkâr olsa idi sadece 
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| teşekkür etmekle iktifa edecektim. Şimdi ise su

al tevcih etmekten vazgeçtim, iddialar dermeyan 
edeceğim. 

Bâzı liman işletmelerinin bu idareye bağlan
ması sebebini demiryolları mütehassısı olduğu 
için kabul ediyorlar. 

Halbuki; liman işletmesinin denizcilik fa
aliyeti bakımından, denizcilikle irtibatı çok da
ha kuvvetlidir, liman faaliyeti; denizcilik faa
liyetinin bir cüz'üdür. Liman İşletmesi, Demir
yollarının bir müntehası ise de, Demiryollarının 
faaliyeti burada biter ve ondan sonra gayet ta
biî olarak liman işletmesinin, deniz işletmesi ile 
müşterek mesaisi başlar. Eğer liman işletme
sinin her hangi bir idare ile irtibat derecesini 
bu işle tâyin edeceksek, iddia ediyorum ki, bu 
irtibat Devlet Demiryolları ile irtibatından çok 
daha kuvvetlidir. Binaenaleyh Devlet Demir
yolları emrine verilmesi doğru değildir. 

REİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim, biliyorsunuz ki, limanlar 
da muhtelif surette ve muhtelif teşekküller ta
rafından işletilmektedir. Devlet Demiryolları 
işletmesi de bunlardan biridir. Bugün devlet, 
her hangi limanın hangi işletme veya teşekkül 
tarafından işletilmesinde lüzum veya fayda mü
lâhaza ederse işletilmesini ona verir. Demiryol
larının müntehi bulunduğu Samsun, istanbul, 
izmir, Mersin ve iskenderun gibi limanların 
Devlet Demiryolları tarafından işletilmesini da
ha faydalı gördüğü için ona vermiştir. Ondan 
başka Denizcilik Bankasının işlettiği limanlar 
da vardır. Belediyelerin işlettikleri limanlar da 
vardır. 

RElS — ikinci madde hakkında gbaşka söz 
istiyen olmadığına göre; maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ikinci maddenin I numaralı 
bendinde adı geçen limanlar, rıhtımlar ve is
kelelerde TCDD nın tekeli altında yapacağı 
işler şunlardır : 

a) 300 rüsum tonilâtosuna kadar makineli 
ve makinesiz .gemilerin yükleme, boşaltma ve 
aktarma işleriyle yolcu beraberindeki zat ve 
ev eşyası hariç, ticaret eşyasının her türlü yük
leme, boşaltma, aktarma ve hamallık işleri; 

j b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemi-
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lere tatlı su verilmesi ve ihrakıyelerinin yükle
me, boşaltma ve aktarma* işleri; 

c) 'Ambarlar, sudurmalar, açık sahalar, 
hangarlar, genel ve'özel antrepolar, depolar 
kurup işletmek; 

d) Her cins yakıtlar ile her nevi akar ya
kıt tesisleri kurup işletmek; 

e) Her türlü palamar hizmetleri; 
f) Eomörkörcülük ve kılavuzluk işleri. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur, oyunuza sunuyorum.- Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — TCDD, 2 nci maddenin II 
numaralı, bendindeki a, b, c, d fıkralarında ya
zılı hizmetleri sermayesinin % 50 sinden fazla
sına iştirak edeceği ortaklıklarla yapabilir ve
ya vasıtalı olarak yaptırabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz-istiyen yok
tur, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

îdari Hükümler 
Umumi Heyet 

MADDE 5. — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan umumi heyete Ulaştırma Vekili, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu Rei
si, Sözcüsü, Kâtibi ile her teşriî yıl için bu ko
misyonca seçilecek beş üye katılır. 

REÎS — Söz istiyen var mı! 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar, Yüksek 
Heyetçe malûm olduğu üzere bundan evvel P. 
T. T. nin Teşkilât Kanunu çıkmış bulunmakta
dır. Orada her sene Ulaştırma Komisyonun
dan seçilecek beş üye ile riyaset divanının te
şekkül edeceği zikrediliyordu. Buradaki beş 
üye aynı zamanda P. T. T. için seçilen beş üye
dir. Ayrıca başka bir beş üye yoktur. Hepsi 
beşten ibarettir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşımızın dediği husus, böyle sırf ifadei 
şifahiye ile kanuria geçmeden olur mu? Tered
düt etmekteyim. Harada, beş üye katılır, di
yor. öteki de öteki kanundadır. Binaenaleyh 
ikisinin aynı komisyon, aynı heyet tarafından 
vazife görebilmesi için buraya bir fıkra ilâvesi 
lâzımgelir (kanaatindeyim. 

ıSALÂHATTÎN HÜDAYÎOĞLU (Maraş) — 
Sözcü arkadaşımın ileriye sördüğü noktai na

zar, bir defa kanun tekniği' bakımından doğ
ru değildir. Çünkü her müessese kendi kanu
nu içinde derpiş ediHr. Seçilen beş kişi bu ka
nunca mütalâa edilmek lâzımdır. Burada şifa
hi bir izahatla, her iki müesseseye aittir, de
mek kâfi değildir. 

P. T. T. İdaresinde filhakika kabul -ettiniz. 
Ancak bu iki mevzu birbirinden ayrıdır. Bun
lar bir talihsizlik eseri olarak Ulaştırma Bakan
lığının bünyesine girmişlerdir Birisi posta, tel
graf, telefon işleri ile alâkalıdır, diğeri de 
bir işletmedir ve tren, yol, liman işletmeleri 
(bünyesine dâhildir. Binaenaleyh bu iki işin 
mevzuu bambaşka ve apayrıdır. Buraya seçile
cek arkadaşlar nihayet bu işle alâkalı olan mü
hendis veya sair arkadaşlardan, P. T. T. ye 
seçilecekler vardır. Bunu ikiye ayırmak lâzım
dır. Beş kişinin P. T. T. ye, beş kişinin de 
Devlet Demiryollarına ayrılması muvafık ola
cağı kanaatindeyim. Bu şekilde karara varıl-
ımasını rica ediyorum. 

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

kadaşlar, 3460 sayılı Kanuna göre muhtelif ko
misyonlardan seçilecek azalardan kurulan umu
mi heyet muayyen bir teşekkül için olamaz. 
Ulaştırma Komisyonunun seçeceği âza,'yalnız 
P. T. T. yahut yalnıfc Devlet Demiryolları için 
değil, nihayet Sümerbank veya Ziraat Bankası 
ve sair teşekküller içindir de. Bir defaya mah
sus olmak üzere seçilir aynı zamanda bu aza
lar diğer teşekküllerin' de âzası olur. 

iBunu tasrüh etmek isterim. 
REÎS — Beşinci madde hakkında başka 

söz istiyen yok. Yazılı bir teklif de gelmemiştir. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Îdare Meclisi 
MADDE 6. — TCDD, biri Umum Müdür ol

mak üzere (7) kişilik bir idare meclisi tara
fından idare olunur. Reis ile iki üye Şaştır
ma, bir üye Maliye, birer üye Ekonomi ve Ti
caret, İşletmeler vekillerinin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyeti karan öle tâyin «lunur. 

îdare Meclisi üyelerinin, Umum Müdür ha
riç hizmet müddetleri üç yıldır. Müddetlerini 
dolduran üyeler tekral seçilebilir. Müddetle
rini doldurmadan ayrılanların yerine tâyin 
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olunan üyeler, ayrılanların sürelerini tamam
larlar. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, oku
nurken belki dikkat edemedim. Bu idare heye
tinde Millî Savunma'dan kimse bulunmıyacak 
mıdır? Devlet Demiryolları, bilhassa sefer ha
zırlıkları için hazarda yapacağı birçok şeyler 
vardır. Bunları tetkik için Millî Savunma'dan 
bir üyenin bu idare heyetinde bulunması ha
yatî bir zarurettir. 

Bu hususta izahat vermelerini rica ediyodum. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Sürd) — Muhterem arkadaşlarım, Cezmi 
Türk Arkadaşımın hassasiyetine teşekkür ede
rim. Bu mevzu Bütçe Komisyonunda uzun uza-
dıya. konuşuldu. Komisyonda bilmem kendileri 
var mı idi? Uzun uzadıya müzakere mevzuu 
oldu. Yüksek Savunma Konseyi mevcuttur. 
Millî Savunma cephesinden gerekli tedbirleri 
alır. Bakanlık her zaman bu direktifleri yeri
ne getirir. Ayrıca bir üyenin katılmasını lü
zumlu görmiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir şey soracağım. 

İdare Meclisi yedi kişidir. İfade şudur: 
Bir Genel Müdür olmak üzere, altı kişi. Bun
lar İdare Meclisi tarafından idare olunur. Reis 
ve iki üye Ulaştırmadan, bir üye Maliyeden, 
birer üye Ekonomi ile Ticaret ve işletmelerden. 
İşletmeler Vekilinin teklifi İcra Vekilleri He
yetinin kararı ile tâyin olunur) denilmektedir. 
lütfen izah etsinler. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Madde sarihtir. Birer üye Eko
nomi ve Ticaret, İşletme, bir üye Maliye vekâ
letlerinden. 

Reis ve iki üye Ulaştırma Vekâletinden 
Genel Müdürle beraber yedi üye. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Umum Müdürle yedi oluyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Evet efendim. 

REİS — Cezmi Türk. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Yüksek Millî Sa

vunma Konseyinin görebileceğine karar verilecek 
hususlar ayrıdır, bu teknik teferruat işini ka
rarlaştıracak komitenin işi ayrıdır. Bunun da 
orduda yeri mühimdir. En yakın tarih tecrübe
leri dahi göstermiştir ki, harbe girmeden yap-
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liyatında askerî nakliyatın ne müşkilât içinde 
cereya ettiğine dair acıklı hâtıralar mevcuttur. 
Binaenaleyh asıl bu işlerin görülmesi ve sefer
ber olması lâzımdır. Devlet Demiryolları Umum 
Müdürünün bir sayın general olması ve ordu 
hizmetinden gelmiş bulunması bu gibi husus
ların murakabesini mümkün kılar ise de ma
kamlar ve şahıslarla baki ve kaiın olmadığına 
göre, yarın ordudan gelmemiş, ordu seferberlik 
ve hazırlıklarına ve nakliyatına vakıf olmıyan 
bir zat başa geçerse, bu vasıftaki bir zat bu 
hususta esaslı kararlar alamıyacağı cihetle, bura
da bu basit görünen maddenin, Allah geçinden 
versin, en yakın tatbikatında elîm neticeler do
ğabileceğini arzeder, bu noktaya dikkatlerinizi 
çekerim. 

ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Efendim, bir sözcü arkadaşımızın 
ifadelerinde veya -anlayışta zühul olmasın. Mil
lî Savunma Yüksek Kurulundan bahsedildi. Mev-
zuııbahis olan bu kurul değildir. Ulaştırma Ve
kâletinin bünyesinde bir Harb Ulaştırma Komi
tesi vardır. Bu komitede Millî Savunma Vekâle
tinin de bir temsilcisi vardır. Sayın Cezmi 
Türk'ün ifade ettiği hizmetler Millî Savunma 
Yüksek Kurulunca derpiş ve tanzim olunur ve 
Ulaştırma Vekâleti bünyesindeki Harb Ulaştır
ma Komitesine vazife olarak verilir. Bu işler 
Devlet Demiryollarının bünysinde değil, Ulaş
tırma Vekâletinin bünyesinde tetkik ve halle
dilecektir. Harb Ulaştırma Komitesji bu vazife-^ 
yi yapacak durumdadır. B,u komitenin bünye
sinde Millî Savunana Vekâleitinin bir temsilcisi 
vardır. Esasen D. D. nm idare Heyetinde muh
telif vekâletlerden temsilci bulunması mevzuu 
tetkik edildiği sırada Millî Savunmanın da bir 
temsilcisi bulunması arzu edildi. Diğer vekâ
letler de bununla alâkalıdır. Fakat Millî Sa
vunmanın bir temsilcisinin bulunmasında bir 
fayda mülâhaza edilebilir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Dev
let Demiryolları müdebbir bir tüccar gibi hare
ket edecek, idare, Vekâletin murakabesi altın
dadır. Bu, harb ulaştırma koonitesindeki bu 
temsilcilerin vazifesi istişari midir? idare mec
lisi idari kararlar alacak mı? 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESİN 
I (Bilecik) — Efendim, komite vekâlete bağlıdır. 
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Vekâlet kararlarını empoze ettirir, dikte ettirir 
ve yaptırır. 

CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — idareye empo
ze edilecek ve emir verilecektir. Teşekkür ede
rim, tutanaklara böyle geçti. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Burada « seçilebilir » diyor. Halibuki bir 
seçim mevzuubahis değildir. Bir tâyin 
mevzuubahi^tir. Tatbikatta seçimdir, değildir 
diye bir tereddüde mahal kalmaması için « tâyin 
olunabilir » • demeliyiz. Komisyon muvafakat 
ediyorsa bu şekilde düzeltsin. 

RElS — Komisyonun mütalâası nedir? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ BAKI ERDEN 

(Siird) — « Seçilmekte » ısrar ediyoruz. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Malûmu Âliniz tahkikatta türlü hal
ler olabilir, bir kelimeden bazan türlü mânalar 
çıkartılabilir. Sayıştay taltbikatta bu tâyindi, 
değildi, diyebilir. Esasen hiç seçim olmadığı için 
tâyin alunalbilir denebilir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ BAKÎ ERDEN 
(Siird) — Feridun Fikri Arkadaşımızın hakkı 
var, diğer bîr maddede de « tâyin olunabilir » 
denildiğine göre bunun da « tâyin olunabilir » 
olarak düzeltilmesi iktiza eder, iştirak ediyoruz. 

SALÂHATTlN HÜDAYÎOĞLU (Maraş) — 
Komisyondan bir sualim var? 

Devlet demiryolları artık bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduğuna göre Ulaştırma Vekâleti
nin bu müdahalesini nasıl telâkki ediyorlar? 
Sayın Bakan Lütfedip tavzih ederler mi? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ BAKI ERDEN 
(Sürd) — Bu komite Ulaştırma Bakanlığı bün
yesine dâhildir. Biz ise, D. Demiryolları Teşki
lât Kanunu konuşuyoruz. Ulaştırma Komitesi
nin bu kanunla alâkasını ben şahsan tâyin ede
miyorum. 

SALÂHATTlN HÜDAYÎO&LU (Maraş) — 
Aynı kanun içinde mevzubahis. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BAKI ER
DEN (Siird) — Kanunda ulaştırma komitesi 
diye bir kayıt yoktur. Biraz evvel Sayın Ba
kan, vekâlet camiasında mevcut olan "bir te* 
şekkülden bahsetmiştir. 

ULAŞTIRMA VEKlLÎ YÜMNÜ ÜRESÎN 
(Bilecik) — Ulaştırma Vekâleti bünyesinde 
mevcut olari Harb Ulaştırma Komitesi gibi te
şekkül, diğer vekâlet bünyelerinde de .vardır. 
Bunlar kanunen teşekkül etmiş ̂  olan Millî Sa-
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dıkları direktifleri vazife olarak teşekküllere 
tevdi eder. Yani Ulaştırma Vekâletinde mev
cut olan komite Ekonomi Bakanlığında da,, Ta
rım Bakanlığında da vardır. Arzettiğim gibi 
bunlar Yüksek Savunma Komisyonundan direk» 
tif alır ve alâkalı dairelere vazife olarak verdr. 

REİS — Komisyon, 6 ncı maddenin ikinci 
fıkrasındaki «seçilebilir» yerine «tâyin edilebi
lir» ibaresini kabul etmektedir. 

Madde üzerinde başka söz istiyen olmadığı
na göre, maddeyi bu tadil ile reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Altıncı mad
de bu şekilde kabul edilmiştir. 
. Efendim, açık oya arzedilen tasarılardan: 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların onan
ması hakkındaki kanun lâyihasına (251) oy 
verilmiştir. Tasan (251) oyla kabul edilmiştir. 

italya'daki Alman ihtira beratları hakkın
da Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımı
zın tasdikına dair kanun lâyihasına (264) oy 
verilmiştir. Lâyiha (264) oyla kabul olunmuş
tur. 

'Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına (247). oy ve
rilmiştir, lâyiha (247) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaiariyle eklerinin ka
bulü hakkındaki tasanya (248) rey verilmiş 
ve tasarı (248) reyle kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlük 
MADDE 7. — TCDD nın bir Umum Müdü

rü ve lüzumu kadar Umum Müdür muavini bu
lunur. 

Umum Müdürle muavinlerinin yüksek tahsil 
görmüş olmaian şarttır. 

Umum Müdür, Ulaştırma Vekilinin teklifi 
ve muavinleri Umum Müdürün inhası ve Ulaş
tırma Vekilinin teklifi üzerine icra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunur. 

Umum Müdür* TCDD nm bütün işlerini ka
nunlara, nizamnamelere, idare Meclisi kararlan 
ile TCDD nın iştfgal konularının icaplarına, gö
re sevk ve idare eder. 

— mı — 
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REÎS — Hadde hakkında söz istiyen? 
Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, tekrar özür dilerim, »belki sözlerim mad
deye uymıyacaktır. Çünkü esaslı tetkik edeme
dik. 

Burada diyor kd, «Umum Müdür, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının bütün iş
lerini kanunlara; nizamnamelere ve idare mec
lisi kararlariyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarının iştigal konularının icaplarına 
göre sevk ve idare eder.» 

Burada bakanlığın, bu İktisadi Devlet Te
şekkülü üzerinde ne dereceye kadar bir hakkı 
olduğunu kestiremiyoruz. Belki başka madde
lerde gelecek. Fakat burada çok mühim bir 
noktayı, şu vazifelerin hududu çizildiği bir sı
rada sarahaten öğrenmek niyetindeyiz. Meselâ 
idare meclisi bir karar verir ve bilet fiyatlarını 
birden bire dört misline çıkarırsa? (Ona dair 
hüküm var sesleri). 

Müsaade buyurun da, sözümü tamamlıyayım. 
Çünkü, af buyurunuz peşin olarak da söyledim; 
bize tamamen kanunun tetkiki imkânı verilmedi. 

Devlet Denizyollarında şahit olduk, hani 
sütten ağzı yanan yoğurdu üiliyerek içermiş. 
Çünkü Devlet Denizyolları navlun fiyatlarını bir
denbire iki misline çıkardı. Salahiyetli makama 
müracaat ettiğimiz zaman aldığımız cevap şu 
oldu. Ne yapalım kanunla salâhiyeti ona verdi
niz. Eğer hakikaten arkadaşlarımın dediği gibi 
aşağıda maddesi gelecekse ferahlıkla kabul ede
rim. ve yanlış bir maddede konuşmanın mahcu
biyetini de kabul ederim. Yeter ki, mesele teza
hür etsin. Kanun, nizamname, idare meclisi ka
rarları bunların hiçbirisi bedelin artırılmasına 
mâni değildir. Yine birgün karşımıza Devlet De
miryollarında bir fiyat artması çıkarsa salâhiyet 
hududumuz dâhilinde bir şey yapabilmek imkâ
nına, Devlet olarak, Hükümet olarak sahip mi
yiz değil miyiz, bu hususun açıklanmasını rica 
ederim. 

REÎS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKİL YÜMNÎ ÜRESİN (Bi

lecik) — Efendim, Sayın Goloğlu arkadaşımız 
Denizcilik Bankasının yaptığı tarife zamları üze
rinde endişesini ifade ettiler. Hakkı vardır. Ama 
Denîzeilik Bankası anonim şirket olmasına ve Te
kel İdaresi dışındaki tarifeler mevzuunda ihtiya
cıma sahip olmasına rağmen Vekâletin Teşkilât 
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bileceği kanaatindeyiz. 
Nitekim bu tarifeleri yeniden bir revizyona 

tâbi tutulması hususu Denizcilik Bankasına bildi
rilmiş ve istenmiştir. 

Kaldı ki, İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelen Devlet Demiryollarının murakabesi bundan 
böyle 3460 sayılı Kanuna tâbi olacaktır. Bundan 
sonraki maddelerde tarifelerin ne suretle tanzim 
edileceği ve Ulaştırma Vekâletinin hangilerini 
tetkik ve tasdik edeceği yazılıdır. 

Bu itibarla endişeye mahal olmadığını zan
nediyorum. 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Bir sual 
soracağım. Efendim, Sayın, Bakanın buyurduk
ları, bu Denizcilik Bankasındaki tarifenin bakan
lık tarafından tekrar tetkiki hakkındaki salâhi
yet doğrudan doğruya idari midir, yoksa kanun
larında mündemiç midir? 

ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Bir bakıma idaridir. Fakat biz ha
len mevcut ve meriyette olan Vekâlet Teşkilât Ka
nununun maddesine istinaden bunları tetkik 
hakkını haiz olduğumuzu da kabul ediyoruz. 

REİS — Baki Erden. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar, hakikaten 
zamanın darlığı münasebetiyle mütalâa edilmedi
ği için arzediyorum; tarifeler bundan sonraki 
maddelerde tasrih edilmiştir. Cari tarife Ulaş
tırma Bakanlığı taralından tasdik edilir. Diğer
leri İcra Vekilleri tarafından tasdik edilir. 

Buraya koyduğumuz madde P. T. T. de aynen 
vardır. Bu maddeyi oradan aldık. 

Tarife hususunda endişe edilecek bir şey yok
tur. 

'ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
r sayın Goloğlu arkadaşımın beyanatını yanlış 

anlamamışsam, İktisadi Teşekküllerin bakan
lıklarla olan münasebetlerinin bu kanunda açık 
olarak yer almasını ve bakanlıkların salâhiyet
lerinin nelerden ibaret olduğunun belirtilmesi
ni istiyorlar. Bu kanuna böyle bir hüküm ko
yamayız. Bir iktisadi teşekküle vücut veren o 
teşekkülün kanunudur, iktisadi teşekküllerle 
bakanlıkların münasebetlerini tâyin ve tesbit 
eden kanun ise 3460 sayılı Kanundur. Bütün 
umumi hükümler, idare meclislerinin salâhiyet-

I leri ve hattâ eğer yanılırsam arkadaşlarımın 
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beni affetmelerini rica ederim, umum müdür
lüğün salâhiyetleri, umuım müdürlerin tahsil 
vaziyetlerini dahi bu kanun içine koymak ha
şivdir. Bunlar 3460 sayılı kanunda yer al
mıştır. Ancak teşekkülün çalışma tarzında di
ğer iktisadi teşekküllere nazaran bir fark var
sa buna ait hükümler bu kanunda yer alabile
cektir. Meselâ tarifeler gibi. 

Bir nokta üzerinde de dikkat nazarınızı 
çekmek isterim; Denizcilik Bankası Kanunu 
ile bugün konuşmakta olduğumuz kanun ara
sında mühim fark vardır. Hâtıram beni ya
nıltmıyorsa Denizcilik Bankası 3460 sayılı Ka
nuna bağlı bir müessese değildir. Bir anonim 
şirkettir. 3460 sayılı Kanun, bakanlıkla mü
esseselerin münasebetlerini tanzim ve tasrih et
miştir. Alelıtlak münasebetleri 3460 sayılı Ka
nuna bırakmak en doğru hareket olur, kanaa
tindeyim. 

RElS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, mevzuun en nazik safhası bu 
saftadır. Vekâletle Umum Müdürlüğün salâhi
yetlerine, 3460 sayılı Kanunun, Vekâletin Umum 
Müdürün icraatına müdahalede bulunmaksızın 
lâzımgelen talimat ve murakabesini yapması, 
der. Bu Umum Müdürlüğün muamelâtına müda
halede bulunmak veya bulunmamak keyfiyeti 
sarahatle tesbit edilmiş durumda değildir. Bina
enaleyh Goloğlu arkadaşımız ve diğer tarife 
mevzularında hassasiyet gösteren arkadaşlarımı
zın İktisadi Teşekküller formuna giren müesse
senin idaresinde iktisadilik ruhuna, icaplarına 
intibak etmesi lâzımgeldigini de düşünmelerini 
göz önüne almak lâzımgeldiği keyfiyetini belirt
mek yerinde olur. Bu, en nazik safhadır, iktisa
di Devlet Teşekküllerinin bugüne kadar tatbikat
ta idarelerde tecelli eden safhalar, bâzan Vekâ
let müdahalelerinin Umum Müdürlüğün icraatı
nı iktisadilik ruhu içerisinde âdeta felce uğra
tacak mahiyetler gösterdiği fiilî olarak Umumi 
Murakabe Heyetinin senelerden beri raporların
da belirtilmiş hususlardandır. Binaenaleyh ikti
sadilik mevzuu ileri sürülürken bunun b'ir kâr 
ve zarar müessesesi halinde çalışmasını göze al
mak ve tarifeleri, bilhassa bu müessesenin gelir
lerini teşkil edecek olan tarifeleri siyasi düşün
ce ve kanaatlerle tahdit yoluna gitmek doğru 
bir hareket olmaz. Bunu yaparken, bundan do
ğacak neticeleri de nazara almak ve bundan do-
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! ğacak zararların telâfisini düşünmek de bu Mec-
j lisin üzerinde durması icabeden keyfiyetlerden-

dir. Binaenaleyh, iktisadi Devlet Teşekkülü ha
linde bir müessese kurarken 3460 sayılı Kanu
nun müeyyidesiz kalan Vekâlet murakabesi key
fiyetinin Vekiller,tarafından ve Vekâlet erkânı 
tarafından hassasiyetle riayet edilir şeklini göz 
önüne almasının çok lâzım olduğunu ve bilhas
sa kadroların tasdik muamelesinin fazla gecik
tirilmesinin iktisadilik ruhu üzerinde çok hırpa-
layıcı roller oynadığını belirtmenin zaruri oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Tâyin ve azilleri Vekâlet İcra Vekillerine bil-
[ dirir, bu, Vekâletin salâhiyeti dahilindedir. Vekil 

Umum Müdürün icraatının kendi noktai naza
rına uygun olmadığını görürse, o Umum Müdü
rü tâyin ve azil salâhiyetine istinat ederek kay-
rimuayyen ve gayrivazıh sebeplerle vazifeden 
ayırmak yoluna gidebilir. Bu da iktisadilik bün
yesinde büyük zararlar meydana getirmektedir. 
Bu hususların üzerinde durulması lâzımgeldigini 
ve iktisadiliğin müdebbir bir tüccar gibi hare
ket etmekliğin lüzumu olduğunu belirtmeyi çok 
yerinde sayarım. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sa

yın Bakanın ve Sayın Komisyon Sözcüsünün 
tarifeler hususunda endişeye mahal yoktur, be
yanında bulunmaları ve bu beyanda ısrar et
meleri bendenizi endişeye şevketti. Bir taraf
tan bu müesseseleri müdebbir bir tüccar gibi ha
reket edecek iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
getirirken, öte taraftan siyasi komprimelere 
dayanan idari kararlarla bu müesseselerin ic
raatına müdahale etmek tipik bir devlet işlet
meciliği misalidir. Kendimizi aldatmaya mahal 
ve mâna yoktur. Açıkça konuşmak lâzımdır ki, 
bu müessesenin bütün geliri tarifelerinin geli
ridir. Bu müesseselerin tarifesine müdahale et
mek ve burada beyan buyurdukları gibi müs
takil anonim şirket olan Denizcilik Bankasına gi
dip tarifelerine müdahale etmek ve idari nüfuz ve 
salâhiyetlerini kullanarak, bunda siyasi mah
zur vardır, diye tarifelerini çıkartmak veya in
dirmek iki mâna ifade" eder. Ya o müessese hak
sız yere tarifeyi artırarak spkülâsyon yapmış
tır. Yahut* o müessese hatalı maliyet esaslarına 
istinat ederek tarifesini artırmıştır. Müesseseye 
bu sefer gelirini indir demek, müsavi zarar et 

I demektir. Bu müesseseler zarar ederse, âmme 
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müesseseleri olarak bu zararı kim telâfi edecek? 
Mazide olduğu gibi bu zararlar avans hesapla-
riyle devlet bankasına, yüksek faizler ödiye-
rek Hazinei Millîye tarafından yüklenilebilecek-
tir. Şu halde Devlet Demiryolları, seyyahat 
eden vatandaşlara tarifelerde tenzilât yaparak 
zararını hiç demiryolu veya vapurda seyyahat 
etmiyen vatandaşlara bunu ödetmek demektir. 
ondan aldığımız vergi ile bu zararı telâfi edece
ğiz demektir. Bu adaletsizliğin ta kendisidir. 
Bu adaletsizlik de seçim endişesiyle yapılmak
tadır. (Soldan, bu olmadı sesleri) Devlet zararı
na, bir kısım halka, sen ucuza seyyahat et de
mek ve bu zararı Hazineden ödemek iktidarın 
bir kısım halkı memnun edebilmek için bu yola 
millet kesesinden para tahsis etmek demektir. 
Bunun hukuki mânası budur. Faraza İstanbul'
dan Samsun'a tren 60 lira ise sen 50 liraya götüre
ceksin, demek bu vatandaşın cebine 10 lira koy de
mekten farksızdır. Bir vatandaş Trabzon'dan istan
bul'a deniz yolu ile 80 liraya seyyahat ediyorsa, 
sen tarifeyi artırdm, 60 liraya indir demek, 
aynı şekilde Trabzonlu vatandaşı memnun et
mek, istikbalde faydalı olmasını temin etmek 
için, ceplerine 20 lira koymak demektir. Bir ta
raftan devlet işletmeciliğini bu memlekette D. 
P. muhalefette iken uzun yıllar teknid etmiş ol
duğu halde, iktidara geçtikten sonra, o müesse
selere, nezaretim altında otonomi vermek, siz 
iktisadi teşekküllersiniz, müdebbir olarak ha
reket edeceksiniz demek, fakat arkasından en 
tabiî, en sarih, en meşru kazanç tarifesi olan ta
rifeye müdahale etmek, siyasi, idari, hukuki 
yollarla yani iktisadi işletmecilik zihniyeti ile 
siyasi kompromilere dayanan idareci bir zihni
yetle müdahale etmek, tam mânasiyle siyasi bir 
devlet işletmeciliğidir. Bununla muayyen bir 
vatandaş kitlesini memnun edersiniz, ama di
ğer vatandaş kitlesinin zararına işlemesinin ne 
mantıkan,ne hukukan ve ne de uzun mesafeli 
bir siyasetin menfaati yoktur, arkadaşlar. Onun 
için burada gerek Sayın Bakanın ve gerekse 
Sayın Sözcünün, tarifeler üzerinde endişeye 
mahal yoktur diye teminat vermesinin sizleri 
teselli edeceğini zannetmiyorum. Fakat bu mil
letin buna inanacak kadar gözü kapalı olduğunu 
zannetmiyorum. Bu millet eski millet değildir, 
tarife üzerinde indirme yapacağım demenin, 
endirekt şekilde kendisine nasıl aksedeceğini 
bilmektedir ve sizler söylemek imkânını tak-
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| yit etmiyecek olursanız bundan sonra muhale

fet de bu iktisadi mevzular üzerinde bilhassa 
meşgul olacaktır ve milletimizin bu yoldaki uya
nıklığı da bundan sonra çok artacaktır. Sonra, 
Sayın Bakanı ve ^bilhassa Komisyon Sözcüsünü 
bu noktada çok zayıf gördük. Bir memlekette
ki kömür fiatları artar, bir memleketteki ma
zot fiatları artar, bir memlekette benzin fiat
ları artar, bir memlekette malzeme fiatları artar, 
bir memleketteki yedek malzeme fiatları artarsa, 
bir meemlekette işçi hayatını tanzim eden sos
yal kanunlar çıkarılması ve işçi ücretlerinin 
kurtarılması için teminat vermek lâzımgelirse, 
gayet tabiîdir ki, işletme masrafı, işletme mali
yeti artar. Bu böyle durup duracak mı? Ha
yır arkadaşlar. Artırmıyacağım, tutacağım 
tutacağım demek bu tam mânasiyle totaliter 
bir zihniyet ifade eder. Kömürün arttığını ka
bul ediyorsunuz, hattâ bugünkü kömür fiatları 
açık vermiştir, idare zarar ediyor, Hazine bu
nu ödememek için vatandaşlara fazla fazla kö
mür vermektedir. D. P nin iktidara, geldiği 
zamandaki itibarı gittikçe azalmaktadır. Ve 
bu, bilhassa iktisadi sahada cereyan etmekte
dir. Benzin fiatı artar, yedek malzeme fiatı ar
tar. Fakat âmme hizmeti gören devlet müessese
lerinde, iktisadi Devlet Teşekküllerinde artmaz; 
bez fiatlarmı artıramazsınız, deniz nakliyat fi-
atlannı artırmazsınız, demiryolu nakliyatını 
artıramazsınız. Fakat bunun endirekt olarak 
iktisadi sahada reperküsyonu büyük olur. Çün
kü diğer taraftan size güvenerek serbest teşeb
büste bir zat 10 tane kamyon almıştır, Istan-' 

I bul ile Samsun arasında işletecektir. Siz Dev-
1 let Demiryollarının tarifelerini indirdiğiniz 

anda bu vatandaş, benzini pahalı aldığı, mazo
tu pahalı aldığı, yedek parçayı pahalı temin et
tiği ve tamiratı pahalı yaptırdığı için, sizin D. 
D. Yollarında suni olarak yaptığınız tarife 
indirmesine karşı rekabet edemez, mefluç ve 
zararlı vaziyete düşer. Bu sefer seçimlere fay
dası olur ümidi ile yapılan bu hareket birçok 
vatandaşların zararını mucip olur. Bu, her ne 
taraftan ele alırsanız alnız; içtimai, iktisadi, 
siyasi keşmekeşliktir, içinden çıkamazsınız. 
Tıpkı dünkülerin düştüğü iktisadi zihniyete, 
karanlığa düşersiniz, içinden çıkamazsınız. Gi
dişiniz de bu yoldur. Bendenizin naçizane tav 
siyem budur, sadece sizi ikaz etmektir. 
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Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Mehmet Şevki Yazman. 
KÂTİPLER : İnşan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale). 
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daşımm her şeyin fena idare edileceği ihtimalini 
esas tutarak mütalâa yürütmektedir. Her müda
halenin muhakkak surette hissî veya şahsi, veya 
siyasi olacağını kabul buyurmamaları icabeder. 
Demin de arzettiğim gibi, âmme hizmeti gören 
müesseseler, Devletin umumi iktisadi bünyesi
ni dikkate almaya mecburdurlar. 

Âzami tarifelerin Heyeti Vekilece tasdiki 
şartını koyuşumuzun sebebi, buyurdukları gibi, 
keyfiyetin başka teşekkül ve teşebbüslerin 
aleyhine ve zararına da olmamasını temin için
dir. 

Ulaştırma Vekâletinin ve Hükümetin bu şe
kilde murakabesi mâkul ve lüzumunun mantıki 
olduğunu yüksek nazarınıza arzetmek isterim. 

REÎS — Daha altı arkadaşımız söz istemiştir. 
öğleden sonra saat 15 te toplanmak üzere 

Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,*28 

OTURUM 
kati : 15,10 

Vlehmet Şevki Yazman. 
olu), Ömer Mart (Çanakkale). 
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REİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin müdebbir bir tüccar gibi çalışmasını is
temek ve onların iktisadi bünyesine müdahale 
etmemek ne kadar lâzım ve faydalı ise âmme 
hizmeti gören müesseselerin Devletin iktisadi 
bünyesini de dikkate almak mecburiyetinde ol
duğunu kabul etmek icabeder. Diğer taraftan 
şunu da belirtmek lâzım ki, Devlet Demiryolları 
yalnız bir çimento fabrikası, gibi, yalnız bir 
şeker fabrikası gibi kıymetli ve hizmeti mevziî 
ve mahallî olan bir müessese değildir. Memleke
tin umumi iktisadi hayatına yakînen müessir 
olan ve memleketin savunma hizmetinde mühim 
rolü ve vazifesi olan bir müessesedir. Binaen
aleyh bu idare İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelse bile bunun üzerindeki murakabeyi temin 
ve muhafaza etmek şarttır. Cezmi Türk arka-

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Ordu seçim çevresi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı). 
REİS — Oturumu açıyorum. 
Devlet Demiryolları Kuruluş kanunu tasarı

sının müzakeresine devam ediyoruz. 
Yedinci madde hakkında söz istiyen? 
Komisyon sözcüsü, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlarım, usul 
hakkında bir iki söz arzetmek isterim. 

öğleden evvel 7 nci madde üzerinde söz alan 
arkadaşların hepsi tarife hakkında konuştular. 
Müsaade buyurulursa tarifeye dair konuşacak
lar varsa o madde geldiği zaman konuşsunlar. 
Şimdilik yalnız yedinci maddeye dair konuşul
masını rica ederim. 

REÎS — Tarık Gürerk. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Vazgeçtim. 
REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, mevzuumuz arkadaşımızın dediği gibi sa
dece tarife meselesi değildir. Mevzuumuz, 7 nci 
maddede vekâletin bu müessese ile olan münase
beti, murakabesi ve icabında onun idare tarzına 
müdahale edip edemiyeceği hususudur. 

Şimdi muhterem Enver Güreli arkadaşım, 
bu hususta bana cevap vererek bunun 3460 sayılı 
Kanunda mevzuubahs edilebileceğini, yeri ancak 
orası olduğunu söylediler. Kanunu getirmiştim 
maddelerini okuyacaktım,'fakat kendileri burada 
bulunmadıkları için okumaktan sarfınazar edi
yorum. Bu kanunda müeyyidesiz birtakım tef
tiş ve murakabelerden bahsedilir ve fakat bâzı ah
valde icabeder ki, yapılan bir işe vekâletin müda
halesi lüzumlu olur. îktisadi Devlet Teşekkülü îs-
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tiklâliyeti karşısında vekâletlerin cnlara müdaha
lesi meseelsi burada karşımıza çıkmaktadır. Filha
kika İktisadi Devlet Teşekkülleri müdebbir bir 
tüccar gibi hareket etmek zorundadır. Ama mem
leketimizin icapları ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin görecekleri işleri mahiyeti bu teşekküllerin 
yalnız bir tüccar gibi çalışmasına imkân verme
mektedir. Bilhassa bu İktisadi Devlet Teşekkülü
nün ve buna mümasil bir iki İktisadi Teşekkülün 
vazifeleri tam bir âmme hizmeti mahiyetindedir. 
Aynı zamanda ortada bir fiilî inhisar vaziyeti de 
vardır. Binaenaleyh bu mesai hem âmme hiz
meti mahiyetindedir, hem de fiilî inhisar mahi
yetindedir. Tamamiyle bir tüccar gibi de idare 
etmeye imkân yoktur. Bu memlekette Ameri
ka'da olduğu gibi hususi teşebbüsün tren işlet
mesine imkân olmadığı aşikârdır. Vaktiyle De
nizyolları İdaresi haricinde yolucu nakliyatı var
dı şimdi bunu yapmaya fiilen imkân yoktu. Fiilî 
bir inhisar vardır. Deniz yolcu nakliyatında 
da bir rakabet mevzuubahis değildir. Bu vaziyet 
karşısında bu teşekkülleri tamamen kendi başla- • 
rma bırakmaya imkân yoktur. Diyorlar ki, ma
liyet hesabını yaptık, zarara düşeceğiz. Âmme 
işlerinde elbette zarara düşülebilir. Zarara dü
şünce yolcu ücretlerini artırmamalıdır. Bu iş
lerde zarar da mevzuubahis olabilir. Biz bu is-
tiklâliyeti verdiğimiz idarelerde hattâ maliyetle 
ilgili olmıyan halka zararlı işler ve kararlar da 
gördük. 

Cezmi Türk arkadaşımız bilmedikleri bir mev
zuda konuştular, müsaade ederseniz bu hususu 
izah edeyim; nedense kendilerinde bir seçim pro-
poğandası tesiri vardır. Daima mevzuu dönüp 
dolaştırıp seçim mevzuuna getiriyorlar. Bunu 
kendilerinden beklemezdik, ama itiyat edinmiş
ler galiba.. Ben Devlet Demiryollarına zam ya
pılmasın diyorum. Benîm seçim bölgemle De
miryollarının ne alâkası var, uzağından, yakı
nından demiryolu geçmez. 

Denizyollarına gelince; İdare öyle bir iş ya
pıyor ki, bunun maliyet, kâr ve zararla alâkası 
yoktur. Ama vatandaş zarar görmektedir. Bi
zim rnıntakada ikinci mevkide seyahat edenler 
ekseriyetle talebe ve orta halli kimselerdir. Bun
lar vapura binerken yiyeceklerini de beraber alıp 
onunla idare ediyorlar. Ama şimdi Denizyolları 
diyorki, hayır, yemeğinizi de vapurda yemeye 
mecbursunuz. 

REİS —- Bunların madde ile alâkası yok. 
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I MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Var 

efendim. Şimdi Cezmi Bey bu vaziyeti bilmediği 
, için diyor ki, ne demek istiyorsunuz? Yani üe-

[ retleri azaltmak suretiyle rey mi temin etmek is
tiyorsunuz? diyor. 

Eğer biz rey peşinde koşmuş olsaydık Deniz-
foank teşekkül ötmeden, yani Devlet İdaresi ha
linde iken tenzilât isterdik. Biz halkın menfaa
tini düşünüyoruz. Halk zarar görmesin istiyo
ruz. 

İşte yedin,ci maddede durmaklığıamzın sebe
bi budur. Acaba diyoruz, şu yedinci madde ile, 
kendisine yeni bir hüviyet vereceğimiz idare, bir 
âmme hizmeti gördüğünü, fiilî inhisar durumu
nu unutarak halkın zararına bir karar alır mı? 
İşte endişemiz budur. Yedinci madde üzerinde 
durmaklrğımızm hakikî sebebi budur. 3460 sa
yılı Kanunun mevcut hükümlerine göre kendisi
ne verilmiş olan salâhiyetler dâhilinde yapıla
cak işleri önliyecek müeyyideler yoktur. 

I Binaenaleyh, bu hususta bir endişe içindeyiz-
I dir. Bu endişemizi, kanuni ahkâmla, müeyyide ile 

giderecek bir neticeye ulaşamadık. Bu sebeple
dir ki, madde üzerinde ısrarla durmaktayız ve 
bunun, üzerinde ısrarla duruşumuzun sebebi de 
asla tarifelerde tenzilât veya şunu, bunu istemek 
gibi küçük bir düşünceye müstenit değildir. 
Âmme hizmetinde vatandaşların aleyhine her
hangi bir karar alınmaması yolundaki endişe
mizden ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, tarife meselesinin hakikaten 12 
nci maddede mevzuubahis olan bir mesele oldu
ğu anlaşılıyor. Binaenaleyh, orada tarifeye 
mütedair mülâhazalarımızı serdet.me'k daha uy
gun olur. Yalnız Goloğlu arkadaşımızın temas 
ettiği nokta hakikaten mühimdir. 

Şimdi biz bugün bir tebeddül karşısındayız. 
Yani Devlet Demiryolları, geçen gün P. T. T. 
de yaptığımız gibi Devlet İktisadi Teşekkülü 
haline getiriyoruz. 

Arkadaşımızın izhar ettiği endişe, yeni bir 
sistemin içine girildiği şu sırada ehemmiyetle 

, dikkat olunacak bir noktadır. Bilhassa sayın 
Enver Güreli pek yerinde olarak bunun umu
mi bir kaide olarak 3460 sayılı Kanunun me
kanizması içinde mütalâa edilmesini beyan «it
tiler. Yani 3460 sayılı Kanun, vekillerin ne-

j zareti altında bulunan Devlet İktisadi Teşek-

— 806 — 



B : 111 17. 
küllerine karşı olan vazifeleri ve onun sevk ve 
idaresi hakkında yetkisini, tanzim etmektedir. 
©Una hiç şüphe yok. Ancak yeni yeni İktisadi 
Devlet Teşekkülleri vücuda getirdiğimiz şu sı
rada vekilin müessese üzerindeki yetkisini de 
tasrih etmekte fayda vardır. Çünkü şimdiye ka
dar katma bütçe ile idare olunan ve vekilin 
doğrudan doğruya emrine tâbi olan müesse
seler, şimdi birtakım yeniliklerle, yani birçok 
hususlarda salahiyetli olarak kendi başlarına 
çalışmalarına imkân verecek surette yeni usu
le doğru gidiliyor. Bendeniz şahsan tasvip eden
lerdenim. Ancak, aynı zamanda bu müessese
ler vekilin otoritesini takviye edecek, vekilin 
yakından bunları murakabe etmesini takviye 
edecek şekilde bir hüküm konursa ve bu iş 
güzelce tanzim edilirse daha faydalı olur di
ye mülâhaza ediyorum. 45ira, aksi hal olabi
lir, tatbikatta bu müesseseler anonim şirket 
olarak kendilerini mütalâa ederek... 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — öyle şey ol
masına imkân yok. 

(FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— İmkân olmazsa tasrihinde ve vekilin mura
kabesinin kuvvetle tesisi faydalı olur. Çünkü 
bu şekil, yeni bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
karakterini aldığında, yarın diğerleri de gele
cek, tatbikatta, vekilin bu müesseseler üzerin
de Büyük Millett Meclisine karşı olan mesuli
yetini ne şekilde tecelli ettireceğinde bâzı te
reddütler olabilir. Binaenaleyh bu noktaların 
iyice anlaşılmadan geçilmesi mahzurlu olur mü-
talâasındayım. 

REtS — Muhlis. Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Tarife- üzerinde 

arzı malûmat edeceğim. 
REtS — Enver Güreli. 
«ÂDİ HpSMAN İstanbul) — Bütçe Komis

yonu adına söz rica ediyorum. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Ben tavzi-

hen söz almış bulunuyorum. Sabah oturumunda-
ki mâruzâtımda* Bakanlıkla teşekkülün müna
sebetlerini idare eden 3460 sayılı Kanundur de
miştim. Bunun haricinde eğer teşekkülün çalış
masında bir hususiyet varsa bunun kanunda yer 
alması lüzumludur. ' Zaptı aynen ' okuyorum:; 
«Ancak teşekkülün çalışma tarzında diğer: 
İktisadi Devlet Teşekküllerine nazaran bir fark 
varsa, buna ait hükümler bu kanunda yer alabi-
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lecektir. Meselâ, tarifeler gibi... » Evvelâ şu
nu belirtmek lâzımdır. Bir iktisadi teşekkül, 
veya münhasıran hususi teşebbüs tren seferleri 
ihdas etse, demiryolculuk yapsa dahi Devlet bu
nun tarifeleri üzerinde murakabesini yapar. 
Kaldı ki, bu kanunda da yer almıştır. Tarifeler, 
Umum Müdürlükçe idare meclisine Ve Ulaştırma 
Bakanının tasvibine arzedilecektir. 

Bir noktayı arzetmek isterim. 
Arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşekkülleri 

muhtar bir müessesedir. Fakat bu muhtariyet 
hudutsuz bir salâhiyet mânasına gelmemelidir. 
Devletin sermaye Jsoyduğu müessesenin, mal .sa
hibi sizlersiniz, Meclistir. Mal sahibine niya-
beten- idare meclisleri Bakanlığın , murakabesi 
altında çalışmaktadır. Eğer Devletin politika
sında her hangi bir şekilde tarifeler üzerinde 
bir görüşü varsa onu bu kürsüden beyan etmesi 
o politikayı dirije etmek için kâfi gelecektir. Bu, 
Devlet sermayesini itimat ettiği ellere jeran sı-
fatiyle terketmiş demektir. Yoksa bu demek 
değildir ki, müessese her türlü kayıttan amade
dir. O vakit İktisadi Devlet Teşekküllü olmaz, 
bir* anonim şirket olur. Kaldı ki, âmme vazifesi 
gören P. T. T., D. Demiryolları gibi müesseseler 
daima Devletin, Vekâletin murakabesi altında 
kalacaktır, tarifeler üzerinde daima fikrini be
yan edecektir.. Amrika'da dahi, Fransa'da dahi 
D. Deiniryolannda olduğu gibi tarifeler Devlet
ten geçirilmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
kanunda da bu madde yer. aldığına göre, zanne
dersem ihtilâfa mahal yoktur. 

RElS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü Hadi 
HüsraBn. . 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H&DÎ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
Devlet Demiryolları, mevcut olan bir rejime 
tâbi tutulmuştur. Kabul buyurduğunuz birinci 
madde aynen şöyledir: 

«Ulaştırma Vekâletine bağlı olmak, hükmî 
şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanunla 3460 sa
yılı Kanuna göre idare ve murakabe olunmak» 

Mevcut olan ve oldukça adedleri çok mües
seseler hakkında halen tatbik edilmekte bulu
nan,, mâna ve mahiyeti yüksek heyetinizce ma
lûm bir rejime) tâbi tutulmuştur. Birinci madde 
bunu kabul etmiş , bükmüyor. Arkadaşlar di
yorlar ki; bu rejim bu müessese için kâfi de
ğildir. Birkaç gün evvel kabul ettiğiniz P. T. T. 
İdaresi de zannediyorum ki bunun kadar belki 
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bundan daha ileri âmme hizmeti gören ve gö
recek olan bir müessesedir. Onun için lütfetti
niz aynı rejimi aynen kabul buyurdunuz. 3460 
sayılı Kanun sistemine bağlı olarak idare edi
lecektir. Âmme bu demek değildir ki, bunlar 
içerisinden bir müessese hakkında başkaca bir 
hüküm konmaz; konabilir. Yalnız burada 
münakaşa mevzuu zannediyorum ki, Öyle anlı
yorum ki, 3460 sayılı Kanun üzerine teksif 
edilmiş oluyor. O kanunun münakaşası burada 
yapılamaz, o yaşıyan ve birçok müesseseler 
hakkında tatbik edilmekte olan bir kanundur. 
Eğer o kanunun mevcut murakabe ve idare 
şekilleri dışında buraya bir lıüküm konulması 
arzu ediliyorsa arkadaşlar müspet olarak bir 
teklifte bulunsunlar, o münakaşa edilsin. Bu
rada en ziyade üzerinde durulan nokta zanne
diyorum ki tarife meselesidir. Hakikaten bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi 
teklif edilmekte olmakla beraber tarife mev
zuunu tasarı büyük bir ehemmiyetle nazarı 
dikkate almış ve esas tarifeleri, Devlet hizmet
lerinde bu kabîl ulaştırma mevzularının sevk 
ve idaresi kanunlarla kendisine verilmiş plan 
Ulaştırma Bakanlığına dahi bırakmamış, ana 
tarifelerin tasdik ve kabulünü tcra Vekilleri 
Heyetine ve Hükümete tevdi etmiştir. 

Yine tasan bu ana tarifeler dışında ve bunun 
altında tenzilâtlı tarifeler yapmak salâhiyetini 
de idareye bırakmamış, Ulaştırma Bakanlığına 
bırakmıştır. 

İşte Devlet Demiryolları esas mevzuların
dan birisi olan ve hepimizi bu noktadan alâ
kadar ettiğine şüphe etmediğim tarife mevzuu 
aşağıda mütalâa, edeceğimiz madde ile btt şe
kilde yüksek heyetinize sunulmuş bulunuyor. 

Bunun dışında 3460 sayılı Kanun sisteminin 
münakaşası zannediyorum ki burada olmama
lıdır ve arkadaşlarımız bu müessese için yine 
arzettiğim gibi bu sistemi, ve bu murakabe usul
lerini kâfi görmüyorlar ve buraya istisnai bir 
hüküm ilâve etmek istiyorlarsa, ilâve etmek 
istedikleri hükmü lütfedip bildirsinler, bunun 
münakaşasını yapalım. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — 3460 sa
yılı Kanunun hükmü muvacehesinde böyle bir 
7 nci maddenin buraya konmasına lüzum var 
mıydı, yok muydu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 
HÜSMAN (Devamla) — Orada böyle bir hük-
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I nıün bulunması mümkün değildir. Tetkik buyu-

rulursa bu metin şudur; umum müdür ne yapa
cak, nasıl idare edecek? Bu, âdeta bir tavzih
ten ibarettir. Umum müdür, bütün işlerini ka
nunlara, nizamnamelere dayanarak ve idare 
meclisi kararları ile T. C. D. D. nîn iştigal konula
rına göre idare eder. Bu madde umum müdürün 
vazifesini aşağı yukarı tavzih ediyor, demektir. 
Ve 3460 sayılı Kanunla asıla tearuz halinde de
ğildir. Böyle bir hükmü orada aramaya ve bul
maya da mahal ve imkân yoktur. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — O hü-
I küm orada vardı. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (Devamla) — Olabilir fakat bu ni
zamnamelere ve T. C. D. D. icaplarına diye bir 

I hüküm orada mevcut değildir bu bir tavzihten 
ibarettir. 

REİS — Cezmi Türk buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Mahmut Goloğlu 

arkadaşımdan özür dilerim. Tahmin buyurduk
ları gibi, bilmediğimiz mevzularda konuşmayı 
politikaya intisap ettikten sonra öğrendik. Mev
zulara kendileri kadar derin vukuf ile temas 

I edemediğim için bendenizi mazur görsünler. 
Kendileri kadar zekâ, dikkat ve himmet sarfe-
decek başta ve yaşta olmadığımı görüyorum. 
fakat alâ kaderülistitaa teşriî vazifemizi yapı-

I yoruz, zehabi ile çıkıp beyanlarda bulunuyoruz. 
Aklımın erdiği mevzularda. Hep seçim mesele
lerine temas ettiğimden bahis buyurdular, ni-

I çin seçim seçim diyorlar. Bizi seçim işleriyle alâka
lı görüyorlar. Kendilerine bir yaşlı arkadaş olarak 

I arzederim ki, tekrar seçilmek istiyenlerin yeri 
I burası değildir. Tek dereceli ve liste usulü se

çimlerde Meclis mesaisi ile netice almak çok 
I zordur. Kaldı ki; Meclisteki mesaimizi vatandaş

larımıza radyo ile dahi duyurmaya muvaffak ola-
I madığımızdan ve buradaki sözlerimiz radyoya 

aksetmediğinden de, bahir ve zahir hakikattir 
I ki, tekrar seçim endişesi ile burada çalışmak 
I doğru olmasa gerektir... 

REİS — Madde ile alâkalı mevzularda ko
nuşun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bendenize hi-
I tapta bulunuldu, mukabele ediyorum. Tasrih 
I ettikleri maddelere cevap veriyorum. Konuşma

ma müsaade etmezseniz susarım... 
I "REİS — Biz sataşma addetmedik. 
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CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Zatı âlinizin 

şahsına taallûk etmediği için sizin için sataşma 
olmıyabilir. 

Bir çiftçinin asıl çalışma yeri, ektiği, biçtiği 
yer tarla olduğu gibi bu işte de seçmenlerimizin 
bulunduğu muhittir. Aksi hareket derin bir gaf
let olur. Senelerce bizim gafletimize düşmiyerek 
çalışan arkadaşlar da var. Siz idare Heyetinizin 
çalışkan b'ir uzvu olduğunuz için her halde ken
di arkadaşlarınızın çalışmalarını takip ediyorsu
nuz ve hangilerinin muhitte çok çalıştıklarını ve 
hangilerinin merkezdeki işlerle meşgul oldukları
nı bilirsiniz. Onun için burada seçim endişesi ile 
çalışmak, hattâ buradaki hitabet heyecanına ka
pılmak artık bize eza veren bu hususlara heves-
kâr değiliz. Buna iltifat edecek yaşta ve halde 
de değiliz. Bunları da fazlasiyle denedik ve he
vesimizi çoktan aldık. Fakat ne yaparsınız, el-
mukadder, başa geldi, çekilecek, muhalefet vazi-
fesindeyiz ve imkânlarımız dâhilinde bu vazife
yi ifaya gayret ediyoruz. Genç arkadaşlarımızın 
bunu böyle telâkki etmesini temenni ve gelecek 
maddelere ait görüşlerimizi ifade içüı arzı icabe-
den hususlarda da imsak etmeyi tercih ederim. 

TARIK GÜRERK (îzmir) — Buradaki mü- j 
nakaşalar zannediyorum ki, Denizcilik Bankası
nın tarifeleri yükseltmesinden tevellüt etti ve 
zannedildi ki bu kanunda tarifeleri mutlak su
rette tezyit etmek veya tenkis etmek bu işletme
nin takdirine terkedilmiştir. Halbuki Hüsman 
arkadaşımız izah etti ki, bilhassa tezyitte Vekil
ler Heyetinin kararma iktiran ihtiyacı mevcut
tur. Binaenaleyh bu kanun münasebetiyle bütün 
bu konuşmalar mahafsiz olmuştur. 

Ben, bu vesile ile sayın Bakana ufak bir tav
siyede bulunacağım. Dediler ki, murakabe heye
timiz mevcuttur ve binaenaleyh anonim şirket 
olan Denizcilik Bankasına tarifelerini tekrar re
vizyona tâbi tutmasını tavsiye ettik. Ben, ken
dilerine murakabe ile müdahaleyi asla birbirine 
karıştırmamalarını Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketinin muhtariyetine ve şirket olarak faaliye- I 
tine gayrimesul olarak müdahale etmemesini 
tavsiye ederim. Kanuni noksan taraf varsa lüt
fen görsünler ve o boşluğu doldurmak için lâ-
zımgrelen tedbiri alsınlar. 

REÎS — Yedinci madde hakkında başka söz 
'istiyen yoktur, reyinize arzediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 7 nci madde kabul edil
miştir. I 
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MADDE 8. — 4 ncü ve daha yukarı derece

lerdeki memurlar Umum Müdürün teklifi ile 
idare meclisince ve diğer memur ve hizmetliler 
Umum Müdürlükçe tâyin olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reyinize arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — TCDD ile kuracağı müessese
ler personelinin memuriyet unvan ve dereceleri 
ile bunlara verilecek her türlü ücretlerle, tahsi
sat ve tazminat hakkında 2847 sayılı Kanun ile 
ekleri hükümleri tatbik olunur. 

Bunlar, 346Ö sayılı Kanunun 42 nci maddesi 
hükmünden faydalanamazlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (istanbul) — Maddenin son fıkrasın
da bunlar, 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 
hükmünden faydalanamazlar kaydı vardır. Hal
buki 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle 3659 
sayılı Kanun hükümlerinden faydalanamazlar 
şeklinde olması icabediyordu. Bu, unutulmuştur. 
Müsaade ederseniz madde bu tashih ile Yüksek 
reyinize arzedilsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ ER
DEN (Siird) —Bendeniz de aynı şey için söz 
almıştım. Hakikaten bir tabı hatası vardır. Fık
ranın şekli bunlar 3460 ve 3659 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanamaz, olacaktır. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Kabul ettiğimiz 
birinci maddeye göre 3460 sayılı Kanun hüküm
lerine nazaran bu umum müdürlük muhtar bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmektedir. 
Hal böyle olduğuna göre bunların 42 nci madde 
hükmünden istifade etmemelerini, 3460 ve 3659 
sayılı kanunlardan istifade edemez denmesini ben
deniz anlıyamadım. 

Mademki bir Devlet iktisadi Teşekkülü haline 
getiriyoruz, memurların ikramiyeden şundan ve
ya bundan, diğer Devlet iktisadi Teşekkülleri 
gibi istifade ettirilmemçsi için ne sebep vardır?. 
3460 sayılı Kanuna göre olmazsa bile hiç de
ğilse kendi baremleri nispetinde bir ikramiye al
maları hakkını kapul etmek faydalı olacaktır. Bu 
itibarla bir takrir arzediyorum, kabulünü rica 
ederim. . 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Yüksek heyetiniz tarafından kabul edilen bi

rinci maddeye göre 3460 sayılı Kanuna göre ida-
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re ve murakabesi kabul edilmiş bulunduğundan 
3 ncü maddenin sonundaki «Bunlar, 3460 sayılı 
Kanunun 42 nci maddesi hükmünden faydalana
mazlar» fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; müesseseyi 3460 sayılı Kanunun hük
mü ile idare ve murakabe edilecek bir hale 
koydunuz. Binaenaleyh bu vaziyette müessesenin 
Barem Kanunu, yani memur statüsü bakımından 
3659 sayılı Kanuna tâbi olması icabederdi. Nite
kim P. T. T. İdaresi de şimdiye kadar Devlet Ba
remine yani, 3656 sayılı Kanun hükmüne tâbi, 
iken, müessese İktisadi Devlet Teekkülü halini 
alır almaz bütün personel statü bakımından 3659 
sayılı Kanun hükmüne otomatikman girmiştir. El
bette ki bir taraftan 3460 sayılı Kanuna tâbi ola
caklar bir taraftan da 3659 sayılı Kanuna tâbi 
tutulacaklardır. Her iki kanunun memurlara, 
Devlet Bareminde olmıyan bâzı haklar tanıdığı 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. Bu memur ve 
müstahdemler bu haklardan istifade edeceklerdir. 

Devlet Demiryolları İdaresi 3460 sayılı Kanu
na tâbi müessese haline gelir gelmez otomatik
man 3659 sayılı Kanuna tâbi olması icabederdi. 
Ancak, halen mülhak bütçe olmasına rağmen yani 
Devlet idaresi mahiyet ve vasfında olmasına rağ
men Devlet Demiryolları memur ve müstahdemleri, 
ne Devlet Memurları Baremine, yani 3656 sayılı 
Kanuna tâbidir ne de İktisadi Devlet Teşekkül
leri Kanununa, yani 3659 sayılı Kanuna tâbi bu
lunmaktadır. Kendi memur ve müstahdemleri 
tamamen kendilerine ait 2847 sayılı Kanuna tâbi 
bulunmaktadırlar. 

Biz komisyonda bu mevzuu tetkik ettik. El
bette ki, İktisadi Devlet Teşekkülü olmanın bâzı 
icapları vardır. Ticari usullere göre idare edilen 
müesseseler memur ve müstahdemlerine Devlet 
memurlarından fa'zla bâzı istihkaklar kabul et
mek icahediyordu ve bu zaruri idi. Bunu ken
dilerine söyledik ve otomatikman buraya geç
meniz lâzımgeliyor, dedik. Halbuki Hükümet 
teklifinde, müessesenin eski baremine tâbi ol
ması teklif edilmişti, Bütçe Komisyonunuzda 
yapılan müzakerelerde de alâkalı vekâlet tem
silcileri bunda zaruret olduğunu ifade ettiler. 
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| Halen 2847 sayılı Kanun, bu müessesenin 

memur ve müstahdemleri hakkında tatbik edil
mektedir ve bu kanunda Devlet memurlarına 
tanılan haklardan fazla ve İktisadi Devlet Te-

I şekkülleri memur ve müstahdemlerine tanını-
I lanlara müşabih bâzı haklar, menfaatler, taz-
I minatlar, tahsisatlar tanınmış bulunmaktadır. 

Yani Devlet memuru gibi yalnız ücretle kal
mış vaziyette değildirler. 

Bu memurların İktisadi Devlet Teşekkülle
ri baremine intibakları da son derece müşkül 
olduğundan bahsettiler. Bunun bir sebebi de 
memur ve müstahdemlerin terfih müddetleri 
doldukça maaş zamlarmdan başka ve iki zam 
müddeti arasında ve ufki kademe zammı adiyle 

I bâzı zamlara müstahak olmaları ve bunları al
malarıdır. Bu itibarla Umumi Barem Kanunu 
yapılıncaya kadar ve kanunla Devlet Demiryol
ları memur ve müstahdemlerinin hususi durum
ları ve mahiyetleri ayrıca nazarı dikkate alı
nıncaya kadar gerek Hükümet, gerek idare, 

| halen tatbik edilmekte olan Barem kanunları
nın tatbikma devam edilmesinin müessese için 
daha faydalı olduğunu izah ettiler. Komisyo
numuz da bu mütalâya iştirak etti. Bu itibarla 
2847 sayılı Kanunun müessese memur ve müs-

I tahdemleri hakkında esas Barem Kanunu ya
pılıncaya kadar tatbik edilmesine karar verdi. 
Bu suretle müştereken statükoyu' bozmama
yı kabul ettik. Bunun dışında memur ve 
müstahdemlere ikramiye verilmesi hakkında 
muhtelif kanunlar mevcuttur. Bunlardan bir 
tanesi de Devlet Demiryolları Memur ve 
müstahdemlerine ikramiye verilmesi hakkın
daki Kanundur. Bu kanun kaldırılmış bu
lunuyor. 1951 yılı Bütçesinin komisyonumuz-
daki müzakeresinde katar personelinin yani 
aktif mesai sarfeden Devlet Demiryolları per
sonelinin ikramiyeye müstahak olmaları lüzu
mu üzerinde durulmuş ve tasarıda bu maksadı 
teminen, bütçe imkânları ile mukayyet olmak 
üzere, bir madde tespit ve ilâve edilmiştir. 1952 
yılı Bütçe Kanunu ile bu teklif Yüksek Heye
tinizce tasvip ve kabul edilmiş ve tatbik edil
miştir. 1953 Bütçe Kanunu ile tekrar bu mad
de Yüksek Heyetinizce kabul olunmuştur. 

(Müessese İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelince tabiatiyle bütçenin tatbik imkânı kal
mayacaktır, bütçe kalkacaktır. Fakat biz sta-

I tükoyu muhafaza için kalkacak olan Bütçe Ka-
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nunundaki hükmü, ancak Devlet Demiryolları 
hakkında esaslı hükümleri ihtiva edecek şekil
de Barem Kanunu gelinceye kadar geçici bir 
madde olarak bu tasarıya ilâve etmiş bulunu
yoruz. Bu itibarla Devlet Demiryolları memur 
ve müstahdemleri İktisadi Devlet" Teşekkülle
rinin bünyelerinin icabı olarak ve kendi bün
yesine uygun, ücretlerden maada ikramiye, tah
sisat, tazminat ve saire de almaktadırlar ve ala
caklardır. Onun için bu prensip kabul edildik
ten sonra kenarından köşesinden bir tarafın
dan da 3659 dan da istifade etsin demek asla 
doğru bir şey değildir. Eğer tamamen . oraya 
intibak etmesi imkânı olsaydı, komisyonunuz 
ona hazırdı. Fakat intibak imkânı olmadığın
dan bu şekilde teklif etmiş bulunuyoruz. Büt
çe Kanunundaki, ikramiyeye mütaallik hükmü 
geçici madde olarak da buraya almış bulunu
yoruz. Onun için arkadaşlarımız emin olsunlar, 
idare ile de tam mutabıkız, hizmeti aksatacak 
bir nokta kalmamıştır. Barem Kanunu tabiatiy-
le müessesenin kendi bünyesine uygun bir hü
viyetle yakında Hükümetin ifade ettiği gibi 
yüksek huzurunuza gelecektir. Onun için tak
ririn reddini komisyon adına rica ediyorum. 

REİS — Nahid Pekcan. 
NAHlD PEKCAN (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, üzerinde duracağım mevzu bir pren
sip mevzuudur. Bu kanunla Demiryolları 3460 
sayılı Kanunun murakabesine tevdi edilmekte
dir. Halbuki 7 nci madde 3460 sayılı Kanunun 
esaslardan inhiraf etmiştir bu, doğru değildir. 
3460 sayılı Kanuna tâbi olan o müesseseler se
nelik hesaplarını kârla kapattıkları takdirde 42 
nci madde mucibince % 5 ihtiyat akçesi ayır
dıktan sonra bakiyeden bir maaş nispetinde 
memurlarına ikramiye verir. 3460 sayılı Kanu
na tâbi müesseseler aynı hakka tâbidir. Bu va
ziyet karşısında Demiryolları bu kanunun 42 
nci maddesinden istifade edemez, diye bir fıkra
nın ilâvesini ben şahsan doğru görmemekteyim. 
Vaziyeti diğer bir cepheden arzedeyim. Bizde 
tatbik edilen üç Barem Kanunu vardır. 

Birisi, 3656 sayılı Kanundur ki, bu devlet 
memurları hakkında tatbik edilmektedir. 

İkincisi; 3659 sayılı Kanundur ki, bu da 
iktisadi teşekküller ve diğer ücretliler hakkın
da tatbik edilir. 

Üçüncüsü; teşkilâtı tatbik edilen bu kanun
lara uymadığı için kendisine mahsus kanunla, 

7.1953 O : S 
I yani 2847 sayılı Kanunla çalışan memurlar 

vardır ki, bu* da Devlet Demiryolları memurla
rıdır. 3659 sayılı Kanuna tâbi Etibank, Sümer-
bank, Donatım Kurumu ve Ziraat Bankası mü
esseseleri memurlarıdır. 3659 sayılı Kanunun 
verdiği ikramiyelerden istifade etmektedir-

I 1er. Senelik bilanço kârından ayrıca, fazla me-
I sai gösterenlere, ta"kdir edilenlere de ikramiye 

verilmektedir ki, bu da 3659 ve 4621 sayılı 
Kanunun icabmdandır. Bu kanuna göre ikramiye 
alırlar. Devlet Demiryollarında da 2847 sayılı 
Kanun tatbik edilir bunda fazla mesai göste-

I renlere müdürlerinin takdiriyle ikramiye veri-
I leceği hükmü yoktur, 3460 numaralı Kanunun 
I 42 nci maddesinde bahis mevzuu olan bu ikra-
I miye değildir. Bu, bilançosunu kârla kapamış 

müesseselerin memurlarına vereceği % 5 ikrami-
I yeye ait olan maddedir. Onun için bendeniz 
I bu 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesinden 
I faydalanamazlar hükmünün kaldırılmasını rica 
I ediyorum. Bu madde Bütçe Komisyonunda ko

nuşulurken bendeniz bulunamadım. Bunu da 
nazarı dikkatine arzederim. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhalefet 
I şarhiniz var mı? 

NAHlD PEKCAN (Devamla) — İmzamı 
I getirirlerse söylerim. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; memlekette iş hacminin art
ması ve hayat standardının değişmesi devlet 

I müesseeselerinde çalışan personel ile serbest 
I çalışan müesseseler arasındaki muvazeneyi boz-
I muştur. 

Bu, diğer resmî devlet teşekküllerinde oldu-
I ğu gibi Demiryolu İdaremizde de kendisini ba

riz şekilde göstermiştir. Şimdiye kadar elde 
bir Barem vardı. Bu Baremin dışında memu
ra bir para verilmiyordu, memurlar sızlanıyor
du. Eli işe yatan ehliyetli makinistler ve per
sonel İdareyi bırakıp gidiyorlardı Müessesenin 

I dışında çalışmıyacak olan, yahut vazifesine sı
kı sıkıya bağlı olduğu için o müesseseyi terket-

I niek istemiyenler kalıyordu. 
Arkadaşlar; şimdi yeni bir sistem getiriyo

ruz. Demiryolları müessesemiz İktisadi Devlet 
Teşekkülü halini alıyor. Biz bu yeni sistemi ge
tirirken onun bütün kayıtlarını, şartlarını ge-

I tirip ortaya koyduğumuz halde, personelin ha-
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yat seviyesini yükseltecek, onun refahını bir I 
parçacık artıracak olan maddeye bir makas vu
rursak en kısa mânasiyle adeletsizlik etmiş 
oluruz. Madem ki, yeni bir sistem getiriyoruz, 
personeli terfih edelim. Müessese daha iyi çalı
şacaktır, daha iyi randıman verecektir. Ve her 
sene müessese, vermiş olacağı 5 - 10 kuruş faz- | 
lalığı daha fazlasiyle iş randımanının artma-
siyle temin etmiş olacaktır. Binaenaleyh bura
daki «3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 
hükmünden faydalanamazlar.» kaydının kaldı
rılması hakkında Baha Akşit arkadaşımızın 
noktai nazarını tasvip ediyor ve önergenin ka
bulünde isabet olacağını tahmin ediyorum. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Efendim, sis- j 
tem ve kanunlara ciddiyetle ve samimiyetle \ 
bağlı kalmak lâzımdır. Bir taraftan basiretli \ 
bir tüccar gibi hareket etmelerini kanunun 
âmir bir hükmü olarak kabul ederiz. Ondan 
sonra ikramiye kelimesi üzerinde... (ikramiye i 
var sesleri). O halde ne konuşuyoruz. (Gülüş
meler). 

Varsa mesele yok. (Muvakkat maddede var j 
sesleri). j 

REMZİ BÎRAND (Konya) — Efendim, Ba- ; 
ha Akşit, Nahid Pekcan, bir de Sayın Burha- ; 

nettin Onat'm ortaya koydukları meseleye iş
tirak etmemek mümkün değildir. 

Haddizatında Bütçe Komisyonunda bu mev
zuu sarih ve şümullü olarak konuştuk.. Bu ge
tirilen kanunun ehemmiyetiyle mütenasip bir 
şekilde memurların da refahını emniyet altına 
almadığımız takdirde istenilen neticeyi alama
yız-

Yalnız, ortada bir mesele vardır. Bu mem
leketin her işindeki gelişme ile mütenasip bir 
memur işi vardır. Hükümetimiz bu seneki büt
çe ile lâzımgelen hazırlığı yaptığını, bir vesile 
ile Maliye Vekilimiz Bütçe Komisyonunda söy
ledi. Onun için bu kanunda bir hakkı müktesep 
yaratıp, yarın için sakat bir vaziyet meydana 
getirmemek için böyle bir yola gitmedi. Bu yo
la gidebilirdi. Fakat Umum Müdürün verdiği 
izahata göre, Devlet Demiryollarının bugünkü 
kanun dle kendilerine temin ettiği imkân, Dev- I 
let İktisadi Teşekkülleri olduğu takdirde temin 
edilecek imkânın üstünde olduğunu ifade etti
ği için Bütçe Encümeni iyisini kabul etme yo
lunu tercih «tti. i 
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•Daha açık ifade edeyim, Devlet Demiryol

ları gibi müessesenin Umum Müdürlüğünde mu
ayyen yerlere alınacak personele belki ayda 
5 000 lira vermeyi hoş göreceksiniz. Fakat bu
nun zamanı var, gelecektir. Yoksa Baha Ak
şit arkadaşımızın dediği gibi olursa dş çıkmaza 
girer. Onun için encümenin kabul ettiği şek
lin muvafık olduğu kanaatindeyim. I I nci mu
vakkat maddede ikramiye almak imkânı veril
miştir. Onun için böyle bir ikramiye vermek 
yoluna gidildiği takdirde yarın alınacak ted
birleri önlemek icabeder. Yoksa ben de sizler 
kadar bu memurların müreffeh olmalarını, mü
reffeh şekilde geçinmelerini isterim. Ama şim
di Temmuz ayıdır, Marta kadar daha sekiz ay 
vardır. Sekiz ay için yine bu imkânı vermek 
ve yarınki hazırlıklara sakat bir istikamet ver
memek için mâruzâtla bulunmak istedim, affı-
nızı dilerim. 

REİS —- Baki Erden. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar; Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğüne vermek iste
diğimiz muhtariyet ile hepimiz, personellerini 
tatmin etmeyi, onlara daha yüksek hayat sevi
yesi temin etmeyi arzu ederiz. 

Şunu arzedeyim ki; Bütçe Komisyonunda 
mevzu müzakere edilirken, İktisadi Devlet Teşek
külü Kanununa mı tâbi olsun, yoksa eski sıtatü-
sünü mü muhafaza etsin diye düşünüldü. 

Netice şu oldu : Devlet Demiryolları me
murları 17 derece üzerinden maaş almaktadırlar. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde ise 14 derece 
memuriyet vardır. Burada kolaylıkla intibak yap
mak, bunları eski kanunun statüsüne, yani 3460 
sayılı Kanunun statüsüne sokmak imkânı yoktur. 
Daha doğrusu intibak olduğu takdirde küçük per
sonelin aleyhinde olacaktır. Küçük personel % 
80 ni teşkil etmektedir. Biz onlara, geçici 11 nci 
maddemizle şimdiye kadar mevcut «Lan imkân
lardan daha büyük nispette istifade etmelerini 
sağlamıştı!:. Binaenaleyh bir ikramiyenin bura
da değil, geçici 11 nci maddede yeri olur. 

Yaptığımız uzun tetkikler neticesinde, idare 
ile Maliye Bakanı ittifak ettiklerinden bu mad
denin bu şekilde Bütçe Komisyonu olarak kabul 
edilmesinde zaruret hissediyoruz. Zaten daha 
evvel konuşan arkadaşlar Hükümetin yeni bir İk
tisadi Devlet Teşekkülleri baremini hazırlamakta 
olduğunu ve bu kanun çıktığı takdirde buna ben-
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zer bütün müesseseleri şümulüne alacağını arzet-
tiler. Bu kanuna intizarenv§imdilik maddenin 
olduğu gibi kabul edilmesini riea ediyoruz. 

REİS — Bütçe Komisyonu Sözoüsü Hâdî 
Hüsanan. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar; zannediyorum ki, bir müessese kuruluyor, 
bir müesseseye iktisadi Devlet Teşekkülü hüvi
yeti veriliyor, Fakat onun iavorleri kıskanıla
rak verilmiyor gibi bir hava mevcut; vaziyet as
la böyle değildir. 2847 sayılı Kanun, 3659 sayı
lı .Kanundan, yani iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne ait kanundan daha kısır hükümleri ihtiva et
mektedir. Bütçe Komisyonunda, müesseseye sa
rahaten söyledik, geniş imkânlar veren, ikrami
yeler, primler, işletme zamları veren bir kanuna 
intibak edin, umumi rejimin dışına çıkmayın de
dik. Ve Bütçe komisyonu olarak 3460, 3659 sayılı 
kanunlarla kabul edilen umumi hükümlerin dı
şında bir rejimin kabulünü biz de istemezdik. 
Fakat müessese ısrar etti, 3559 sayılı Kanun gi
bi bizim kanunumuz da kendi persenelimize Dev
let Bareminde okaıyan birtakım haklar vermiş
tir. Meselâ kömür tazminatı, kapalı hava, kişe 
tazminatı, iki terfi müddeti arasında üç sene, 
iki sene beklemeden terfi hakkı, teferruatını ar-
zederek başınızı ağrıtmayayım, kademe zamları 
vardır. 

Bu bakmadan çeşitli müktesep hakları 
vardır. Bir noktayı daha arzedeyim: Orada ikti
sadi Devlet Teşekkülleri bareminde olmryan bin 
lira asli maaş vardır. Hiçbir iktisadi Devlet 
'Teşekkülünde 875 liradan yukarı maaş yoktur. 
Emeklilik bakımından 4a Devlet Demiryolları 
personeli daha istifadeli mevkidedirler. Bina
en aleyh müessese dedi ki, bizim umumi bare
mimiz ve bize iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
olamryan bu haklarımızı tanıyan barem'gelin
ceye kadar kendi baremimizi muhafaza etmek 
istiyoruz. 

Binaenaleyh, böyle bir müessese kuruluyor, 
fakat hakları kendisine -verilmiyor vaziyeti yok
tur. Btmun dışında Bütçe Komisyonu şunu da 
•yaptı; Kendi teşkilât kanununda meveut ol
mayıp bütçe kanuniyle konulmuş olan bir ik
ramiye maddesini bütçesi kalkacak olmasına 
rağmen ve o hüküm esasen bir seneye mahsus 
bulunmasına rağmen geçici madde olarak met
ne ilâ*e etti. Yani -'statükoyu bozmayalım, bu-
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I gün verilen §eyi elinden almış vaziyeti hâsıl 

olmasın dedi. Böyle Hv vaziyet karşısında 
D. Demiryolları iktisadi Devlet Teşekkülü 
haline geliyor fakat onun haklarından istifade 
etmiyor demek asla doğru değildir. Bunun dı
şında Hükümet getireceği umumi Barem Kanu
nunda şüphesiz ki, her müesnesenin karakterini 
göz önünde tutacaktır. 

Hattâ Genel Müdürün bir ifadesini size nak
letmekte fayda mülâhaza ederim: Bizim işçimize 
yüz lira fazla vermeyin, fakat beher kilometre 
başına kırk para fazla verin, daha ziyade şa
yanı tercihtir demişlerdi. 

Böyle istifadeli ve geniş hükümleri ihtiva 
eden bir statükoyu muhafaza etmek yolunda 
iken, bir taraiitan şunun da ikramiye ve primin
den istifade etsin demek nizamı altüst eder ve 
iktisadi Devlet Teşekkülü mensuplarına verilen 
den daha fazlasını Devlet Demiryolları mensup
larına vermek durumu hâsıl ohır. 

Bmnetice kendilerinin de istemiş olduğu gibi 
bugünkü durumu aynen muhafaza etmeyi kabul 
ettik. 

Onun için maddenin olduğu gibi kabulünü 
riea ederim. 

REÎS — Maliye Komisyonu Sözcüsü Mehmet 
Daim Süalp. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhterem arka
daşlar, Maliye Komisyonu da bu maddde üzerin
de ehemmiyetle durmuş fakat Bütçe Komisyonu
nun yaptığı ilâveyi yapmaya lüzum görmemiştir. 
Mesele şudur: 

Devlet Demiryolları memurları barem bakı
mından 2847 sayılı Kanuna tâbidir. 3460 sayılı 
iktisadi-Devlet Teşekkülleri Kanununa tâbi olan 
müesseselerin baremi ise 3659 sayılı Kanundur. 

Bu kanunla bu müessesenin kontrol ve mu
rakabesini 3460 sayılı Kanuna tâbi tutmaklayız 
normal yol teşekkülün, baremini de değiştirip 
365& sayılı Kanuna £âbi kıhnak ieabedendi. Fakat 
Devlet Demiryollarının törçok husussiyettleri 
icabı olarak barem sistemi değiştirilmeraekte-
dir. Bu ana kadar iktisadi Devlet Teşekkülü olma
dığı için kendisinden müdebbir ve basiretli bir 
tüccar gibi hareket etmesi isteniyordu ve bu mec
buriyet kendisine tahmil edilmemişti. Bu ka
nunla ona bu vazifeyi yükfryoroz, fakat bu va-

I zifeyi yapaeaksöi ama, yeni hiçbir »imetfeen is-
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tifade etmiyeceksin, demek d-3 doğru değildir. 
3460 sayılı Kanuna tâbi olan müesseseler yani bir 
müdebbir tüccar gibi hareket eden müesseseler 
kâr ederlerse mevzubahs olan 3460 sayılı Kanu
nun 42 nci maddesinde yazılı hükümler muvace
hesinde safi kârlarının yüzde 5 ni muhtemel za
rarlara karşı ayırırlar ve yüzde 5 ni de memur ve 
müstahdemlerinin bir aylık maaş ve ücretlerini 
geçmemek üzere ikramiye olarak dağıtırlar. 

Şimdi Bütçe Komisyonu bir geçici madde ile 
katarlar üzerinde fiilen vazife görmekte olan me
mur ve müstahdemlere ikramiye veriyor. Fakat 
diğer memurlar bundan istifade edememektedir
ler. Binaenaleyh memur ve müstahdemler ara
sında hem ikilik yaratılacak hem de İşletme 
muhtemel zararlara karşı kârdan % 5 ayırımya-
caktır. Bu ise bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
için ihmal edilmiyeeek bir unsurdur. Maliye Ko
misyonu bunu hem noksan hem de âdilâne gör
medi. Filvaki bunların baremini değiştirmiyo
ruz ama mademki yeni vazifeler, yeni mecbu
riyetler tahmil ediyoruz, diğer İktisadi Devlet 
Teşekkülleri gibi kâr ederlerse (Sırf teşvik için. 
olsun kâr"etmeye gayret etsinler) safi kârdan 
ihtiyat sermayelerini yani muhtemel zararlara 
karşı % 5 ayırdıktan sonra. Kanunun tesbit et
tiği nispette ikramiye almaları muvafıktır ve 
lâzımdır. Tasarı Hükümetten öyle gelmişti. Ba
yındırlık Komisyonu bu şekilde kabul etti. Bi
zim komisyon da bu sebeplerle Bütçe Komis
yonunun ilâve ettiği fıkrayı ilâve etmedi Bina
en elayh bizim komisyonun kabul ettiği madde
nin aynen kabulünü rica ediyorum. Bu hususta 
da bir takrir takdim ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

REİS — Suat Başol buyurun. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, durum şu merkezdedir; İktisadi 
Devlet Teeşkküllerinde personel kıtlığı baş gös
termiştir. Bilâkis Devlete ait diğer iktisadi 
teşekküllerde de kalifiye işçi miktarı çoğal
maktadır. Devlet Demiryolları, Devlet Deniz
yolları, Sümerbank, Etibank ve diğer iktisada 
müesseselerde mühendis, memur, muhasebeci 
tutmak bundan sonra imkân ve ihtimali olmı-
yacaktır. 

Şimdi Devlet Demiryolları 3460 sayılı Ka
nuna tâbi tutulduğuna göre 3460 sayılı Kanu
na tâbi tutulan müesseselerin aldığı maaştan 
gayrı senede bir kere temettü, ikramiye, sene-
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de bir kere fevkalâde ikramiye ve ayrıca ras
yonel ikramiye primi % 25 şi geçmemek kayıt 
ve şartiyle. Şimdi Devlet Demiryollarını İkti
sadi Devlet Teşekkülü yapıyoruz, 3460 sayılı 
Kanuna tâbi tutuyoruz. Fakat diğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerine tanıdığımız 42 nci mad
dedeki haktan bunları mahrum ediyoruz. Bu 
olmaz arkadaşlar. Sosyal adalet blkımından 
bunlara da ,diğer benzeri müesseselerde olduğu 
gibi, 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi hük
münü tanımak ve tatbik etmek şarttır. 

Yalnız, Bütçe Komisyonunun mütalâasını da 
ben keenlemyekûn addetmiyorum. Eğer bu mad
de tatbik edilmiyecekse Devlet Demiryolları 
personelinin geçim endeksini bir parça yüksel
tebilmek için fevkalâde ikramiye verilir diye 
bir hüküm koyalım. Ve 3460 sayılı Kanuna tâ
bi müesseseler baremi yapıldığı zaman onları da 
diğeri ile ayarlıyalım. Yalnız temettü ikrami
yesi otomatikman verilir. Bir maaş nispetin
deki fevkalâde ikramiye ise müessese müdürü
nün ve idare meclisinin karariyle yüzde yüz
den, yüzde kırka, yüzde elliye kadar dfşer ki, 
Yüksek Meclis bu 42 nci maddenin tatbikini 
3460 sayılı Kanuna tâbi tuttuğumuz bu müesse
seye tatbik etmek kararında değilse, hiç ol
mazsa Devlet Demiryollarının kıymetli perso
nelini tatmin etmek için maddeye, senede bir 
kere fevkalâde ikramiye verilir diye kayıt ko
yalım. Zararın neresinden dönersek kârdır ar
kadaşlar. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; Büt
çe Komisyonunun 11 nci geçici bir madde ola
rak ilâve ettiği hüküm, Hükümet teklifinde 
bulunmadığı gibi Ulaştırma ve Maliye komis
yonlarınca konulmuş bir hüküm de değildir. 
3460 No. lu Kanunim 42 nci maddesinin tatbik 
edilmiyeceği yolundaki fıkrası ise hâlâ anlıya-
madiğimiz sebebe mebni buraya konmuş bulun
maktadır. Bu 42 nci madde tatbik edilmediği 
takdirde muhtemel zararları karşılıyabileeek 
bir meblâğı da müessese ayırmıyacaktır. Yani 
sıkışık bir vaziyete girdi mi, umumi bütçeden 
sermaye isteme yoluna gidecektir. Safi kârla
rından muhtemel zararları karşılamak için bir 
meblâğın ayrılması mutlaka lâzımdır. Her za
man kâr akıp gitmez. Muayyen bir nispeti dol
duruncaya kadar bu safi kârlardan % 5 ayır
mak lâzımdır. Bütçe Komisyonunca, geçici 11 
nci madde ile derpiş ettikleri husus, filân ka-
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tar üzerinde vazife görenlere aittir. Bu mad
deyi okuyorum: 

«Katarlar üzerinde fiilen görevli memur 
ve işçilerin, atelyeler, lokomotif depoları, gar 
ve istasyon kadrolarına dâhil olup fiilen bu
ralarda çalışmakta bulunan memur ve işçilere, 
yol tamiratında fiilen çalışanlara ehliyet ve 
gayret derecelerine ve tesbit edilecek diğer 
esaslara göre bir sene zarfında iki aylık üc
retleri tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilebilir.» diye bir hüküm konmuştur. 

Müesseseyi asıl dirije edecek olan şahıslar 
fiilen katarda çalışan şahıslar kadar ve hattâ 
ondan fazla müesseseyi kâra götüren kafa ile 
çalışan insanlardır. Küçük bir misal verece
ğim; bu istatistik kayıtlariyle de sabittir. 1942 
senesine kadar mütedavil sermayeli İmralı Ce
za evine, her sene 400 - 500 bin lira yardım 
ederdik. Bir kanunla kazancının 1/4 ü gibi 
muazzam bir miktarının, ayrılmasını ve kâr 
yapmasına fiilen iştirak edenlere mesaileri nis
petinde tevzii hakkında iki maddelik bir ka
nun çıkarıldı. 1942 - 1950 senesine kadar bu 
müessese Devletten hiç para almaksızın, yardım 
görmeksizin binler, yüz binlere ve milyona 
varan miktarda kazanç yaptı. 1.000 - 1.500 
mahkûmu da Devlet nam ve hesabına iaşe etti. 
Bu hüküm, korkulacak bir hüküm değildir. 
Maliye Komisyonu bunun üzerinde durdu. 
Prim verme işinin birçok müesseselerde tecrü
besi yapılmıştır. Binaenaleyh, bu 42 nci mad
deyi mutlaka bu müessesede tatbik edelim. Ve 
bu müesseseyi diğer kardeş teşekküllerinden 
ayırmıyalım, memur ve müstahdemlerinin vazi
feleri ağırdır. Müessesenin tecrübeli eleman
lara ihtiyacı ,vardır, şimendifercilik tecrübeli 
ellerde kalmalıdır. Hatlar gittikçe tevessü edi
yor, fakat personel aynı nispette artmıyor. Per
soneli, tecrübeli personeli bu ağır vazifede tu
tabilmek için ve kâr üzerinde faaliyetini dü
şüncesini teksif edebilmek için 42 nci madde 
hükümlerinden personelin faydalandırılması, 
muhtemel zararlara karşı da muayyen bir meb
lâğın ayrılmasını temin etmenin lüzumuna ka
niim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

R.EÎS — Tarık Gürerk. 
TARIK GÜRERK (İzmir) — Demincik, Ha

di Hüsman arkadaşımız beni mahcup etti, ikra
miye veriliyor dedi, verilmediği anlaşıldı, veril
miş olsa 'idi bu konuşmalar olmıyacaktı. 
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| Bendenizin mâruzâtım şu : 
i Basiretli bir tüccar gibi hareket etmeyi ka

nun emrediyor. Bir memurun basireti; onun 
menşeine, hareketine, foksiyonuna bağlıdır, o ay
rı. Müessese İktisadi Devlet Teşekkülü haline gi
rince, bu kabul edilince kârdan kendilerine his
se verilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Kanunu
nun ruhu, esası budur. Bütçe Komisyonuna, za
man zaman Barem Kanununun dar zihniyetinin 
hâkim olduğu görülür, bunun tezahürleri müşa
hede edilir. (Doğru sesleri) Demokrat Parti 
programı, iktisadi teşekküllerin tamamen yeni 
espirisinin hâkim olmasını derpiş etmişıtir. Fakat 
programlar zaman zaman unutuluyor. Bu, bu
nun tipik bir misalini teşkil ediyor. Kanun gele
cekmiş, yeni Barem Kanunu gelecekmiş, şöyle 
olacakmış, böyle olacakmış. Yani kanun çıkmış 
gibi, hemen gelmiş gibi muhakeme etmek doğru 
değildir. Kanun belk'i gelir, belki gelmez. Belki 
de geldiği şekilde çıkmaz. Fakat bu esbabı muci
be olmaz arkadaşlar. 

Eğer Devlet Demiryolları kâr yapan bir mü
essese olacaksa, kârda hissesi olan personele mut
laka hissei temettü namiyle bir ikramiye veril
mesi 'icabeder. Tekel de müesseseymiş, böyle de
ğilmiş. İşletme ekonomisinin ışığı altında mesele
leri tetkik etmek, ona göre hüküm tedvin etmek 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, takrirleri okuyacağız. 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin son fıkranm kaldırılmasını 

teklif ediyorum. 
Erzincan Mebusu 

Nahid Pekcan 

I (Denizli Mebusu Baha Akşit'in önergesi tek
rar okundu) (Muvafık sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin, Maliye Komisyonu tarafın

dan tedvin edildiği veçhile oya vaz'edilmesini 
teklif ederiz. 

Rize Siird 
İzzet Akçal M. D. Süalp 

REİS — Her üç takrir de aynı mealdedir. 
Maliye Komisyonu Reisi ile sözcüsünün takriri 
kabul edilirse her üç takrir de kabul edilmiş ola
caktır. Bu itibarla, İzzet Akçal ve Mehmet Daim 
Süalp'in takririni reyinize arzediyorum : Tak-

I ririn nazarı dikkate alınmasını kabul edenler,.. 
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Etmiyenler... Takririn nazarı dikkate alınması 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Komisyon ne d'iyor efendim? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 

HÜSMAN (istanbul) — Bu maddenin geçici 
11 nci madde ile beraber komisyona verilmesini 
rica ediyorum. 

RElS — Geçici 11 nci madde ile beraber 
maddeyi komisyona veriyoruz efendim. 

iş programları 
MADDE 10. — Umum Müdürlük her yıl ba

şında bir evvelki yılla mukayeseli, yapılmış ve 
yapılacak işleri ihtiva eden bir iş programı 
hazırlar. Program idare meclisinin tasvibi ve 
Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile kesinleşir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

Tarifeler 
MADDE 11. — TCDD nin 2 nci ve 3 ncü 

madde gereğince yapacağı iş ve hizmetler karşı
lığında alacağı ücretler tarife ile teabit olunur. 
Ancak yapacağı iş ve hizmetler, hususiyetleri 
bakımından tarifeye bağlanmıyorsa TCDD özel 
anlaşmalar yapmaya yetkilidir. 

Taşımaya ait âzami tarifeler Umum Müdür
lük tarafından hazırlanıp idare Meclisinden ge
çirildikten sonra icra Vekilleri Heyetince; cari 
tarifeler Umum Müdürlük tarafından hazırlanıp 
idare Meclisinden geçirildikten sonra Ulaştır
ma Vekâletince, taşıma dışında kalan iş ve hiz
metlere ait tarifeler ise Umum Müdürlük tara
fından hazırlanıp idare Meclisince tasdik olu
nurlar. 

RElS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 

HÜSMAN (istanbul) — 35 nci sayfada ikinci 
fıkraya; (taşımaya ait âzami tarifeler umum 
müdürlük tarafından hazırlanıp idare mecli
sinden geçirildikten sonra) «Ulaştırma Vekilinin 
teklifi üzerine » kelimelerinin ilâvesini rica 
ediyorum, idare Meclisi icra Vekilleri Heyeti
ne muhatap olamaz. (Doğru sesleri). 

RElS — Maddeyi yeni şekliyle okutuyorum. 

Tarifeler 
MADDE 11. — TCDD nin 2 nci ve 3 ncü 

maddeler gereğince yapacağı iş ve hizmetler 
karşılığında alacağı ücretler tarife ile tesbit 
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I olunur. Ancak yapacağı iş ve hizmetler, husu

siyetleri bakımından tarifeye bağlanmıyorsa 
TCDD özel anlaşmalar yapmaya yetkilidir. 

'Taşımaya ait âzami tarifeler Umum Müdür
lük tarafından hazırlanıp idare Meclisinden 
geçirildikten sonra Ulaştırma Vekâletinin tek
lifi üzerine icra Vekilleri Heyetince; cari tari
feler Umum Müdürlük tarafından hazırlanıp 
idare Meclisinden geçirildikten sonra Ulaştır
ma Vekâletince, taşıma dışında kalan iş ve 
hizmetlere ait tarifeler ise Umum Müdürlük 
tarafından hazırlanıp idare Meclisince tasdik 
olunurlar. 

I RElS — Maddeyi komisyonun ufak tadiliyle 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet Demiryollarında cari 
tarifeden aşağı ücretle veya parasız seyahat 
edecekler, idare Meclisince tâyin ve tesbit olu
nur. 

Bu hususta ittihaz dilecek kararlar Ulaştır
ma Vekilinin tasdikiyle teekemmül eder. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET DAİM SÜALP (Siird) — Bu madde mü
nasebetiyle permi mevzuu üzerinde duracağım. 

Biliyorsunuz ki, bâzı vatandaşlar permiden 
istifade etmek suretiyle D. Demiryollarında, pa
rasız seyahat etmekteedirler. Bu hal bir za
manlar pek çok dedikoduları mucip olmuştur. 
binaenaleyh kimlerin ne şekilde parasız Demir
yollarında seyahat edeceklerini kanunda tesbit 
etmek lüzumunu hissettik. Maliye Komisyonu 
ve ondan evvelki komisyonlar bunu kanunda 
derpiş ve tesbit etmişlerdir. Fakat Bütçe Ko
misyonu bunu Meclisi idareye bırakmıştır. Bu 
bakımdan iki komisyon arasında görüş farkı 
vardır. 

Komisyonumuzun kanaati, bu mevzuda çok 
hassas davranılması lâzımgeldiği merkezindedir. 
idare Meclisini ağır bir vazife ve mesuliyet al
tına sokmamak için bu meseleyi bir maddei kanu
niye ile halletmek muvafık mütalâa edilmelidir. 
Bunu teminen Maliye Komisyonu maddesinin 
oya vaz'edilmesini rica ederim, 

RElS — Komisyon Sözcüsü buyurun. 
BÜTÇE KO. ADINA BAKI ERDEN (Si

ird) — Muhterem arkadaşlar, zaten bundan 
evvelki maddede Ulaştırma Bakanlığına cari 

I tarifelerin tasdiki hususunda salâhiyet verdik. 
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Tenzil hnsösjındab da ve tarijfe altındaki be
dellerin tesbitinde ete Vekâlet» salâhiyet verdik
ten sonra bir daha talçyit etmekte fayda yoktur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Be
dava seyyahat edecekler vay. 

REÎS — îzzet Akçai. 
MAEÎYE KO. REÎSÎ ÎZZET AKÇAI, (Ri

ze) — Arkadaşlar., maddenin Bütçe Komisyo
nu tarafından tedvin edildiği şekilde kabul 
edilmesinde şahsan mahzurlar görmekteyim. 
Bir defa idare heyeti ve müessesenin başında 
bulunan. Umum Müdür devamlı tazyikler, hatır 
tazyikleri altında bulunacaktır. Bu mazhurla-
rı bundan evvel Denizyollarında da sık sık mü
şahede eylemekte idik. Meselâ, nüfuzlu bir zat, 
Umum Müdürden seyyahat için permi istemek
tedir, Umum Müdür vermemektedir. Umum Mü
dür, vazifesinde muvaffak olamamış manzara
sını kısa bir zaman zarfında dilden dile dolaş
mak suretiyle aleyhinde bir cereyan uyandırıla-
bilir. Bundan başka Umum Müdürün telefonu 
mütemadiyen işliyecektir. Permi talep edenler
le Umum Müdür mütemadi bir mücadele halin
de bulunacaktır. Bâzı şahısların evleviyetle 
meccani olarak seyyahat etmesi lâzımdır, Sey-
yahatleri zaruri olan şahıslar, senelerden beri 
işlîyen bu müessesede taayyün etmiştir. Hükü
metten gelen lâyihada, bn salâhiyet Umum Mü
dürlüğe verümemiştir. Ulaştırma Komisyonu 
Hn^ümetin teklifini uygun görmüş, Maliye 
Komisyonunuz da. maddeyi aynı şekilde ve Hü
kümetten geliş, şeklîni biraz değiştirmek sure
tiyle, kabul etmiştir. 

Maliye, Emisyonunun tedvin ettiği madde
yi ok^orum* 

«Madde, 1& — a) TGDB personel ve aile-
leşi ü&b&ntaft zaâı eşyasın» ve TCDD «m katıl-
dîğ^ yabancı demiryoUarı teşekkülleri pers&nel 
ve »itele» ve. mütekabiliyet şj#tiyla yabane* de-
nûspjiları* idameleri pei?sö»eUei3 ve ailelerinin 
T&DItda Ujamm Müdürlüğün tensibi ile tetkik
imde. k ı l ^ a ö t a n T$fsm»m veya; cari tarifeler 
allaftö^^yahajtkriö» dair esaslar idare meelişin» 
ce tâyin olunur. 

b> Asker* ulaştırma: makamlarmıa demir
yolu ula^MattasK ile» föleı* görevli subaylarının 
v«sj& salâlbi^et&iri idaar» meeKssıeetâyin oluna* 
oafe: esaslar daâpeBİnde- parasızdır. 

e)r üeer y*lcm treninde, vazifeli olarak-İMu 

lunan bir askerî inzibat ve bir ünüformalı em
niyet memuru parasız seyahat eder. 

d) Bayındırlık Vekâleti demiryollar inşa
at dairesi reisi ve muavinlerinin vazife dolayı
sıyla inşaat sahalarına gidiş ve gelişlerinde üc
ret alınmaz. 

Ba dairenin demiryolu inşaatım fiilen idare 
eden memurlarının vazife seyahatleri de, idare 
meclisince tâyin olunacak esaslar dairesinde 
ücrete tâbi değildir. 

e) Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve mura
kabe işleri ile ilgili memurlarına 15 aded şebe
keye mahsus serbest seyahat kartı verilir.» 

G-örülüyor ki, vazifeli olan şahıslarla mecca-
nen seyahat etmeleri lüzumlu şahıslar tesbit 
edilmiş ve meceanen seyahatlarma imkân veril
miş bulunmaktadır. Pakat bu işi, tamamiyle 
kanun maddesinden çıkararak serbest bıraktığı
mız takdirde öyle zannediyorum ki, her ka
tarda permi ile seyahat eden 10 - 15 şahsa tesa
düf etraek mümkün olacaktır. İdarenin menfâ
ati ve devletin menfaatini Maliye Komisyonu
nun tedvin ettiği maddede bulmaktayım. 

REİS — Ömer Mart. 
ÖMER MART (Çanakkale) — Kanunun ka

bul buyurduğunuz birinci maddesiyle hükmi 
şahsiyeti haiz bir müessese kuruyorsunuz. Onun 
idare meclisi vardır. Bu, .salahiyetli olması lâzım-
gelen bir idare meclisidir. Ondan sonra bu mec
lisin elini kolunu bağlıyorsunuz ve siz, hükmi 
şahsiyeti haiz bir müessesenin idare meclisisiniz, 
ama kimin parasız ve kimin paralı seyahat edece
ğini siz tâyin etmiyeeeksiniz, bunu biz yapacağız 
diyorsunuz. Böyle şey mi olur arkadaşlar? Şim
di Maliye Encümeninin maddesinde şöyle demek
tedir : (Askerî ualaştırma makamları Demir
yolları ulaştırması ile fiilen görevli subaylarının 
vazife salâhiyetleri idare meclisince tâyin oluna
cak esaslar dairesinde parasızdır). 

Ama buna öyle bir ifade tarzı verilmiştir ki, 
biz istiyeceğiz, siz de bîr maşastniz bunu verecek
siniz. Hükmü bia vereceğiz demek istiyor. Bu 
türlü bir hükmün hükmi şahsiyeti haiz bir- mües
sesenin kanununda yer alması doğru olmaz. Bu 
itibarla Bütçe Komisyonunun 12 nsi maddesi 
mavakaa en uygun bir maddedir. Bendeniz de 
onun müzakere- ve kabul edilmesini teklif ve rica 
ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) —Efendim-, Sayın Maliye 
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Komisyonu Başkanı arkadaşımız, Bütçe Komis
yonunun tertip ve teklif ettiği maddenin metni 
ile asla kaabili telif olmıyan mütalâalar ileri sür
düler, dediler ki; umum müdür hatır ve tazyik
ler altında kalabilir. Her katarda 10 - 15 para
sız seyahat edene tesadüf edilir. Bütçe Komis
yonunun teklifini okuyalım; (Devlet Demiryol
larında cari tarifeden aşağı ücretle veya parasız 
seyahat edecekler, idare meclisince tâyin ve tes-
bit olunur. 

Bu hususta ittihaz edilecek kararlar Ulaştır
ma Vekilinin tasdikiyle tekemmül eder.) 

Binaenaleyh bu sistem bir prensip, bir usul 
dâhilinde idare meclisince tesbit olunacaktır. Bu 
kararı da vekil tasdik edecektir. îki buçuk mil
yar liralık bir sermayenin idaresini tevdi edece
ğimiz idarenin elbette üç beş kişinin seyahatini 
tertip ve tanzim etmeye hem de iyi tanzim et
meye muktedir olacağını takdir edersiniz. Bunun 
dışında Maliye Komisyonunun metninde bâzı ak
sak noktalar da müşahede edebilirsiniz. Ömer Mart 
arkadaşımız başka bir noktaya ten-as etti. Malî
ye Komisyonu teklifinin 12 nci maddesinin (B) 
fıkrası şöyledir : «Askerî ulaştırma makamları
nın Demiryolu ulaştırması ile fiilen görevli su
baylarının vazife ve salâhiyetleri idare meclisince 
tâyin olunacak esaslar dairesinde prasızdır». As
kerî makam olacak fakat vazife ve mesuliyetini 
Demiryolları tâyin edecek. Askerî idare, Genel 
Kurmay veyahut Hükümet şu subayların şu şe
kilde seyahat etmesi askerî bir icaptır dediği tak
dirde veya emniyet icabı bunların, seyahat etmesi 
icabediyorsa elbette bunların bedava seyahat et
mesi lâzımdır. Onun için telefonlar işliyeeek, mü-
düri umumiye tazyikler yapılacak 10 - 20 kişi 
bedava seyahat edecek. Bunlar asla doğru de
ğildir. Bunun sistemini, esasını idare meclisi tes
bit edecek ve bu karar da bakanlık tarafından tas
dik edilecektir. Burada deniliyor kî, «Her yolcu 
treninde vazifeli olarak bulunacak bir askerî in
zibat...» yarın iki askerî inzibatın bulundurul
ması zarureti hâsl olursa ne olacak yolda bir tch 
like melhuz ise bu, iki 3 ve 4 de olabilir. Yarın 
ihtiyaçlar icabettikçe ve aded çoğaldıkça kanunda 
tadile mi gidilecek? Böyle gayet sıkı ve hakikat 
ve realitelere tetabuk etmiyen hükümler konmak-
tansa 2,5 milyar lira sermayenin idaresini ellerine 
tevdi ettiğimiz ve hüsnüniyetine de inandığımıza 
ve ayrıca bakanlığın da mütalâasını alarak idare 
edeceğine kani bulunduğumuz insanlara bırak-
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I mak icabeder. Bunları takdir etmek de müdüriyet 

için asla müşkül olmıyacaktır. 
REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 

arkadalar, Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği me
tinde, parasız seyahat edecekler idare meclisin
ce tâyin ve tesbit olunur, diyor. Yani esaslar de
ğil, kimler bedava seyahat edeceğini idare mec
lisine bırakıyor arkadaşlar. İdare meclisine di
rektif vermek lâzımdır. Kimlerin istifade edece
ğini biz tesbit etmeliyiz. Bu teşekkülün sermaye
sinin tamamı Devletindir. Komisyonca nelerden 
mülhem olduk?. Diğer raporlardan bir iki satır 
okuyacağım. «... mensuplariyle aileleri ve Dev
let Demiryolları emekli memurları ve eşleri ve 
saire....» gidiyor görüyorsunuz - Devlet Demiryol
larından emekliye ayrılmış bir kimse kaydı hayat 
şartiyle istifade edecek, çocukları, eşleri istifade 
edecek. Biz bu takdir salâhiyetini idare meclisi
ne bırakacak olursak ve şu şu kimselere verilecek
tir demezsek doğru olmaz. Devlet Demiryolları 
memurlarının emeklilerine ve bunların eşlerine 
dahi bu hak tanınırsa diğer müessesat memurları 
da meselâ posta ve telgraf memurları da yarın 
istiyebilir, bizim emekliye ayrılan memurlarımı
za ve eşlerine bâzı haklar tanıyın, onlar da istifa
de etsin diyeceklerdir. Meselâ mektup, ve tel
graflarımızı parasız gönderin derlerse yapar mı
sınız?. Bu da onun gibi bir şeydir. Binaenaleyh 
bizim istediğimiz bugünkü statünün muhafaza
sıdır. Permiyi teşmil etmiyelim, bunlar bir, iki 
sene evvel çoktu. Nihayet bunları derleyip top
lamak zaruretini hissettik ve dedik ki, asgari ih
tiyaca cevap verecek miktarda kalsın bugünkü 
prensibi muhafaza etmek istiyoruz. Yarın müşkül 
bir vaziyet olmasın, memurlar arasında ikilik ya
ratılmasın diye Hükümetin getirdiği şekli kabul 
ettik. Eğer Bütçe Komisyonunun kabul ettiği şe
kilde çıkarsa idare meclisine direktif vermemiş 
oluruz, onu tamamen serbest bırakmış oluruz. 

Diyorlar ki, bir buçuk iki milyar liralık servet 
veriyoruz da, bunu niçin esirgiyelim?. Bâzı ar
kadaşlar, bu salâhiyeti kayıtsız şartsız onlara ver
mememiz, idare meclisi menfaatınadıry Zira onu 
mesuliyetten kurtarmış olacağız. 

Kimlerin parasız seyahat edeceklerini kanun
la tâyin ve tesbit etmeyi Hükümet lüzumlu gÖr̂  
müştür. Bugünkü fiilî durum göz önünde tutu
larak Maliye Komisyonunun tesbit ettiği metin 

I daha çok âdilânedir. Hiçbir sızıltıya meydan ver-
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mez. Sizden ricam, Maliye Komisyonunun bu za
ruretler karşısında kabul ettiği maddeyi kabul 
ediniz, idare meclisine mutlak bir salâhiyet ta
nınmasın. Çünkü bunun mahzurları görülmüştür, 
görülecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Ahmet Başıbüyük. (Sual, sual ses

leri) 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — İdare mec

lislerinin mutlak salâhiyetini 3460 sayılı Kanun 
takyit etmiyor mu?. Devlet İktisadi Teşekkülleri 
umumi heyetini, biraz evvel arzettiğim gibi niya-
beten büyük Meclis yapar. Bu kanun Meclisi tak
yit etmiyor mu?. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
İdare meclisi, mutlak olarak verilen salâhiyetleri 
kullanır, biliyorsunuz ki, bunların bilançoları 
umumi heyette tetkik edilirken bu kadar tefer
ruata inilmiyor, kimlere bedava seyahat permisi 
verdiniz, kimlere vermediniz şeklinde bir sual 
tevcih edilmiyecek. Zira bu husus ne raporlarına, 
ne de bilânçolarına dercedilmiyeceği için umu
mi heyetin ıttılaına arzedilmiş olmıyacak. Bu 
hususlar daha ziyade, maddi olmaktan ziyade 
mânevi olan şeylerdir, biz bu itibarla kanuna bu
nun dercedilmesi lüzumunu hissettik. 

REİS — Daim Bey takririniz var mı efendim? 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Takdim 

ediyorum efendim. 
REİS — Ahmet Başıbüyük.. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım; ben de bu permi meselesi
nin, kanuna bâzı kıstaslar konulmak suretiyle 
tahdit edilmesi kanaatindeyim. 

öteden beri trenle sayahatlarımızda ve bil
hassa Meclisteki bir önerge vesilesiyle görmüş 
ve öğrenmiş bulunuyoruz ki, bunun birçok sui
istimalleri vardır. Hattâ bâzı tüccarlar ellerine 
bir suretle permi geçirerek ticaret maksadiyle I 
bundan istifade etmektedirler. Trenlerde gör
düğümüz bâzı şahıslar bu teşkilâtla hiç alâkası 
olmadığı halde ellerinde permi görülmektedir. 
Bu itibarla mutlak olarak kanuna sarahat koy
mak ve kimlerin istifade edeceklerini kanunla 
tâyin etmek lâzımdır. Reylerimizi bihakkin 
kullanmak ve mevcut vaziyeti görebilmek için 
komisyon sözcüsü veya sayın vekilden şu .hu
susu açıklamalarını rica ediyorum; halen per
mi almış olanların adedi ne kadardır ve tatbik | 
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edilen sistem nedir! Yani kimlere hangi esas
lar dâhilinde permi verilmektedir? Bu cdheti 
burada açıklasınlar. Adedi ne kadardır? Gö
receksiniz ki yekûn muazzamdır. Bu mevcutta 
prensip dahi yoktur. Rasgele verilmektedir. 

MUHLİS ETE (Ankara) — Arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü kâfi derecede iza
hat verdi. Buna ilâve edecek birkaç cümlem 
var. Hakikaten bu meselede, başka memleket
lerin İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde 
olan müesseseleri ile mukayesede bulunacak 
olursak, görürüz ki, o memleketlerin kanun
larında hangi polis memuruna, hangi ambar 
memuruna veya kimlere permi verileceği hak
kında hüküm yoktur. Bu muazzam teşekkülün 
idare heyeti kendisine büyük mikyasta yük ta
şıtan bir tüccara da permi verebilir; tetkikat-
ta bulunmak üzere memleketimize gelmiş ec
nebi bir heyete permi verebilir; elverir ki per
mi ile istihsal edilen netice Devlet Demiryolla
rının menfaatine ola! Eğer biz milyarların ida
resini tevdi ettiğimiz bir müesseseden bu salâ
hiyeti esirgersek, o zaman bu idareyi Devlet 
iktisadi Teşekkülü haline getirmeye lüzum yok
tur. Bütün mesele emniyet meselesidir. Bu 
itimadı suiistimal edeceklerine inanmıyoruz. 
Esasen umumi heyet namına umumi muraka
be heyeti bu işleri kontrol edecektir. Keyfiyet 
vekâletin tasdikından da geçmektedir. Kaldı 
ki Heyeti Vekileyi şu veya bu zata paso veril
mesi işleriyle izaç etmek doğru değildir. 

O itibarla Bütçe Komisyonu maddesinin ka
bulü maslahata' daha uygun olur, onun kabu
lünü rica ederim. 

RElS — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (istanbul) — 

Efendim, benden evvel konuşan Muhterem Muh
lis Ete, söyliyeeeklerimin mühim bir kısmını ifa
de ettiler. Yalnız ben kendilerinin sözlerine 
şu noktayı ilâve etmek istiyorum. 

Bir defa tadadi bir mahiyet vermek ister
sek hataya düşeriz. Bunun tatbik kabiliyeti, 
amelî bir kıymeti olmaz. Tadadı olan her şey 
günün şartları, ihtiyaçları değiştikçe değişmek 
istdadmdadır. Biz bu kanunu bir sene için de
ğil, çok uzun seneler için bu müesseseyi idare 
edecek bir kanun olarak tedvin ediyoruz. Şart
ların, ihtiyaçların her an değişmesi mümkün 
ve muhtemel olduğuna göre, tabiî olduğuna gö
re buraya tadadi bir mahiyet vermekle hataya 
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düşeriz, Ö takdimde en- küçük bir zaruret kar
şısında bu kanunun bir tadil mevzuu Yüksek Hu
zurunuza gelir. 0 itibarla Bütçe Kamisyonunun 
tadil ve tedvin şekli en uygun bir şekildir. 
îdade meelisine mutlak itinmt etmek lüzum ve 
zarureti vardır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, biz bunu başka bir yönden mütalâa 
etmek istiyoruz. Bu .mütalâamız daha ziyade 
vakıalara dayanmaktadır. Arkadaşımız diyor ki, 
Bütçe Komisyonunun hazırladığı metin realite
lere daha uygundur. Bunu vakıaları sıralamak 
suretiyle kanund'a taknin etmeye ve ihtiyaçları 
karşılamaya imkân olamaz. Binaenaleyh umumi 
bir hüküm sevketmek suretiyle bunun teferru
atını idare meclisine bırakalım. 

Şimdi arkadaşlar öyle hâdiseler vardır ki, 
Devlet Demiryolları kurulduğu günden beri de
vam edip gitmektedir Hattâ üniversitede hoca 
olup da idarece verilmiş isimsiz permilerle do
laşanlar mevcuttur. (O geçti sesleri) Geçti di
yorsunuz arkadaşlar, gelecekte vâki olmıyaeağı 
hakkında bir teminat var mıdır, geçti diyen ar
kadaşlar bize bir teminat verebilirler mi? (Ol
maz şimdi sesleri) 

Müsaade buyurun, sizin zamanınızda da var
dır. Devlet Demiryolları mensuplarından sene
de üç - beş defa ailesi, hizmetçisi ve akrabalık 
durumları dahi bakılmaksızın istanbul'a gidip 
gelenler mevcuttur, isim de verebilirim arka
daşlar. 

HÂDI HÜSMAN (istanbul) — Böyle şey ol
maz, isim verin. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Rica ederim siz müdahale etmeyin, sizi uzun 
uzun dinledik. Benden sonra söz alıp konuşa
bilirsiniz. Müsaade edin, nöktai nazarımızı ifa
de* edelim. Fikirlerimizi boğmayın. 

Sonra, bu bir imtiyaz sistemidir. Bebefei : 
Devlet Demiryollarında çalışan memurlar beda
va seyahat etmesinler. Bal tutan parmağını ya
lar kabilinden buna izin vermek lâzımdır. Bu 
gibi âmme müesseselerinde çalışanların yaptık
ları hizmetin sahibi olarak, buna müsaade etmaek 
lâıamgelmez mi, şeklinde düşündüğümüz tak
dirde; tahsildar para topluyor. Bu toplıyana 
topladığı paranın bir kısmını versek doğru olmaz 
mı? (Gülüşmeler). 

Posta - Telgraf memurları sabahtan afeşama | 

I kadar çalışır-lars Bunla**» çekfcikieri fceHercfen. 
şahıslarına ait olasılardan üe*ei aimasak olmaz 
mı? Misalleri çoğaltabiliriz. Devlet Demiryolları 
memurlarına diğer- müesseseler memurlarandan 
daha farklı bir şey tanımak doğru olmaz; haki
katen doğru olmaz. Diyorlar ki; ihtiyar vaırdır, 
Avrupa'dan bir müte&aşjsjg gedeceğiz* Devlet 
Demiryollarınıun teftiş, tamir ve sairesi için işin 
icabı olarak mütehassıslar sevk v-e- tahrife edile
cektir, bunlara. da mı verelim1? Bunlara vesi
ka verilecektir. Bu endişelerim kanımun met-

I ni içinde tedvin etmeye mkm vardM*. Meselâ 
bir kıstas kayabiliriz. Hizmetle ilgili seyahat
ler parasız yapılır, Yalnız hizmet usulünün, esas 
olarak alınması lâzımdır. Keyfj içjn. güdecektir, 
bunun için verilirse suiistimal edilecektir, onu 
kabul etmek lâzımdır. Hizmetin icabı ise hiz
metle mütenasip olarak verilmelidir. 3.U geniş 
bir meseledir, Ömer Mrat arkadaşımız diyor ki, 
idare Meclisine bu kadar salâhiyet verdik. 
Muhlis Ete arkadaşımız, da idare Meclisine 5 
milyon liraya kadar salâhiyet verdik. Bu ka
dar itimat ettiğimiz kimselere istanbul'dan An
kara'ya veya Erzurum'a gidecek bir memura 
vereceği permi karşılığı olan 50 - 100 liralık bir 
salâhiyet mi bırakmıyoruz? bunu esirgemiyelim. 
Bu şekilde düşünürsek îdare Meclisine lüzum 
yok. Bu salâhiyeti umum müdüre de verebi
lirdiniz. idare meclisine emniyet ediyoraz da 
umum müdüre emniyet etmiyor- musan*©^ S&»-

l ra bir de Ulaştırma Tekâtetinm tasdikli şartı 
konmuştur. Bu vaziyette» idare meclisini» ve 

' ona tanınan salâhiyetin kıymeti nerede kalıyor 
i arkadaşlar. Görülüyor kî  şu filerin ciddî ter 

itenkide tahammülü yoktur. Biz; kaRU» yazı* 
olarak bunu tatbik edeeek kimselerey bilhassa 
böyle fiilî vaziyetlerde, mutlaka bir ölçü vermek; 
ve istikamet göstermek meeburiyetindeyiz. Ben
deniz buna işaret etmek istiyorum. 

Şimdi bunun içerisinde meselâ kaç defa seya? 
hat edecek, kimler seyahat edecek; hiç olmazsa 
bunların derecelerini tâyin etmek ieabeder/. A3e> 
içinide akrabalardan kimlere permi verildiğini bi
liriz. Maliye Komisyonunun tertip ettiği tefer
ruatlı listeye de bendeniz taraftar- değilim. Sar 
kattır. Asker, inzibat* sevk meselesi vardın 

Arkadaşlar; bunlarm menstto olduğu bakan* 
lıklarda tahsisatları da vardır. Sevk* edilen as.-, 
kerlerin ellerindeki kâğıtlar toplanır; idare bun* 

I larm hesabım yapar* ait' olduğu bakanlıktan alm 
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Polfe ve emniyet işin de aym kaide mevcuttur. 
Bunların da tahs is t i vardır. Meclis gizli tah
sisat olarak bu paraları kabul etmektedir. Bu 
paralarla mükemmelen seyahat yapabilirler. Bi
naenaleyh takibetmek istediğimiz usul yerinde 
değildir. Biz eski itiyada uyarak adeta onun te
madisini sağlıyoruz. 

REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ABINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Ben bir husus üzerinde dur
mak istiyorum : 

İki buçuk milyar itibari sermayeli bir mües
sese kuruyoruz. Böyle bir müesseseye emniyet 
edilmezse maddeyi ne şekilde yaparsak yapalım 
istendiği tarafa çekilebilir. Meselâ 1483 sayılı 
Kanunla bâzı zevat hakkında îcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek esaslara göre permi veri
lir denlilmiştir. Bu hususta çıkan 7 kararnameye 
istinaden bâzı zamanlar 100 bin permi verildiği 
halde bâzı zamanda bu miktar 100 e kadar indi
rilmiştir. Demek oluyor ki, aslolan hüsnüniyet 
ve salâhiyetin iyi kullanılmasıdır. Bir taraftan 
bu müesseseye 2 buçuk milyar liralık itibari ser
maye ile istiklâliyet veriliyor, öbür taraftan da 
onu takyit edici tadadi bir yola gidiyoruz. Bir 
arkadaşımızın dediği gibi biz muazzam bir mü
essese kuruyoruz. Bu müessesenin ihtiyaçları git
tikçe artacaktır. Bu gibi müesseselerin yakın 
istikbaldeki inkişaf ve zaruretlerimi zikretmek 
icabederse bîr kitap yazmak lâzımdır. Bunun için 
idare meclisine bu salâhiyetin verilmesi en isa
betli bir yol olur. (Kaç tane sesleri). 100 tanedir. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Sa
yın arkadaşlarım, bu bahiste bâzı arkadaşlarım 
icabı ve selbî şekilde karşılıklı konuştular. Ben
deniz bu bahiste açılmış sözlere temas etmiyece-
ğim. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki, tahdit ve ta
dat herhangi bir mevzuda daima tehlike arzeder; 
çünkü insanlar tadadı şekilde kanunlara hüküm 
vazetseler hâdiseler onu bozar. Hâdiseler insan
lara hatta kanunlara hâkimdir. Bîr kanun yapı
lırken birçok şeyler unutulabilir Ve derhal o 
kanunun tadiline de geçilemez. Güçlük hâsıl olur. 
Bu itibarla biz burada prensibi koymalıyız. Muh
lis Ete çok güzel söyledi. Yani idare heyeti ver
diğimiz salâhiyetlerle her şeyi yapmaya kaadirdir. 

Yalnız bâzı kimseler, bâzı müesseselere permi 
verilmesi meselesinde tad&t yoluna gidilirse? 
B«, haksıehkt*r, itimatsızlıktır. Bu haksızlığa 

gife&eme& Hakikaten, k a d i m i fa^Bödiyomav ki 
orada azayım. Salâhijye*k*«ne ba&ıyeıraiü, ee>k 
kuvve*liyiı», müesseseyi idare edenlerin* yanın* 
da- imsa sahibiyim, bir rey ekseriyeti, teHisü 
ettiğim müesseseyi ilzam ecteeefc, ızsar edeeek 
veya faydalandıraesktır. Bankese, her hangi 
bir müesseseye, her fcangi bir hocay* her haa*-
gi bir haristen, geleeefe bir p^ofesöce vermek 
iktidarında değilia*. Bende»*» prensin olasak 
şmm arzediyorum, tahditö ve tadadi daaaa 
hep yerde tehHkeftdir, N&efeim hukukfu a»ka* 
daşlfc* bilirler^ kanunların tamu b%ı yapılmam 
Tarilten dalma» içt inap editaâştiş?, tacjf takdi. 
dîdir, teftelike* arzedg»; KaiHina, Medeni nedir ? 
Yoktur.? Ceaa Ka»unu- nediH Yokfcar, UsaMi 
Muhakeme nedir? Yoktur, t&mi yapılmaa. H&-. 
disenin heyeti umusBadyeskıi nazarı dikkate- alır, 
kavaidi esasiyeyi vaz-'eder. Sen- onun müade*-
ree&tı- umunâyesinde» 'kanunu tahsk edersin, 
Binaenaleyh, Bütçe Ene«î»eaiflara, birçok salâ
hiyetlerle teçhiz ettiği, milletin mdlyeittlaıniaa 
tevdi ettiği heyefete şa&şacak kimselere, heyet
te filâna ver, fa-lana verme diye* b i r itimatsızlık 
izhar etmek doğ>ra otaaa& Ben kema& dikkat
le, aleyhte bulunan arkadaşlarımı dinledim, ds* 
tediği» mukni cevabı alamadım, kendi hesabı
ma B&feçe Encümeninin düşüneeleranse hayır 
diyenlere katılamıyacağım. Bütçe Encümeni
min metni ve mütalâası yoiund« >mâa?u*ai -»eren 
arkadaşların safında ahzi mevki ediyo-Bum, mack-
denân kakfttBnü rica-«derim. 

REİ& — Abduflafc öediko#lu. 
ABBÜfcLAJEG}®Dİi£GĞMJ (Ankara) -^Ar* 

kftdaşlar*m, arzedeeeğhn m-evau gayet barittii*. 
Esasen idare meclisine salâhiyet verıa&ek liztm>-
di¥. Yalwa beni müteessir eden bir nokta VIH?* 
dır. Neden diyor, Eteklet Demiryolları işeile--
rine permi verild-yon Dünyanın her tara&nd» 
bu böyledir. Keşke memleketin iktisadi vaai* 
yeti düzelse de geee* gün4feÜ2 aç, bjjfâç çalışan 
işçiler*, memullara, senede* bir ay anasmı^ ba
basının memleketine giderken 5ft lira da yar* 
d-ım yapsak. Daha meeat oluruz. Btkkat et
tim, bu zavallılar çok zaman soğsan ekmek- yi
yor. Bunu bu kürsüden konuşmak hatayı âaaüa-
dir. 

REİS — Mehmet- Daim Süalp. 
MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M£H-

MET DAÎM SÜALP (Siir4) — Mehdimi kabul 
ettiğimiz şekil tamaıaea ymfeş* aalaithjtor. B4» 
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Devlet Demiryolları işçilerine permi verilmesin 
demiyoruz. Sonra tadat yoluna gitmek yanlış
tır deniyor. Bizim tadat çok geniştir, şâmildir. 
Kimlere verildiğini şöylece umumi bir şekilde 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Bir kere demiryolları personelinin hepsi ve 
bütün memur ve müstahdemlerin aileleri ve 
bunların zatî eşyaları parasız seyahat ve nakle 
tâbi oluyor, yabancı demiryolları teşekküllerini 
(mütekabiliyet esasları üzerine) bütün memur 
ve eşleri ve zatî eşyaları... Tetkiklerde buluna
cak olan diğer bütün memurlar, Devlet Demir
yolları işi ile görevli diğer bütün memurlar. 

Burada iki polis denmiştir. Nasıl polis? Her 
katarın, inzibati işlerine memur edilen, onların 
muhafazası ile tavzif edilen asgari iki polis di
yoruz. Tahdit bunun neresinde? Bir trene on 
polis mi doldursunlar? Arkadaşlar bunda bir 
tahdit yoktur. Fazla teşmilini zararlı gördük. 

Demin de arzettiğim gibi, D. D. Y. memur
ları emeklilerine, eşlerine ve akrabalarına bu
nun teşmilini doğru bulmamaktayız. 

Sonra müsaade buyurun, bugün ücretle, pa
ra ile seyahat edeceklerin ücreti Vekiller He
yeti tasdikma tâbi tutuluyor bu idare meclisine 
itimatsızlık değildir de. Bedava seyahat hak
kının tâyin ve tesbiti Meclisçe yapılırsa niçin 
itimatsızlık olsun? 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — O da 
tausdika tâbi. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Tas-
dika tâbi ise o halde itimat mevzuubahis değil
dir. Yok itimat ediliyorsa tasdika lüzum yok
tur. Mantıkinizin neticesi budur. Görülüyor ki 
istinadettiğiniz esbabı mucibe sakattır. Arka
daşlar bunun itimatla alâkası yoktur. Devlet 
Demiryolları memurlarının hepsine, eşlerine ve 
zatî eşyalarına parasız seyahat hakkını tanımı
şız. Ama Devlet Demiryollariyle alâkası kalma
mış, emekliye ayrılmış, kimselere ve eşlerine 
teşmil etmek adaletsizliktir. Demin de arzettim 
bunun mânevi zararı büyüktür. Binaenaleyh 
bâzı arkadaşların anladığı şekilde değildir. Biz 
bugün mevcut olan statüyü kabul etmiş vazi
yetteyiz. 

REİS — Feyzi Boztepe. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, mesele, idare meclisine salâhiyet 
mi verelim, yoksa maddeyi tadadi bir şekilde 
teşmil mi edelim meselesidir. 

7.1953 O : 2 
I Arkadaşlar, Devlet her işte memuruna bilâ-

kaydü şart ya itimat eder veya etmez. Ederse 
o memur vazifesini görecektir. Memur dürüst 
çalışmıyorsa tecziye edilecektir. Mevzuat böyle
dir. 

Arkadaşlar, bu, bir âmirin iktidarı ve sa
lâhiyeti demektir. Meselâ merhum Ali Bey 
devrine kadar binlerce permi verilmiş, suiisti
mal edilmiştir, herkes istifade etmiştir. On
dan sonra takyit edilmiştir. Bizim Seyfi Kurt-
bek zamanında da hakikaten çok takyit, edil
miştir. Bu, bakanın, müsteşarın, genel müdü
rün bu işi idare etmesine bağlı bir keyfiyettir. 
Biz bunu takyit de etsek, kanunu teşmil de et
sek, ne kadar ağır hükümler vaz'edersek ede
lim, bu hükmü tatbik edecek âmir ve memur 
eğer vicdanının sesini duymuyor, vazifesini 

I müdrik değil, millete acımıyorsa her çeşit sui-
I istimali yapacaktır. Binaenaleyh idare meclisi

nin de vicdanı vardır, salâhiyeti de vardır. 
I Buna bırakmak daha doğrudur. Bu hulsusta 

bir de takrir veriyorum. Müzakere kâfidir, 
Bütçe Encümeninin kabul ettiği şekilde mad
denin reye arzedilmesini arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum..) — Bi-

I zim aziz üstadımız Hâmid Şevket Beyefendi ce-
I vap verirken tahdide gitmenin doğru olmadı-
I gına, binaenaleyh bir hukukçu olarak kendi

lerinin tatmin edilmediğini ifade etttiler. 
I Bendeniz zaten bir tahdit yapılsın noktai 

nazarını müdafaa etmedim. Hattâ tahdit yolun
da, madde metnini tanzim eden Maliye Encü
meninin de noktai nazarına muhalif olduğumu 
ifade ettim. Dedim ki; bir prensip vaz'edelim. 
Bunun teferruatını tesbit edecek olan idare 
meclisi bu prensip etrafında tarifelerini tan
zim etsin. Bedava seyahat edecekleri, tarife
nin altında bir-ücretle seyahat edecekleri tâyin 
etsin. Kanun vâzıı. olarak onlara bir ışık yo
lu açalım, onun ışığından ayrılmasınlar, diye 
bir tezi müdafaa ediyorum ve bunda ısrar edi
yorum. Eğer bu yolu kabul ettiremezsek, böy
le bir prensibe gidilmezse bunun suiistimalinin 
hudutlarını tâyin etmeğe imkân yoktur. İda
re meclisine Büyük Millet Meclisi kadar salâ
hiyet veriyorsunuz. Yarın hiçbir kimse kalkıp 
da gerek idare meclisinden, gerek umum mü
dürden ve gerekse Ulaştırma Bakanından he-

I sap p^^vta mesuliyeti hudutlarını çizmek im-
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kânına sahip olamaz. Çünkü sen istediğin gibi 
tanzim et, diyorsunuz. Ondan sonra nasıl olur 
da, sen bu noktada salâhiyetini tecavüz ettin, 
diye bir ölçü bulup da onun mesuliyeti cihetine 
gidebilirsiniz? Buna imkân var mıdır? Ben 

de bir hukukçu olarak kendilerine bu suali tev
cih etmiş bulunuyorum. 

Şimdi diyorum ki, tezim şudur : Bir takrir
le tasvibinize arzedıyorum. Bu takrirde diyorum 
ki: Tarifenin altında veya parasız olarak yapıla
cak seyahatler hizmetle ilgili olmalıdır. Hizmet
le ilgili olmadıkça, Devlet Demiryollarının bün
yesine taallûk eden bir hizmetle 'ilgili olmadıkça 
kimseye parasız bir seyahat vesikası verilmeme
lidir. 

ikincisi, Abdullah Gedikoğlu arkadaşımız de
di ki : Zavallı tren memurlarını görüyoruz. On
dan da mı para alalım? Üstat böyle bir fikri mü
dafaa etmedim. Böyle hissî şeylere hitabetmiye-
lim. Ben dedim ki Devlet Demiryollarının men
suplarına bir seyahat hakkını tanımak istiyor
sak bir hudut çizmek lâzımdır. Senede bir kere 
seyahat etmek. Sonra kaçıncı derecede akraba
lara kadar seyahat edebilir? Onun için bir ölçü 
buldum : «Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları memurlarının ikinci dereceye kadar olan 
kan hısımları senede bir defa parasız olarak se
yahat edebilirler.» İdare Meclisi tahdide gitme
sin, hudut ve salâhiyeti aşmasın. İçtimai ve sos
yal adalet ölçüsünde b'ir direktif vermiş oluyo
ruz, Aksi takdirde İdare Meclisi bunu istediği 
gibi yapabilir. Bilhassa Muhlis Ete arkadaşımız 
diyor ki, bu işi tahdit etmiyelim. Yüksek Mura
kabe Heyetinde ne yapacaksınız? Hangi kanunun, 
hangi maddesine istinat etmek suretiyle Devlet 
Demiryolları İdare Meclisi permi hususunda şu 
noktada suiistimal etmiştir diye bir ip ucu yaka
lamak mümkün müdür? 

RElS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
onu okutmadan evvel bir arkadaşa söz vereceğim, 
ondan sonra kifayeti müzakere takririni okuta
cağım. 

Tevfik İleri. 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar, ben bir tadat yapılmasının, meclisi 
idarenin vazifelerine müdahale ve bilhassa iti
mat etmeme şeeklinde mütalâa edilmelerine ta
raftar değilim. Yapılmak istenen şey, arkadaş
larımı dinledim, nihayet Meclisin noktai na
zarını meclisi idareye aksettirmekten ibarettir. 

7.1953 O : 2 
I Permi vermiyelim demiyorlar. Bilhassa Abdul-
I lah Bey arkadaşımızın pek güzel izah ettikleri 
1 gibi, demiryollarının feragatli, fedakâr ve emek-
I tar personeline, bunların ailelerine, polise, şuna 

buna verelim diyorlar. Yani hakikaten, bir ışık 
tutuyorlar. Bu da Meclisin hakkıdır. Nihayet 

I bir İktisadi Teşekkül haline geliyor, ama buna 
Devletin ve milletin malını devrediyoruz. Hu
dutsuz bir tasarruf hiç kimseye, hattâ Yüksek 

I Meclisinize bile verilmiş değildir. Meclisi ida-
I reye birçok salâhiyet veriyoruz, ve itimadınızı 
I birçok maddelerde birçok salâhiyetler vermekle 

ifade etmiş bulunuyoruz. Bu vekâlette kısa bir 
müddet vazife almış bir arkadaşınız sıfatiyle 
söyliyeyim, ne demiryolu personeli, ne şu, ne bu 

I tamamen dışardan, hattâ birkaç tane apartman 
sahibi insanın, eski idare zamanında cayır ca
yır bedava seyahat ettiklerini öğrendim. Ta-
dadi, kanunun mevcudiyetine rağmen bunlar 
bedava seyahat etmişlerdir. 100 - 150 lira para 
alan bir ateşçinin, meccanen seyahat etmesini 
zaruri görüyoruz. Bu insana idare meclisi 
sleve seve permi verecektir. Biz bu hususta ida
re meclisine bir ışık tutuyoruz, yol gösteriyo
ruz. Onun için bu maddeyi, bir vâzıı kanun ola
rak tedvin ederken kendilerinin bunu itimatsız
lık telâkki etmemeleri lâzımdır. Ben, Maliye 
komisyonunun teklifinin yerinde olduğuna ka
niim. Bunu kabul etmesini rica edeceğim. 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen de arz ve izah ettiğim üzere Bütçe 

Komisyonunun kabul ettiği şekilde maddenin 
reye konmasını ve müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Feyzi Boztepe 

REİS — Evvelâ takririn, kifayeti müzakere 
hakkındaki fıkrasını reyinize arzediyorum: Ka-
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer takrirleri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Maliye Komisyonunun 12 nci maddesinin oya 

arzedilmesini teklif ederim. 
Siird 

M. Daim Süalp 

! Yüksek Reisliğe 
j 12 nci maddenin aşağıdaki prensip dâhilin-

— 823 — 
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de tanzim edilmesini arz ve rica ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

« Tarife altında veya parafız seyahatler an
cak hizmetle ilgili olarak yapılacaktır. 

T. C. D. D. Memurlarının ikinci dereceye ka
tlar olan kan hısımları senede bir defa seyahat 
edebilirler ». 

Başkanlığa 
(T. C. D. D. Yoları memurlarının ancak 

üçüncü dereceye kadar olan kan hısımlariyle ve 
f e r i n e permi verilebilir. Prensibinin 12 nci 
maddeye eklenmesini arzederkn. 

Çorum 
A. Raşıbüyük 

REİS — Mehmet Daim Süalp, Maliye Ko
misyonunun 12 nci maddesinin kabulünü iste
mektedir. Ben takriri oyunuza arzedeceğim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Evve
lâ maddenin okunması lâzımdır. (Madde okun
sun, sesleri) 

RE ÎS — Takririn reye arzedilmesinden ev
vel teklif edilen madde metnini okuyoruz : 

MADDE 12. — a) TCDD personeli ve aileleri 
ile bunların zatî eşyasının ve TCDD nın katıl
dığı yabancı demiryolları teşekkülleri personel 
ve aileleri ve mütekabiliyet şartiyle yabancı de
miryolları idareleri personelleri ve ailelerinin 
TCDD da Umum Müdürlüğün tensibi ile tetkik
lerde bulunanların parasız veya cari tarifeler al
tında seyahatlerine dair esaslar idare meclisince 
tâyin olunur. 

b) Askerî ulaştırma makamlarının demir
yolu ulaştırması ile fiilen görevli subaylarının 
vazife salâhiyetleri idare meclisince tâyin oluna
cak esaslar dairesinde parasızdır. 

c) Her yolcu treninde vazifeli olarak bu
lunan bir askerî inzibat ve bir ünüformalı em
niyet memuru parasız seyahat eder. 

d) Bayındırlık Vekâleti demiryollar inşa
at dairesi reisi ve muavinlerinin vazife dolayı-
siyle inşaat sahalarına gidiş ve gelişlerinde üc
ret alınmaz. 

Bu dairenin demiryolu inşaatını fiilen idare 
eden memurlarının vazife seyahatleri de, idare 
meclisince tâyin olunacak esaslar dairesinde 
üerete tâbi değildir. 
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I e) Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve mura

kabe işleri ile ilgili memurlarına 15 aded şebe
keye mahsus serbest seyahat kartı verilir. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum : 
(Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'm 

takriri tekrar okundu.) 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... 

Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamış, redde
dilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi Hüseyin Ortakcıoğlu'nnn takririni 
tekrar okutuyorum : 

(Çorum Mebusu Hüseyin Ortakeıoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

RElS — takriri reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Bir takrir daha var, onu da tekrar okutuyo
rum : 

(Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Takriri reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Şimdi Bütçe Encümeninin metnini tekrar 
okutuyorum : 

MADDE 12. — Devlet Demiryollarında cari 
tarifeden aşağı ücretle veya parasız seyahat 
edecekler, İdare Meclisince tâyin ve tesbit olu-

I nur. 
Bu hususta ittihaz edilecek kararlar Ulaş

tırma Vekilinin tasdikiyle tekemmül eder. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Cumhurreisinin seyahatlerin
de özel tren, Büyük Millet Meclisi Reisi ile Baş
vekil ve Vekiller ve Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisine talepleri halinde ücretsiz hizmet va
gonu tahsis olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Çeşitli kanunlarda mevcut 
parasız veya tenzilli ücretle nakliyat yapılma
sına veya başka hizmetlerin ifasına mütaallik 
hükümler TCDD ile kuracağı müesseseler hak
kında uygulanmaz. 

3282 sayılı Kanun ile 5383 sayılı Kanunun 
I 54 ncü maddesi hükümleri nıalıf uzdur. 
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REİS — Madde iiaerinde ̂ öz istçrjan var mı? 

Şeye. aszediyûrum. Kabul edenler... EtmâyaıİBr... 
Kabul edilmiştir. 

* 
MADDE 15. — TODD milletlerarası taşıma

ların ieafeı olarak kurulmuş Teya kurulacak ta
rife ve taşrt mübadele terKMerine ve bu taşı
malarla ilgili milletlerarası takas ve tasfiye bü
rolarına girmeye ve bunlarla ilgili her türlü 
para tahsil ve ödeme işlemlerini Türk parasını 
koruma mevzuatı hükümleri dâhilinde anlaşma
lar yapmaya yetkilidir. 

'BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA BAKÎ ER-
ÜEN (Siird) — Efendim, burada «anlaşma
lar» kelimesi fazladır. 

REİS — Maddeden «anlaşmalar» kelimesini 
çıkarıyoruz. Maddeyi bu tashih ile oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Malî Hüküaneler 
MADDE 16. — TCDD nm itibari sermayesi 

<2 500 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye aşa-
tıdaki kaynaklardan terekküp eder : 

a) Devlet Demiryolları ve I/imanları İlet
me tJmum Müdürlüğünün geçici 1 nci madde 
mucibince tanzim otaaeak devir bilânçosun-
daki sermaye; 

b) Bayındırlık Vekaletince inşa olunacak 
ve TCDD ye devredilecek hatlar ve bunlarla il
gili «tesislerin muharrik ve müteharrik edevatın 
ve 4enrirbaflarm kıymetleri; 

c) Devlete ait olup da Devlet Demiryolla
rının intifama bırakılmış veya işgali altında bu
lunan menkul ve gayrimenkullerden lüzumu 
Ulaştırma Vekili tarafından tesbit olunanların 
Hazinece TCSDD ye devrokma«aWarın kıymet
leri; 

d) 18 nci madde gereğince her sene kâr
dan t̂özumiu tefrikler yapıldıktan sonra kala
cak bakiyeler. 

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

MABDE 17. — Yakardaki maddenin (c) 
Jbendi mucibince TCDD ye devradiLecek menkul 
ve g^yrimeukuilerin adevir kıymetleri, idare 
meclisi ile ulaştırana ve Maliye vekâletlerinee 
seçilecek birer temsilciden juiiteaekMl üç kişilik 
İ)ir heyet tarafından takdir ve tesbit ûkrnur. 
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| Ancak İm bedel Maliye Vekâktiain tasvibi 

öle kesinle^'-
REÎS — Madde hakkında söz isliyen yok

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

MADDE 18. — Her yıl Msıl olaeak kardan 
3460 saydı Kanunun 42 nci maddesine ıgöre Ayır
malar yapıldıktan sonra, bakiye, itibari ser
mayenin dörtte birine ulaşnıc&ya kadar fevka
lâde ihtiyat olarak ayrılır. Bu mdkiarlar dol
duktan sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 

Zararlar ihtiyat sermayeden karşılanır. 
REÎS — Madde lıakkuıda söz istiyen yoktur. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — TODD, Maliye Vekâtetinin 
mütalâası ve Vekilkar Heyetinin kararı ile -iti
bari sermayesinin dörtte birine kadar an az 
20 yılda itfa edilmek kaydiyle faizli veya fa
izsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz, kâra işti-
rakli veya iştiraksLz -tahviller çıkaracağı gibi 
Maliye Vekâletinin ö&eeden muvafakati alın
mak kaydiyle dış memleketlerden yapacağı 

I borçlanmalar için bonolar da çıkarabilir. 
Bu tahvillerle bonolara Maliye Vekili kefa-

I lete yetkilidir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 20. — TODD 2 nci ve 3 ncü madde

ler gereğince sağlamakla görevli bulunduğu iş 
ve hizmetlerin icabı ve ibunlara mahsus olarak 
telli veya telsiz telgraf, telefon ve radyo ha
berleşme şebekeleri kurmaya, elektrik istihsal ve 
tevzi tesisleriyle her türlü su ve tahmil ve tah
liye tesisleri vücuda getirmeye ve bunları iş
letmeye yetkilidir. 

TODD nin iş ve hizmetlerine ait olup kendi 
vasıtaları ile taşıyacağı her türlü haberleşme 
evrakı posta ücretinden 'muaftır. 

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

MADDE 21. — TODD ye ait muhabere vası-
talariyle istisnai olarak, resmî ve hususi maha-

I berelerin ne suretle yapılacağı idare meclisince 
1 tâyin oimmr. 

— tSfc — 



B : 111 17. 
P. T. T. nin tekel hakkı mahfuzdur. 
38u muhaberelerden dolayı TCDD ye sorum

luluk düşmez. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — TCDD ile kuracağı müesse
selerin iş ve hizmetleri için lüzumlu olan gayri-
menkullerin istimlâki, umumi hükümlere tâbi
dir. Bu gibi istimlâklerin lüzumuna idare mec
lisi ve âmme menfaatine uygunluğuna da Ulaş
tırma Vekili karar verir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — TCDD nin âmme hizmetine 
tahsis edilen malları, (nakdi ile üçüncü şahıs
lardan alacağı ve ortaklık halinde bulunduğu 
müesseselerin malları hariç) haciz ve istimlâk 
olunamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün güm
rükle ilgili muameleleri hakkındaki nizamname 
hükümleri TCDD hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — TCDD ye ait mallar, Dev
let malı hükmündedir. Bu malları çalanlar ve
ya tahrip edenler, Devlet malları hakkında bu 
nevi suçları işliyenler gibi cezalandırılırlar. 

Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya 
ihmal eyliyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
TCDD memurları hakkında Türk Ceza Kanu
nunun Devlet memurların mütedair hükümle
ri tatbik olunur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, 25 ncî madde esas hakkında 
hüküm koymuş bulunuyor. Halbuki bunun ya-
nunda usul meselelerinin halli icabeder. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün hemen 
hepsi usul bakımından Memurin Muhakemat Ka
nunu hükümleri haricinde doğrudan doğruya 
müddeiumumiliklerce takibata tâbi tutulmakta-
dılar. Bu maddede böyle bir şeye raslamadığımıza 
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göre, hiç değilse sözcü arkadaşımız, bunların di
ğer İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları mi-
sillû Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri 
haricinde ve doğrudan doğruya müddeiumumilik-
lerce haklarında takibat yapılabileceğini zapta 
geçirirlerse mesele biraz halledilmiş olur 

REİS — Bütçe Komisyonu sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Bu hükmü, diğer İkti
sadî Devlet Teşekküllerinden farklı olarak Bütçe 
Komisyonu eklemiştir. Metinden mülhem olarak 
bu ilâveyi yapmıştır. Tıpkı Devlet memuru gibi. 
Bir suç işlediği takdirde Devlet memuru Türk 
Ceza Kanununun hangi hükmüne tâbi ise öyle 
tecziye edilecektir, diye hüküm konulmuştur; 
Ama kendisi İktisadi Devlet Teşekkülü memuru 
olduğundan hususi hukuk hükümlerine göre idare 
edileceğinden o müessese memurları hakkında Me
murin Muhakemat. Kanunu tatbik edilmiyecektir 
ve böyle bir şey yoktur. Yalnız ceza bakımından, 
Devlet aleyhine suç işliyen memurlar gibi tecziye 
edilsinler diye bu hüküm konulmuştur. Esasen 
P. T. T. İdaresi Kanununda da aynı esası kabul 
etmiş bulunuyorsunuz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Halil özyörük, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU REt^ İ HALİL ÖZ

YÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; mad
de şudur : «Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarına ait mallar Devlet malı hükmündedir. 
Bu malları çalanlar veya tahrip edenler Devlet 
mallan hakkında bu nevi suçları işliyenler gibi 
cezalandırılırlar» 

Şimdi, Devlet malı hükmündedir, dedikten 
sonra tahsisen altında «bu malları çalanlar veya 
tahrip edenler» diyor. Esasen Ceza Kanunun
da Devlet Demiryollarına taarruz edenler, tah
rip edenler, şunu bunu yapanlar hakkında hük
mü mahsus vardır. Sonra çalma meselesi; yal
nız sirkat dediğimiz yani Ceza Kanununda sir
kat hakkında konulmuş olan hükümlere taal
lûk eder. Bunun haricinde zimmet, ihtilas su
retiyle bir de nakdi ve malı zimmete geçirmek 
meselesi vardır. Bunlar hariçte kalıyor gibi gö
rünüyor burada. Devlet malı hükmünde diye 
yalnız bu 'hükümle iktifa edilse ahkâmı uran-
miyeye tâbi olacaktır. Sirkat edenler veya zim
metlerine geçirenler hakkında Ceza Kanunun
daki hükümler tatbik olunacak. Bu hükmü 
koyduktan sonra, alt tarafında, çalanlar veya 
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tahrip edenler, Devlet mallarında bu nevi suç
ları işliyenler gibi cezalandırılırlar. Maddede 
bir insicam yoktur. Suç işliyenler ve vazifele
rini suiistimal veya ihmal eyliyenler hakkında 
3460 sayılı Kanundan buradaki hüküm ayrıl
maktadır. Bunlar Devlet memuru mudur, de
ğil midir? Değildir. Nedir? Ceza Kanununun 
tatbikatında memur sayılan kısımdandır, esas 
Devlet memuru değildir, bu vasfı haiz değildir. 
Burada haizi ehemmiyet olan nokta Ahmet Ba-
şıbüyük arkadaşımın da iliştiği nokta, bunla
rın suiistimalleri veya ihmalleri dolayısiyle Ce
za Kanunu tatbikatı bakımından memur sayı
lacakları hususudur. 3460 sayılı Kanun böyle
dir. Yalnız ihtilaflı mesele bunlara karşı yapı
lan hareketlerdir. Bir kondoktora, bir şef tre
ne, vazifeli ve alâkalı memura kanşı işlenilen 
hareketler vardır ki bunlar hakkında ahkâmı 
mahsusa bulunmadığından dolayı daima müş
külât içerisinde kalınmaktadır. Bir tren şefi 
yahut kondoktor geliyor, bir yolcuya, bura
da oturamazsın, diyor, buradan kalk, falan ye
re git diyor, senin için yer hazırladım, diyor. 
Ona karşı durup hakaretamiz söz ve fiilde bu
lunan kimsenin durumu ne olacaktır ? Devlet 
memuru olmadıklarına göre alelade bir ferde 
karşı yapılmış olan hakaretlerin cezası ne ise 
o verilecektir. Halbuki bunların istisnai du
rumları vardır. Bunun için Temyiz Mahkemesi
nin içtihaden ittihaz etmiş olduğu bir kararla 
bunlara karşı âdeta Devlet memurlarına karşı 
yapılmış hakaretler gibi ceza verilmesi hususu 
derpiş edilmiştir. Şim<li burada yalnız bunla: 

rm yaptıkları fiiller zikrolunuyor. Bunlara 
karşı yapılanlar ne olacaktır ? Bu, hususi bir 
kanun olduğuna göre burada tasrih etmek lâ-
zımgelir. Onun için bu maddeyi, tensip bu
yurursanız Adalet Komisyonuna tevdi buyu
run, bir gözden geçirelim. Bu çtok esaslı ve bir
çok kanunlarla alâkalıdır. 3460 sayılı Kanu-; 
nun prensibinden 'ayrılmadan ârzettiğim' .gibi 
mallar,, Devlet malı hükmündedir, o halde.alt 
tarafını artık bu şekilde hükme bağlamaya 
mahal yoktur. Ya böyle bırakmalıyız, yah^t^da! 
3460 ta olduğu gibi zimmete geçirildiği:takdir-' 
de, buna ait hükümler koymalry\z..A Benden fa 
ze. eksik geldi. Bilhassa arzedi^örum, bunlara 
karşı işlenmiş, olan hakaret"'fiilleri,\kârşı "koy-: 
malar, bunlar ne olacaktır? .rr/; •;.".' ' ' •• 

. REİS — Hadi Hüsnian.''-y;,.; J. / j " 
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I BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, burada hâdi
seleri teker teker mütalâa etmek mecburiyetinde-

\ yiz. Evvelâ şunu arzedeyim; bu madde P. T. T. 
Teşkilât Kanununun 14 ncü maddesiyle bir kaç 
gün evvel kabul ettiğiniz metnin tamamen aynı-; 
dır. 

25 nci maddenin birinci fıkrası T. C. D. D. ye 
ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bu kaydı 

\ koyuyor. «Bu malları çalanlar veya tahrip eden
ler...» Bunların memur olması şart değildir. «Ça-

r lanlar veya tahrip edenler...» in o idarenin me-
i murları olması şart değildir. «Devlet mallan 
hakkında bu nevi suçlan işliyenler gibi cezalan
dırılır.» Binaenaleyh Devlet malını hariçten • 
çalan veya tahrip eden bir kimse hangi hükme 
tâbi tutulacaksa, hangi cezaya çarptırılacaksa, 
Devlet Demiryollarının mallarını tahrip edenler 
ve çalanlar da aynı hükme tâbi olacaklardır. 
Devlet Demiryolları memurlarından Devlet De
miryollarına ait bir malı veya parayı zimmetine 
geçiren veya ihtilas edenler 3460 sayılı Kanu
nun hükümlerine tâbi olacaklardır o kanuna gö
re de Devlet Demiryollarına ait mallan çalan
lar Devlet malını çalmış^ bir Devlet memuru gi
bi cezalandınlacaktır, hüküm budur. Bu da ikin-

I ci nokta.. 
Üçüncü nokta; müzakere sırasında görüştük, 

dedik ki; Devlet Demiryollan memuru yalnız 
Devlet Demiryollan malını çalmaz, nakdini zim
metine geçirmez, İhtilas etmez, fakat suiistimal 
yapar ki milyonlara mal olur, rüşvet alır, hal
buki Devlet memurlanndan gayn olanlarda 
rüşvet esası cari değildir. Emniyeti suiistimal 
noktasından takibata tâbi tutulur. Emniyeti sui-' 

I istimal noktasından takibata uğraması hususun
da komisyonunuz ihtisası dışına çıktı, bunu kâ
fi görmedi. O itibarla ne yaptı? Dedi ki; vazife-

I sini suiistimal eder, halbuki vazifeyi suiistimal 
I ancak Devlet memuru hakkında mevzuubahis 

olur. İhmal, irtikâp ve irtişada bulunabilir. Me
selâ, bin metre kumaşı «ana herkesten farklı ve
receğim fakat bana elli bin lira verirsen diyebi
lir: Bu, .irtişa, irtikâp olur ve tıpkı Devlet me-

! muru gibi. telâkki ederek, kendisini, takibata uğ-
; ratalım , dedik,; Ama bu> l^İki hukuk bakımın
dan bir esâsa istinat etmîisNfeiliır. 0n& bilmem. 
Ama biraz.evvel arzettiğimyâfeiFı-T. T.-Teşkilât-
Kanununda, aynı maddeci- lû*fecl$p; feabul buyur-

I dunu?.. Bu itibarla.. beiutenlç; ^»mevzwı daha-
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fazla müdafaadan içtinap ederim. Eğer umumi 
hukuk kaidelerine aykırı bir durum varsa ve bu 
hükmün kabulü doğru değilse, biz man tıkan 
doğru gördük, rüşvet alan bir Sümerbank me
muru, irtikâpta bulunan bir Etıbaak memuru, 
ve yahut vazifesini suiistimal eden bir D. Demir
yolları memurunu hususi hüküm sahasında bı
rakarak hareketini yalnız emniyeti suiistamal 
şeklinde almayı doğru görmedik. Ama Adalet 
Komisyonu bunu alıp bu noktalardan inceliye* 
eekse ona da bir diyeceğimiz yoktur. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Devlet memu
runun tâbi olduğu cezayı görüyor da, Devlet 
memurunun tâbi olduğu usul kanununa niye 
tâbi olmıyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (istanbul) — Biz burada yalnız usul 
bakımından Memurin Muhakemat Heyetine git
sin, oradan karar alsın, o karar itiraz ederse Şû-
rayi Devlete gitsin diye bir usul koymak iste
medik. Ceza bakımından Devlet malına işlen
miş bir suç hangi cezaya çarptırılıyorsa, Devlet 
memuru hangi cezaya çarptırılıyorsa o memur 
da aynı cezaya çarptırılsın, dedik. 

REÎS — Halil özyörük. 
ADALET KOMİSYONU RElSl HALÎL ÖZ

YÖRÜK (izmir) — Efendim, muhterem Hadi 
Hüsman arkadaşımız Devlet Demiryollarına ait 
mallar Devlet malı hükmündedir. Bunu çalmak, 
suiistimal etmek şu hükümlere tâbidir, buyuru
yorlar. Şimdi Devlet malı hükmünde olan bir 
malı çalanlar hakkında, malûmu âliniz Ceza 
Kanununda ahkâmı mahsusı vardır. Devlet malı 
olursa şu olursa bu olursa diye 491 ve 492. nci 
maddede sureti mahsusada ahkâm mevuuttur. 
Fakat hariçten bir ferdin Devlete ait olan bir 
malı ve parayı çalması halinde tatbik olunacak 
hükümlerle alâkalı memur taraf nidan .yedi hıfz 
ve emanetine terdi edilmiş olan bir malı veya 
nakdi zimmete - geçirmek meselesi ayrı bir mev
zudur. Onun için. -3460-sayılı Kanunda, bu ah
kâm.sureti mahsusada-tasrih. edilmiştir;'Malumu I 
âliniz'hükmi şahsiyetihaiz :bir müössAge, hususi; I 
huJtuk-hükümlefiıijBctâbi, bunlanumemıırlari-1 
Devlet memuxu değildir. Doferudau: doğruya: 
bir ş&ketan* bir?teeekMJüu-ntemurları ne ise*I 
bu memurlar da odur, Devlet memuru sayılma- I 
larma imkân yoktur. Ancak hususi ve istisnai I 
hükümler koymak suretiyle yeni bir tesise ̂ gidi- | 
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lebilir. Onun için burada, Devlet malı hükmün
deki bu malları çalanlar, Devlet malını ça lmı§ 
hükmünde olacaklardır. Bunutj için de Türk 
Ceza Kanununda hüküm vardır. Buraya ayrıca 
koymaya lüzum yoktur. Devlet malları aley
hinde suç işliyenler.. filân. Alt tarafta suç işli-
yen, vazifelerini suiistimal eden, irtişa veya 
irtikâpta bulunan Devlet memurları hakkında 
Türk Ceza Kanununun Devlet memurları hak
kındaki hükümleri tatbik olunur. 

Suiistimal, vazifeyi ihmal meseleleri bunlar 
hükmi şahsiyeti haiz olan müesseselerde hususi 
hukuk hükümlerine tâbi olması itibariyle bunlar 
vazifelerini nasıl ihmal eder ve nasıl suiistimal 
edebilirler?. Bunlar Devlet memuru değildir ki, 
bunlar hakkında Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerini tatbik etmek imkânı bulunsun. Esa
sen ihmal, suiistimal, hakkında Huzuru Âlinize 
sevkettiğimiz Memurin Muhakemat Kanununda 
hiçbir istisna yoktur. Alelade suçlar gibi müddei
umumiler bunları takibe salahiyetlidir. Binaen
aleyh, mütaaddit kanunlara, müteferri ^hüküm
leri ilgilendiren bu maddeyi, halen mevcut mev
zuat hükümlerine uygun bir halde tedvin ede
bilmek için, maddeyi Adalet Komisyonuna tevdi 
etmenizi rica ederim, tetkik edilsin. Bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum. 

REÎS— 'Kifayeti müzakere hakkında da bir 
takrir var. Bir arkadaşa söz verdikten sonra ki
fayet takririni reye arzedeceğim. 

Ref et Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; Devlet Demiryollarının emvaline karşı 
suç irtikâp eden her hangi bir kimsenin suçu bu
rada iki kısma ayrılıyor. 

Biri eşhas tarafından bü müessesenin emvali
ne vâki taarruzda, bu mallar, Devlet emvali imiş 
gibi ve buna göre ceza görmeleri lâzım gelmek
tedir. Halil özyörük arkadaşımızla bu hususta 
mutabıkız. 

ikinci paragrafta, bu suçu memurlar irtikâp 
edecek olursa, bunlar, Devlet memurları gibi, bi-
raz evvel Komisyon Sözcüsü Hadi Hüsman ar
kadaşımızın vâki bir suale verdikleri cevap gibi 
Memariîi:. Muhakemat Kaaununa tâbi olmadan 
ctöffip3a& dogru^mahkflmftyg-se^edilmeieri 1&* 
zıradır: Büımnsebebi^aye^ıııfiîhimdir. Ve bu ko». 
nuşulmadığı için, bunu arzetmek üzere söz al
mış bulunmaktayım. 

Arkadaşlar, Sümerbank ve Etibank ve emsali 
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iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memurla- I 
rın çalıştıkları daire ve müesseselerde irtikâp et
miş oldukları suçlar, yani irtikâp, irtişa, ihmal, 
suiistimal v. s. O müesseseler tarafından mahke
meye sevkedildikten sonra, bunlar Devlet memu
ru addedilmediklerinden dolayı mâruz kaldıkları 
cezalar gayet basit ve hiçbir zaman tekrar vazi
fe görmelerine mâni olmıyacak şekildedir. 3460 
sayılı Kanunda bu hususta kati sarahat yoktur. 
Bu müesseseler bu şekilde hükümden müşteki bu
lunduklarından encümende cereyan eden müza
kere sırasında tatbikatla meşgul olan arkada§lar 
bizi ikaz ederek izah etmişlerdir. 

Binaenaleyh mademki, iktisadi teşekkül olan 
bu müessesenin sahip olduğu malların heyeti 
umumiyesi Hazine malıdır - hakikatta da öyle
dir, - bu mallara karşı bu şekilde bir cürüm ir
tikâp edenin daha şiddetli bir ceza görmesi ve 
hâkimde bir tereddüt olmaması için bu hüküm 
konmuştur. Esbabı mucibesi budur. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takri
ri vardır, daha evvel de söylemiştim, kabul et-
edilmediği takdirde istiyenlere söz vereceğim. 

Takriri okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
1.. Müzakere kâfidir. 
2. 25 nci maddenin bir kere de Adalet Ko

misyonunda görüşülmek üzere adı geçen komisyo
na havalesinin oya arzını rica ederim, saygılar. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

REÎS — Takririn yalnız kifayeti müzakere 
hakkında olan birinci fıkrasını reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler Kabul edil
miştir efendim; 

Diğer takrirleri de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 25 nci 

maddesinin Adalet Komisyonunca tetkik edil
mek üzere Adalet Komisyonuna verilmesini tek
lif ederim. 

îzmir Mebusu 
Halil özyorük 

(Trabaou Mebusfc Mabnmt- <3ob$ln?ıaQr,tak» 
ririnhv ikinci îikram tefear okaucfctt). 

REİS — Her iki takrirde aynı mealdedir ve 
25 nci maddenin tetkik edilmek üzere tor kere de 
Adalet Komisyonuna- gönderilmesini natıktır, | 
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Bu takrirlerin nazarı itibara alınmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 25 nci 
madde takrirlerle beraber Adalet Komisyonuna 
verilmiştir efendim. 

MADDE 26. — TCDD mevzuatına mugayir 
ve idarenin malî zararlarını istilzam eden hare
kette bulunanlar hakkında TCDD memurları ta
rafından usulü dairesinde tanzim edilen zabıt va
rakaları sahteliği ispat olunmadıkça mahkeme
lerce muteberdir. Şu kadar ki, âmme hukuku 
dâvası açılmasını icabedecek mahiyette olan fi
iller hakkında umumi hükümler caridir. 

TCDD İşletme muamelâtına muhalif vukua-
gelen fiillerden dolayı idarenin tanzim edeceği 
zabıt varakaları salâhiyetini Cumhuriyet Müd
deiumumilerine tevdi ve Müddeiumumilikleree 
de sulh mahkemelerine havale olunur. Mahke
melerde TCDD nın bir mümessil bulundurma
sına hacet olmaksızın muhakeme icra olunarak 
keyfiyet hükme bağlanır. 

Sulh mahkemelerinin TCDD nin şahsi huku
kunu dahi tazammun eden hüküm kararnameleri 
ceza ilâmlarının icrası hakkındaki usul daire
sinde müddeiumumilerce tenfiz olunur. 

REÎS — Maliye Komisyonu Reisi îzzet Ak-
çal. 

MALÎYE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 26 nci madde
nin 25 nci madde ile alâkası vardır. 26 nci mad
denin Bütçe Komisyonu tarafından tedvin şekli 
Ceza Mulıakemleri Usulü Kanununun umumi hü
kümlerine de uygun değildir. Bu itibarla bu 
maddenin de Adalet Komisyonuma verilerek bir
likte görüşülmesi hususunu teklif ederim. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Efendim, Bütçe Komisyonu ola
rak da bu maddenin Adalet Komisyonunda görü
şülmesini muvafık görüyoruz. 

REİS — Bu maddenin Adalet Komisyonuna 
verilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, Komisyona 
verilmiştir. 

Nihai hükümler 
MAÎ)DE 27. —1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 

4004, 4090, 4515, 4577, 4903, 5073 sayılı kanun
larla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 6144 sayılı 
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Kanun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan 
hükümleri meriyetten kaldırılmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ ER
DEN (Siird) — Son iki satırda bu kanuna uy
mıyan hükümler denmektedir. Bu kısım zaittir. 
Bu kısmın tayyedilmesini rica ederim. 

BEÎS — Bu maddeyi tashih edilmiş şekli ile 
tekrar okuyoruz. 

Nihai hükümler 
MADDE 27. — 1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 

4004, 4090, 4515, 4577, 4903, 5073 sayılı kanun
larla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 6144 sayılı 
Kanun meriyetten kaldırılmıştır. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bir nok
tayı anlayamadım. Bu tayyı istenilen kısım Bütçe 
Komisyonunun ilavesidir. Maliye Komisyonunun 
maddesinde böyle bir cümle yoktur. Bütçe Ko
misyonu evvelce koyduğu şeyi Kimdi neden kal
dırıyor? Anlıyamadım. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ ER
DEN (Siird) — Efendim, bu hükmü de Bütçe 
Komisyonu kabul etmemişti. Yalnız Kurumlar 
Vergisi dolayisîyle yeni kanun numarasını bura
ya kaydetmek icabettikten sonra tertibedilen 
maddede bu hüküm sehven girmiştir. 

REÎS — Maddeyi okuduğumuz yeni şekliyle 
reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
Kurumlar, Bina, Arazi, binalardan alman Buh
ran ve Müdafaa vergileri tecil cîunur. 

Tecil olunan vergiler mütaakıp beş yılda ve 
beş müsavi taksitte, o yıllara ait Kurumlar, Bi
na, Arazi, binalardan alınan Buhran ve Müda
faa vergileri. ile birlikte ödenir. Tecil edilen 
vergiler için faiz yürütülmez. Tecil ve taksit 
süreleri tahsil zaman aşımının hesabında nazara 
alınmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler • 
GEÇİCİ MADDE 1. ~ Devlet Demiryolları 

ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün bu 
kanunun yürülük tarihi itibariyle bir devir bi
lançosu tanzim olunur Devir bilançosunun akti
fine : :" ..-.-^.-.. 

a) Gayrimenkuller; 
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b) İşletme tesisleri; 
c) Menkullar; 
ç) Stoklar ve fabrika mamulleri; 
d) Nakit mevcudu ve alacakları; 
Devir bilançosunun pasifine • 
a) İdarenin her türlü borçları; 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşılık

lar; 
derç olunur. Bu suretle aktif veya pasife derç 
olunan kıymetler arasındaki fark 16 nci madde
nin (a) bendindeki sermayeyi teşkil eder. 

TCDD ye devredilecek menkul ve gayri-
menkullerin devir kıymetleri, TCDD ile Ulaştır
ma ve Maliye Vekâletleri ile Divanı Muhasebat 
ve Umumi Murakabe Heyeti reislikleri tarafın-
den seçilecek birer temsilciden müteşekkil beş 
kişilik bir heyet tarafından takdir ve tesbit 
olunur. Devir bilançosunda takdir ve tesbit olu
nan değerler Vergi Usul Kanunu tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Çürük alacak tâ
birinden ne kasdediyorlar? Hukuki mevzuatta 
şüpheli alacaklar tâbiri vardır. Acaba onu mu 
kasdetmektedirler? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Efendim, alınması garanti olmı-
yan şüpheli ve meşkûk alacaklardır. 

REİS — Başka söz istiyen bulunmadığına 
göre maddeyi reyinize arzediyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuma kadar 
olan süre TCDD nin ilk hesap devresidir. İlk he
sap devresi altı aydan az olduğu takdirde ayrıca 
bilanço yapılmaz. Mütaakıp senenin bilançosu ile 
birleştirilir. 

REÎS — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 

Efendim, burada mühim bir nokta var. Bilanço 
yapabilmek, için, bu müessesenin tasfiyesinin bit
mesi, devrin tamamen müesseseye intikal etmesi 
lâzımgelir.. Bu müddet zarfında buna imkân ol
madığı için bunu şimdiden derpiş etmek lâzım-
gelir. Bu maddenin zannediyorum ki, kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur. 6 ay gibi kısa bir zaman zar
fında bu tasfiye yapılabilir mi? Yapılamazsa, kıy
metler takdir' edilemezse bu bilançonun' yapılma
sına imkân yoktur. Anasırı esasiyesi hazır ol
maz. Aynı şey Denizbankta da varit olmuştur. 
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Tasfiye için bir süre kabul etmek mecburiye- I 
tinde kalmışızdır ve Denizbank halen tasfiye ya
pabilecek duruma gelememiştir. ı 

Bu cihetin bakanlık namına izah edilmesini 
rica ediyorum. 

RElS — Buyurun Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESÎN 1 

(Bilecikj — Efendim, malî yıla 5,5 ay var. Bu 
5,5 ay zarfında tasfiyenin yapılmasın-a hakikaten 
imkân yoktur. Denizbank gibi o da 1954 niha
yetine kadar bilançonun yapılması hususunda bir 
kayıt kabul etmek faydalı olur, zannediyorum. 

BEDRİ NEDlM GÖKNlL (istanbul) — Şi
fahen kabul edilemez. Teklif yapalım. Komisyo
na verin. 

RE IS — Madde komisyona verilmiştir. Diğer 
maddeye geçelim. 

GEÇİCİ MADDE 3. — TCDD bu kanun hü
kümlerine göre hazırlanacak iş programı tan
zim ve tasdik edilinceye kadar, Devlet Demiryol
ları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 
son Bütçe Kanunu ile ekleri, iş programı olarak 
tatbik olunur. t 

RE IS — Madde hakkında söz istiyeıı yoktur. 
Bu maddenin yukarıki madde ile alâkası var mı? J 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKÎ E R - 1 
DEN (Siird) — ikinci maddeye göre mevcut ka
yıtlar üzerinde bir devre bilanço yapılacaktır. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
alâkası yoktur. 

REÎS — Alâkası olmadığına göre, böylece 
geçici üçüncü maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğünde müstah
dem bulunan bütün memur, işçi ve hizmetliler 
unvan, derece, kıdem, ücret, emeklilik, Devlet 
dairelerine nakil ve tazminat hakları mahfuz 
kalmak şartiyle TCDD ye geçerler, 

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

GEÇÎCl MADDE 5. — iç hizmetler, tarife
ler ve işletme faaliyetleri ile ilgili sair konular 
hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbika ko
nuluncaya kadar Devlet Demiryolları ve Liman- I 
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l an işletme Umum Müdürlüğünün bu husustaki 
mevzuatının tatbikına devam olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — 506 sayüı Kanunun 
7 nci maddesi hükmüne uyularak Bağdat hattı 
hesaplarının ayrı tutulmasına devam olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 7. — TCDD mn Başvekâı-
let Umumî Murakabe Heyeti masraflarına işti
rak hissesi, bu hususta yeniden umumi bir esas 
konuluncaya kadar diğer İktisadi Devlet Teşek
külleri arasında sermayesi en yüksek olanın işti
rak hissesini geçemez. 

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

GEÇÎCl MADDE 8. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün bü
tün hak ve vecîbeleri bu kanunla kurulan TCDD 
ye intikal eder. 

Bu kanunun geçici birinci maddesi gereğince 
TCDD ye intikal edecek menkul ve gayrimenkul-
lerin TCDD namına tescilinden dolayı her hangi 
bir resim, harç ve İntikal Vergisi alınmaz. 

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

GEÇÎCl MADDE 9. — 17 nci madde ile ge
çici birinci maddenin uygulanmasında yapıla
cak masraflar TCDD tarafından ödenir. 

REİS — Madde dakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 10. — 4516 sayılı Kanu
nun hükümlerine istinaden Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünce çı
karılıp Maliye Vekâleti kefaleti ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına iskonto ettiri
len ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut bulunan bonolar kadar TCDD aynı şart
larla ancak on yıl süre içinde bono çıkarmaya 
ve bunlara Maliye Vekili kefalete yetkilidir. 

4515 sayılı Kanun hükümleri gereğince Dev-
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let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü tarafından çıkarılmış olonlardan 
itfa edilmemiş bulunanlarla yukarıki fıkra ge
reğince TCDD tarafından çıkarılacak olanların 
tutarı 19 ncu madde gereğince TCDD nın haiz 
olduğu istikraz yetkisinden tenzil olunur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER-
DEN (Siird) — İkinci fıkranın başındaki 4515 
rakamı 4516 olacaktır. 

REİS — Geçici 10 ncu maddenin ikinci 
fıkrasının baş tarafındaki 4515 rakamı 4516 
olacaktır. Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi tashih edilmiş şekliyle reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Efendim geçici 11 nci madde evvel
ce komisyona gitmiştir. 

Geçici 2. nci madde komisyondan gelmiştir. 
îzzet Akçal. 
MALİYE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK

ÇAL (Rize) — Efendim; Devlet Denizyolları
nın Denizbank'a tahavvülünde görülen mah
zurlar bu kanunun tedvini, sırasında, mevcut
larının devrinde daha kolaylıklar göstermek 
suretiyle nazarı itibara alınmıştır. Kabul etti
ğimiz 16 nci madde ile 17 nci maddenin tetki-
kmdan da anlaşılacağı veçhile devir, âdeta ser
mayeyi itibari bir şekilde kabul ederek üç ki
şilik heyet tarafından takdirî surette yapıla
caktır. Binaenaleyh Devlet Demiryollarının 
mevcudu birer birer tesbit ve takdir edilecektir. 

Denizbank Kanununu tedvin ederken bir 
hataya düşmüş olduğumuza biz de kaniiz. Onun 
içindir ki kanunu temdit ettik, imkânlar ver
dik. Fakat müzakere ettiğimiz kanunun tatbi
katında müşkülâta mâruz kalmıyacaklardır. Ni
tekim demiryolları mümessilleriyle de bu husus
ta komisyonda uzun uzadıya konuştuk. Kısa 
bir zamanda devrin yapılabilmesi imkânları 
üzerinde mutabık kaldık. Ve dört aylık, beş ay-
jlık bir devir için bir bilanço yapılsın mı, yapıl
masın mı? Belki üç ay zarfında yapılacaktır. 
O takdirde mütaakip sene bilançosuna o seneden 
bakiye kalan işlerin hesabatı da intikal etmiş 
olacaktır/Kanaatimce madde tetkika müsteniden 
konmuştur. Bütçe Komisyonu da'kabul etmiştir. 
-Hiçbir mahzur husule gelmiyeeektir. Sayın Ba
kanın endişe etmelerine mahal yoktur. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Devlet De
miryolları devir bilançosu hazırlanacak aktüer 
hesap] arla mı devredileeek ? 
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| İZZET AKÇAL (Rize) — Evet, 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — O halde 
I amortisman hesapları ne olacak? 

İZZET AKÇAL (Rize) — 16 ve 17 nci mad
deleri okursak daha iyi anlaşılır. 

REİS — Tereddütleri izalıe için 16 ve 17 nci 
maddeleri okuyoruz. 

Malî hükümler 
MADDE 16. — TCDD nın itibari sermayesi 

(2 500 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye aşa
ğıdaki kaynaklardan terekküp eder: 

a) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünün geçici 1 nci madde 
ııucibince tanzim .olunacak devir bilânçosun-
daki sermaye; 

b) Bayındırlık Vekâletince inşa olunacak 
ve TCDD ye devredilecek hatlar ve bunlarla il
gili tesislerin muharrik ve müteharrik edevatın 
ve demirbaşların kıymetleri; 

c) Devlete ait olup da Devlet Demiryolla
rının intifama bırakılmış veya işgali altında bu 
liman menkul ve gayrimenkullerden lüzumu 
Ulaştırana Vekili tarafından tesbit olnanların 
J fazinece TCDD ye devrolunacaklarm kıymet
leri; 

d) 18 nci madde gereğince her sene kâr
dan lüzumlu tefrikler yapıldıktan sonra ka
lacak bakiyeler. 

MADDE 17. — Yukardaki maddenin c ben
di mucibince TCDD ye devredilecek menkul 
ve gayrimenkullerin devir kıymetleri, idare 
ineclisi ile Ulaştırma ve Maliye vekâletlerin e* 
seçilecek birer temsilciden müteşekkil üç kişilik 
bir heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

Ancak bu bedel Maliye Vekâletinin tasvibi 
ile kesinleşir. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Birinci ge
çici maddede aşağı yukarı şöyedir: Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına devredilecek 
menkul ve gayrimenkullerin devir kıymetleri 
bir heyet tarafından takdir ve tesbit olunur, di
yor. Bu ameliye olacaktır. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Esbabı mucibe-
mizde zikrettik. Birer birer bu mallar üzerin
de durarak bugünkü kıymetleri tesbit etmek 
senelere mütevakkıftır. Defterdeki kıymetler 
üzerinden bir prensip kararı alacaklar, muayyen 
bir nispet dâhilinde, sermayenin konulduğu 
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zamanın kıymeti ile bugünkü kıymetler arasın
daki fark itibari olarak tesbit olunacaktır. Bu 
basit bir ameliyedir, her madde üzerinde ayrı 
ayrı durmaya kalkışıldığr »takdirde senelerce bu 
işin üzerinde durmak lâzımdır. 

REİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — ©ir noktanın tavzihini rica /ede
ceğim. 

9 ncu maddenin son fıkrası, Yüksek Meclis
çe kaldırılması kabul edilmiş -ve ftkra kaldırı
lınca 9 ncu maddeyi komisyon »temas olduğu
nu öğrenmiş 'bulunmaktayım. öeçici 11 nei 
madde de komisyona gitmiş bulunmaktadır. 

9 ncu madde 11 nci geçici madde ile beraber 
gitmesini komisyon kabul buyurdu dse... 

BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÂJ>1 SUS
MAN (İstanbul) — Biz istedik . 

NAHİD PEKCAN (Erzincan) — Komisyon
dan bir sual soracağım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (İstanbul) — (Kendisi komisyon âza-
sıdır, müzakeresinde bulundu. 

REİS — Bedri Nedim Bey, teklifiniz /var mı, 
geçici ikinci madde hakkında? 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Sa
lahiyetli bakanla görüştükten sonra anladım. 6 
ay eksik olunca, mütaakıp seneye intikal etme
si imkânı vardır. Bu suretle zaten sene sonuna 
6 ay kaldığına göre bir buçuk sene .bir zaman 
vardır. Bu zaman kâfidir, yeni" bir tâdile ihti
yaç olmadığı kanaatindeyim. 

7.ÎÖ53 O : Ş 
REİS — Geçici ikinci maddeyi '"bir daha oku

tuyorum efendim. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar 
olan süre TCDD nin ilk hesap devresidir. İlk 
hesap devresd altı aydan az olduğu takdirde 
ayrıca bilanço yapılmaz. Mütaakıp senenin bi
lançosu ile birleştirilir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

Devlet Demiryollannca bir ticari bilanço ya
pılmış mıdır? Yani eski kanuna istinaden en 
son bilanço hangi seneye kadar yapılmıştır? 
Hükümet veya komisyon bu hususta izahat ve
rirlerse faydalı olur. 

REİS — Sayın Bakan izahat verir misiniz? 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — 1951 Bilançosu çıkmıştır, idare 1952 
Bilançosunun (hazırlığı üzerindedir. 

NECİP BİLGE (Ndğde) — Teşekkür ederim. 
REİS— Madde hakkında başka söz istiyen 

yoktur. İkinci geçici maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyona gitmiş olan maddeleri gerd veril
mesine intizaren son iki maddeyi reyinize arzet-
miyorum. 

¥aMt ide geçmiş olduğundan 20 Temmuz 
1953 ̂ Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak 
üssere Birleşimd kspatıyomm. 

Kapanma saati 118,17 

5. — SORULA* VS OBVAPLAE 
YAZILI SORULAR 

1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Kırşehir Vilâyetinde Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa göre topraksızlara verilmesi mümkün 
toprakların tesbit edilip sdilmediğine, bu kabîl 
arazinin ikt&y&cı karşüvyacak miktarda olup ol
madığına ve'bıı yü progmrnına hangi böyierin 
alındığına dair sarmama iB&tdtt Vekili üeiâl 
Ymâm&'mn yazdı cevabı (4/l€&2) 

129. IV .1959 

T. B. M..Mtc]isâJEU$kanJ^aa 

KifşeMr *ÎHnin t̂oprAfesıa veya yeter dere
cede toprağı olmıyan köyleri tesbit edilmiş 'mi
dir? .ÇJlft^iyi'Soprûkücsobrırııa ,KxfnunwBa'.göre 
töpwksızlaca^veri*me«i a»imkün<Jo4an topraklar 
tesbit edilmiış UMKİİI1! llrdtödadu ̂ içindeki Jnı İta-
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bîl arazi topraksızların ihtiyacını karşılıyacak 
miktarda mıdır? 

Bu yıl programına hangi köyler alınmıştır? 
Ve bu köylerin sıraya konulmasında ne gibi 
ölçüler esas tutulmaktadır? Tevzii mümkün 
olan toprakların ihtiyacı olanlara verilmesi ve 
bunların tapuya bağlanması kaç yıl içinde ik
mal edilecektir? 

Bu cihetlerin yazılı olarak Devlet Bakan
lığınca cevaplandırılmasına delâletinizi rica 
«ederim. • 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

İT. C. 
Başvekâlet 16.VII.1953 

Toprak ve İskân İşleri 
'Genel • Müdürlüğü 

Şubesi : Başımüşavirlik 
Dosya No. 3727-36/767 

özeti : Kırşehir Mebusu 
H. Sezıai Erkut 'un yazılı 
sourusu H. 

T, B> M. Meclisi Yüce Başkanlığına 
4 . V . 1953 tarih ve 6/1052/5219/11475 sayılı 

yazı cevabıdır : 
İKırşehir Vilâyetinde çiftçiyi topraklandır

ma faaliyetleri hakkında adı geçen İl Mebusu 
Halil Sşzai Erkut tarafından Yüce Başkanlık
larına verilen yazılı soru önergesi ile isteni
len malûmatın ilişikte sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

, Kırşehir Vilâyetinde çiftçiyi topraklandır
ma faaliyetleri hakkında Milletvekili Halil Se
zai Erkut tarafından Yüce Meclis Başkanlığı
na verilen 29 . IV . 1953 tarihli yazılı soru öner
gesinde cevaplandırılması istenilen hususlar aşa
ğıda arzolunmuştur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanun ve tüzüğü hü
kümlerine göre uygulama bölgesi ilce itibar edil
miştir. Bölgeler Vekiller Heyeti Karariyle bel
li edilir. 

Yurdumuzdaki toprak varlığı ile topraksız 
veya az topraklı çiftçi sayısı; Tarım Vekâleti 
ve Millî Emlâk, istatistik, Tapu ve Kadastro 

7.1953 O : 2 
1 Genel Müdürlükleri gibi ilgili dairelerce şimdi

ye kadar bir etüd yapılarak esaslı bir şekilde 
tesbit edilmemiş' olduğundan elimizde halen 
tatmin edici rakamlar mevcut değildir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasına geçilmeden önce, bütün yurda şâmil 
olmak üzere nahiyeler itibariyle idaremizce za-

I man zaman anketler açılıp etüdler yapılmakta 
ise de bu da bütçe ve teşkilât noksanlığı dölayı-
siyle tam olarak ele alınamamaktadır. 

Bununla beraber eldeki imkânlardan âzami 
şekilde faydalanmak suretiyle yapılan etüdle-

j rin sonu olan 1950 senesi anketine nazaran Kır-
I şehir Vilâyetinde dağıtıma elverişli toprak 

miktariyle topraklandırılması icap eden çiftçi 
aileleri sayısı aşağıda gösterilmiştir : 

1. Dağıtılmaya elverişli 
Hazine arazisi 

2. Kamulaştırma suretiyle 
tevzii mümkün görülen arazi 

3. Mera olarak kullanılan 
arazi 1 

4. Çayır olarak kullanı
lan arazi 

5. Toprak verilmesi icap 
eden çiftçi sayısı 

589 717 dönüm 

559 771 » 

520 000 » 

73 485 » 

17 520 aile 
Gerek dağıtılacak toprakların gerekse top

raklandırılacak çiftçi ailelerinin miktarında zi
rai sahada kaydedilen büyük gelişmelerle il
gili olarak büyük değişiklikler meydana gelmiş
tir. 

Bundan dolayı bu anketlerle tesbit edilmiş 
bulunan rakamlar bugün değerini kaybetmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeple içinde bulunduğu
muz 1953 yılında yeniden bütün memlekete şâ
mil olmak üzere bir anket açılmıştır. Ankette 
evvelce olduğu gibi yalnız bucakların değil, tek 
tek bütün köylerin durumlarının tesbiti göz 
önünde bulundurulmuştur. Bu ankete halen vi
lâyetlerden cevaplar gelmetkedir. Henüz neti
cesi alınamamış olduğundan en son durumun 
arzına imkân olmamıştır. 

Yukarda arzolunan ve uygulama şeklini ta
lim ve tesbit eden hükümler muvacehesinde bit-

( tâbi iller değil ilçeler ele alınmakta ve bir ilce 
dâhilinde yapılacak uygulama buna takaddüm 
eden sondaj çalışmalarından sonra mahallen 
yapılan programa istinat etmektedir. 

I Bu program merkezin tasvibinden de geçtik-
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ten sonra uygulamanın birinci safhası olan 
belirtmeye geçilmektedir. Ancak bu safhada 
(bölge dâhilinde programa alınan köylerde top
raksız veya yeter derecede toprağı olmıyan 
çiftçilerle bunlara verilebilecek topraklar katı 
surette belli olmakta ve dağıtıma elverişli top
rakların muhtaç çiftçilere yetip yetmiyeceği 
anlaşılabilmektedir. Uygulama neticesinde hâ
sıl olan vaziyet merkeze bildirilmekte ve malû
mat merkezde toplanmaktadır. 

Bu izahattan bir vilâyetin bütün ilçelerinde 
uygulama sona ermedikçe o il hududu dâhilinde 
dağıtıma elverişli toprakların, kanunen toprak
landırılması gereken kimselere yetmiyeceğini ev
velden tesbit edilemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Halen Kırşehir'de 27 ve 39 No. lu Toprak 
komisyonları faaliyette bulunmaktadır. 27 No. 
lu Toprak Komisyonu 1950 yılında ku
rulmuş olup, 1950, 1951 ve 1952 yıllarında mer
kez, Avanos, Mucur, Kaman ilçelerinde ilişik 
listede adları yazılı 28 köyde uygulama yapmış 
ve 2 968 çiftçi ailesine 160 018 dönüm arazi da
ğıtmış; köylerin hükmi şahsiyeti adına 17 681 dö
nüm mera tahsis etmiştir. 

39 No. lu Toprak Komisyonu 195,1 yılında 
Avanos'ta kurulmuş 1952 yılı sonuna kadar Ava
nos ve Hacıbektaş ilçelerinde uygulama yaparak 
ilişik listede adları yazılı 11 köyde 1 048 çiftçi 
ailesine 69 511 dönüm arazi dağıtmış ve bu köy
lerin hükmi şahsiyetleri adına 25 494 dönüm mera 
tahsis etmiştir. 

27 No. lu Toprak Komisyonu 1953 yılı prog
ramında Kırşehir Vilâyetinin mahallelerini ele 
almış bulunmaktadır. 39 No. lu Toprak Komis
yonu ise geçen yıl programına dâhil olup ikmal 
olunamıyan Avanos İlçesinin Yassıca, Hacıbek
taş İlçesinin Köşektaş, Mucur İlçesinin Bazla-
mak, Karaarkaç, Kızıldağ, Yeniyapan köylerini 
1953 çalışma programına almıştır. 

Programa alman köyler de norm dahilindeki 
tahsislere ait teknik ve idari muameleler progra
mın taallûk ettiği yıl içerisinde bitirilerek hazır
lanan dağıtım cetvelleri valiler tarafından da 
tasdik edildikten sonra tescil olunmak üzere ta
pu idarelerine tevdi olunmaktadır. Ayrıca bu 
muamelelerin kısa zamanda intacı için teşkilâ
tımızla tapu daireleri iş birliği halinde çalış
maktadır. 

7.1953 O : 2 
Kırşehir İlinde 27 ve 39 No. lu Toprak komis
yonları tarafından uygulama yapılan ilce ve 

köyleri gösterir listedir. 

27 No. lu Toprak Komisyonu 

Uygulama 

Merkez 

Avanos 

Mucur 
Merkez 

Merkez 

Kaman 

Bölgesi Dağıtım yapılan köy 

„ Külhöyük 
Şuayıplı 
Uzunpmar 
öksüzkale 
Üçkuyu 
Çiğdeli 
Çamalak 
Araplıcedit 
Araplıatik 
Boztepe 
Karacaviran 
Bayramuşağı 
Kuşaklı 
Karaarkaç 
Gollü 
öksüzkale 
Üçkuyu 
Külhöyük 
Terziyanlı 
Şuayıplı 

, Uzunpmar 
Çamalak 
Çiğdeli 
Taburoğlu 
Seyrek 
tkizağıl 
Kekilialo 

39 No. lu Toprak Komisyonu 

Uygulama 

Avanos 

Hacıbektaş 

Avanos 

Bölgesi Dağıtım yapılan köy 

Abdi 
Çağşak 
Karayanalak 
Kalecik 
Gerçe 
Hasanlar 
Sadık 
Pimilli 
îtarahasanlı 
Çılbah 
Kapaklı 
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2. — Zonguldak M6humı Abdürrahman Bo-

yacıgİller'in, sabancı devletler bankalarında kim
lerin ne miktar parası bıdunduğunave bu para
ların memlekete mal edilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna, adaliye Veküi Ha
san Polatkan'ın yazılı cevabı (6/1086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara 
1. Demokrat Partinin muhalefet yıllarında, 

C. H. P. erkânının, mebusların, bakanların ve 
hattâ Devlet reislerinin ingiltere, Birleşik Ame
rika, İsviçre, Fransa -gibi yabancı devletler ban
kalarına, altın, döviz kaçırıldığı ve milyonlara 
varan paraların bu bankalarda teraküm ettiği 
sözlü soru ile o zamanın Hükümetinden sorul
muş ve ne tedbir alındığı öğrenilmek istenmişti. 

2. Bugün iktidarda bulunan Demokrat Par
ti Hükümet Reisinden : 

A) Halen bu bankalarda kimlerin, ne mik
tar parası vardır? 

B) Bu paralardan ne miktarı memlekete ge
tirilmiştir? 

C) Get'irilmiyen ve Türk milletine ait olan 
işbu millî sermayenin memlekete mal edilmesi 
için Hükümet ne düşünüyor ve ne yapmak isti
yor? 

İşbu yazılı sonarna Başbakanın yazılı olarak 
cevap vermesini saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Maliye Bakanağı 15 . VII . 1953 

Hazine Genel Müdürlüğü 
Muamelât 

Sayı :52180-1, 23452 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil

ler tarafından yabaaeı devletler bankalarında 
kimlerin ne miktar parası bulunduğuna ve bu 
paraların memlekete ithal edilmesi hususunda \ 
ne düşünüldüğüne dair, Sayın Başvekile muha
tap, yazılı soru öaergesine verilen cevap ilişik 
olarak takdim kılınmaşştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Maliye Vekili j 
H. Polatkan i 

.1953 0 : 2 
A) Yabancılara ait olarak Amerikan ban

kalarında mevcut bulunan mevduat miktarlarını 
Birleşik Amerika'da neşredilmekte olan bâzı is
tatistik dergilerinden takip etmek mümkündür. 

Beynelmilel Para Fonu tarafından neşredil
mekte olan Beynelmilel Malî istatistikler Dergi
sinin Haziran 1953 sayısında 1 Mart 1953 sonu 
itibariyle Türk Hususi Teşebbüs ve şahıslarına 
ait Dolar mevduatının 4 milyon olduğu görül
mektedir. 

Mümasil malûmatı muhtevi neşriyatın ademi-
mevcudiyeti muvacehesine diğer memleket
lerdeki mevduat miktarlarının bilinmesine im
kân yoktur. 

Mevduat sahiplerinin isim ve mevduat mik
tarlarının mahremiyeti dünyanın her yerinde 
üzerinde en büyük hassasiyetle durulan bir 
prensiptir. 

Memleketimizde de bu malûmat 2999 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Yeminli Bankalar mu
rakıplarının dahi bankalardan istiyemiyecek-
leri? malûmat meyanmdadır. Bu itibarla hariçte 
bulunan mevduat sahipleriyle miktarlarının her 
hangi bir suretle yabancı bankalardan sorul
ması mevzuubahis olmamıştır. 

B) Büyük Millet Meclisinin 13 . 2 . 1948 ta
rihindeki Oturumunda bir sözlü soruya verilen 
cevapta, Birleşik Amerika 'daki mevduatın eşha
sa ait olması muhtemel kısmının 8 - 10 milyon 
dolar civarında bulunduğu bildirilmişti. Bu ra
kama nazaran Mart 1953 sonunda 4 - 6 milyon 
dolarlık bir tenezzül görülmektedir. 

*C) Hariçte bulunan servetler memlekete ge
tirilmesi mecburi olan ve olmıyan dövizlerden 
terekküp eder. Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Hakkıntiaki 13' sayılı kararla memlekete ge
tirilmesi mecburi -olan dövizler tâyin ve tesfeit 
edilmiştir. 

Hariçte Htatanan servetlerin döviz olarak 
yurda getirilmesi için hiçbir mâni yoktur. Hat
tâ menşeleri, tevsik edilmek kaydiyle servetlerin 
maLolarak .nakli de mümkündür. 

Memlekete getirilmesi icabeden dövizleri 
•getirmemek veya memleketten kıymetli maden
ler, döviz veya Türk parası kaçırılmak suretiyle 
hariçte: servet terakümünün önüne geçmek için 
Jtülcümetvgereken hassasiyet ve teyakkuzu gös

termektedir. 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin uza

tılmasına dair teati edilen mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler 251 

Kabul edenler 251 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 218 
Açık mebusluklar 18 

[Kabul edenlerJ 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik. 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat tjlkü 
Lûtf i Ülfcümen 

BALffiattR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkaaynmcu 
Mücteba İştm 
Arif Kalıpsaeoğlu 
Ahmet Koc&bıyıkoğlu 
Yahya Feh»n 
Muharrem Tuncay * 
Sıtkı Yırc&lı 

BtLEClK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

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

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKİRİ 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıeı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 
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GAZÎANTEB 

Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Ald'emir 
Pertev Arat 
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Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib D>eniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil. Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdî Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
"Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Hadi üzer 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
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 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

— 838 — 
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[Beye katılmıyanlar] 

AFTON KABAHISAB 
Süleyman Eerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hâmid Şevket înee (î.) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

BURSA 
Ali Canip Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

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

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜ1VTÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet namdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

tZMtR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Hüsnü Türkand 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu(l.) 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu • 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
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Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Fahri Köşkeroğhı 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişarı (I.) 
Naci Berkman 

B : 111 17. 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 
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SİVAS 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKÎRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu (î.) 

I Açık mebusluklar] 
Ankara 
Amasya 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

18 
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İtalya'daki Alman ihtira beratları hakkında Roma'da imsaifcnm/ Ahria§maya ütinaJamısnı tasdi-

kma dair Kanıma verilen reylerin sonuca 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Â M uyun : 487 
Eey verenler : 264 

Kabul edenler : 2.64 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye- katılmıyanlar : 205 
Açık mebusluklar ] 8 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi ŞeriiNafeel 
Burhanfittin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Haurcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümea» 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Mücteba Istın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğln 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECLK 
tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurknt 
Talât Oram 
Yümnü Üresin. 

BİNGÖL 
Feridun Filori.Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuûğls 

BtTLİfl 
Nusrettin Barut 
Sabahattin; inan 

BOLU; 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

[Kabul edenler] 
İhsan Gülen 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi ÇelikbAş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyribbz 
Emin Kalafat 
İhsan Kârasioğlu 
Nusret Kîrişeioğltı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çiğman 

ÇOKCOt 
Mecit Bumio. 
Abbas Gigin 
Mesnd Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlü 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferît Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene-
Mehmet- ŞevM Yazman 
Hâmit AlrYSney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pebcan 
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ERZURUM 

Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

ÎÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramaznnoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 

Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Toköğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak | 
Ali Rıza Ercan 
Saffet'Gürol -
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 

Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Ayt'emiz 
Salâhattin nüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
M'ehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işm 
Tevfik İleri : 

Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

i SEYHAN 
Sinan Tekel ioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

I Cemil Yardım 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 

I Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
nıdı r Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Ilâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlü 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hâmid Şevket înce 
(D 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 
Kemal Atakurt 
Pelâl Boynuk 
Celâl Otman 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Mithat Denker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sö'zer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioglu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsntt Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (î.) 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 

Ahmet İhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (t.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket ince (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(ReisV.) # 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (I.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

~-s« — 



TttTV. 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 

SEYHAN 
Zeki Akgalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun i 
Yusuf Ziya Eker 

& 
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Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

[Açık me\ 
Ankara 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

7.1953 0 : 2 
1 TEKİRDAĞ 

Şevket Mocan 
TOKAD 

Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyûboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

msluklar] 
Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
18 

Celâl öncel 
VAN 

tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu ( t ) 

*•* 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin uza

tılmasına dair teati olunan mektupların tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Bey verenler : 247 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 222 
Açık mebusluklar : 18 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAE 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înoe 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

Lûtfi Ülkümen 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah ı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU I 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kenan Çığman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuiıioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Eınrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğla 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Künoğlu 
Süleyman Kuıanel 
AH Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap ToJ 
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İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük * 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkm 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

B : 111 17. 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat. özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Yassaf 
Mehmet. Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet. Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğit er 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MANİSA 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

. 1953 0 : 2 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdüükadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
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 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 
"Rekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ali îhsan Sâbis (î.) 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez (I.) 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakttrt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza; Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

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

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

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

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamük-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
(I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

I Abdürrahman Melek I 
Celâl Sait Siren I 
Tayfur Sökmen | 
Hasan Reşit Tankut j 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL I 
Enver Adakan j 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar I 

Andra Vahram Bayar (I.J 
Celâl Bayar (Reisicum-] 
hur) j 
Mithat Benker | 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer | 
Nazlı Tlabar I 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

I Sadık Giz 
I KARS 1 

Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm ı 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Abbas Çetin 
Veyîs Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğhr 
Şükrü Kerimzade (1.) 

I Muzaffer Ali Mühto (I.)| 

Ziya Termen 
Hamdi $üre 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(D 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
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Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

M AR AŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (I.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

ptsra 
Osıman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (I.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SlNOB 
Muhtar Acar 

[Açık 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

. 1953 Ö : â 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

18 

Cahid Zamangil 
URFA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza îrıcealemdar-
o&lu (t.) 

busluklar] 



B : 111 17.7.1953 O : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve 

ödeme Anlaşmalariyle eklerinin kafeulü hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı : 487 
Rey verenler 248 

Kabul edenler 248 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 221 
Açık mebusluklar : 18 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Ybney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Bamazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

B ; 111 17 . 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıofclu 

, 1953 O : 2 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
tsmail Işın 
Tevfik tleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekel ioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay
cı oğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
tzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizam oğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kaUlmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Faad Seyhun 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat, Budakoglu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğkı 
(1. Â.) 
Yahya Pelvan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazanci 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün wV 

Nihat lyriboz 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskende»' 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk San&ç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sa&ıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

(D ^ m 
HAKKÂRİ T 

Selim Seven (I.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 

Abuürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
(î.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer " 
Nazlı Tl a bar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Ekrem Ilayri üstündağ 
(Vekil) 
Zülıtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
(I.) 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğhı 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (t.) 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

(t) 
MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (I.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
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Refik Şevket ince (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

B : 111 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uhıcay (î.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

17 . 7 .1953 O : 2 
Nuri Sertoğlu 
Servet' Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rıfat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açana! 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza Inc«alemdar-
oğlu (1.) 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

18 
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S. SAYISI : 275 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanu
nu lâyihası ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/465) 

T. C. 
Başbakanlık 18 .XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü * 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t : 71-2233, 6-3230 ; "• ' * " : ~ * - ''"•*«» 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluşu hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 3 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanunu tasarısı gerekçesi 

Umumj mülâhazalar: 
Saltanat devrinde Haydarpaşa - İzmit, Kasaba - Alaşehir ve Hicaz hatlarının Devlet tarafından 

inşa ettirilip bilâhare imtiyazlı şirketlere devredilmiş, olması keyfiyeti bir tarafa bırakılacak olursa, 
Türkiye'de hakiki mânasiyle Devletin Demiryolu inşaat ve işletmeciliği, Millî İstiklâl Mücadelesin
de başlamıştır. Millî savaş sırasında ilk önce Ankara - Yahşıhan hattının Devlet tarafından inşası, 
daha sonra Haydarpaşa - Ankara, Eskişehir - Konya ana hattı ile Arifiye - Adapazarı şubesi ve 
Haydarpaşa Limanının mubayaası ve tnınlarm işletilmesi (Birinci Dünya savaşında askerî idare 
tarafından bâzı hatların işletilmesi müstesna) Devlet Demiryolculuğunda ilk adımları teşkil eder. 
Yukarıki hatların şirketlerden mubayaasına mütedair 24 Mayıs 1924 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle Devlete intikal eden hatların idare ve işletilmesi, yine bu kanun hükümlerine 
istinaden kurulan' «Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesine» verilmiştir. Bilâhara Devletçe inşa edi
len ve âtiyen inşa edilecek hatlarla bunların müntehi bulunduğu limanların da yine bu idare vası-
tasiyle inşa ve işletilmesi kararlaştırılarak, Müdüriyeti Umumiye, 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sa
yılı Kanunla «Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesi» unvanı altında yeniden teşki
latlandırılmıştır. Her iki idare, mülhak bütçe esasına bağlanmıştır. 

Demiryolları gibi tamamen iktisadi ve ticari hüviyeti haiz bir âmme işletmesinin Muvazenei 
Umumiye ve Mülhak Bütçe çerçevesi dâhilinde işletilmesi keyfiyeti daha başlangıçta endişe uyan
dırmış, itirazlara yol açmıştı. Bu endişelerden hareket olunarak 1042 sayılı Kanunun gerekçesine 
şöyle esasi bir fikir dercedilmişti: «Devletin diğer idarelerinde zaruri addedilen birtakım kuyut 
ve şüruta tâbi tutulmıyarak muhtelif memleketlerdeki usuller, sureti mahsusada tetkik edilerek 
demiryollarının mahiyeti hukukiyesine ve dünyadaki emsali tesisata kıyasen hususi müessesatı sı
naiye ve ticariye gibi sık sık mütehavvil olan ihtiyacatı ticariyeye uyabilecek malî ve idari ve ikti
sadi elastikiyeti haiz bir şahsiyeti hükmiye halinde idaresi tahtı karara alınmışıtr.» 

Gerekçenin bu esasi fikrinin havası içinde hazırlanmış olan kanun, bilâhare, istiklâl ve elasti
kiyeti, haricî devlet müdahalelerini kolaylaştıracak ve demiryollarını gittikçe devlet dairesi haline 
getirecek maddelerle tadil edilmigtir. Bu cümleden olarak 20 .1 .1929 tarih ve 1483 sayılı Kanunla 
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idare meclisi kaldırılmış, yerine Umum Müdür, Umum Müfettiş, inşaat ve İşletme Umum reisleri 
ile Muhasebe Reisi ve Hukuk müşavirlerinden mürekkep bir İdare Encümeni kurulmuştur. Nafıa 
Vekilinin lüzum gördüğü takdirde toplantılara iştirak ve riyaset etmesi esası da kabul edilmiştir. 
Böylece sevk ve idare, icra organlanna tevdi olunmuş ve bütün iktisadi müesseselerde sevk ve idare 
ile icra fonksiyonlarını birbirinden ayırmak suretiyle elde edilen nüfuzu nazar, işlerde salâhiyet ve 
mesuliyet taksimi gibi avantajlar ortadan kaldırılmıştıı. 

Kanuna, malî murakabe bakımından da takyit edici yeni hükümler konmuştur. Malî murakabeyi 
sağlamak maksadiyle Maliyece bir murakıp tâyini, taahhüt ve sarfiyatın icradan sonra Divan vi
zesine tâbi tutulması hakkında hükümler ilâve olunmuştu?. 

23 . I I I . 1931 tarih ve 1784 sayılı Kanunla malî tahdit ve murakabe kuvvetlendirilmek sure
tiyle Demiryolları İdaresi tam mânasiyle bir Devlet Dairesi haline kalbolunmuşjtur. Kanunun 
birinci maddesine «Umuyi İdarenin Muhasebe Reisi ile Muhasebe Heyeti Maliye Vekili tarafından 
tâyin ve tebdil olunur.» İkinci maddesine «Umumi İdarenin bütçeye mütaallik taahhüdat ve sarfi
yatı Muhasebe Reisi tarafından Muhasebe Müdürü ve Muhasibi Mesul sıfatiyle 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanunu ahkâmı dairesinde tetkik ve murakabe olunur» ve nihayet 3 ncü maddesi
ne de «Umumi İdarenin bilûmum taahhüdat ve sarfiyatı Muhasebei Umumiye Kanununun devlet 
daireleri için tâyin eylediği usul ve eşkâl dairesinde Divanı Muhasebatın murakabe ve tetkikma tâ
bidir. Ancak, İşletme kısmıma ait taahhüdat ve sarfiyat Divanı Muhasebatça badessarf vize ve tet
kik olunur» şeklinde hükümler konmuştur. Böylece her iktisadi müessesede olduğu gibi kendi pa
rasına, sarfiyatına, gelirlerine (müstakillen hâkim olması lâzıımgelen bir iktisadi işletme, malî mua
melelerine hâkim olamamak, malî işlerinin tedvirini kendi bünyesinden olmıyan organlara terket-
mek, kendi malî bünyesini, sermayesini iktisadi işletmeei'lik esaslarına göre idare ve murakabe ede
memek durumuna düşmüştür, 

Demiryollarının idari bünyesinde ve hukuki hüviyetinde bu değişikliklere muvazi olarak bilhassa 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında malî bünyesinde de büyük taJhavvüller cereyan etmiştir. İdare, sa
vaş tehlikesi ve askerî ihtiyaçlar muvacehesinde bir taraftan bâzı zaruri malî külfetlere girerken, 
diğer taraftan idarenin iktisadi takati ile telifi kabil olmıyan müdahalelerle başka iktisadi teşek
kül ve müesseseler lehine yapılan tarife tenzilleri büyük zararlara yol açmıştır. Bu tarife tenzil
leri sayesinde diğer iktisadi teşekküller kâr ve zarar hesaplarında kâr kaydederlerken, Demiryolları 
her yıl hesaplarını zararla kapamak, başkalarını kazandırmak zorunda bırakılmıştır. Nitekim, De
miryollarının menfaatine hiçbir suretle uymıyacak şekilde tarifeler üzerinde yapılan bu manipülâs-
yönlardan dolayı, İdarenin 1950 yılı sOnu itibariyle müterakim zararı 189 186 '000 liraya yük
selmiştir. Tesislerini devamlı surette yenilemek, cari muamelelere lüzumlu mütedavil sermaye ih
tiyacını karşılamak zorunda 'Olan İdare, bir taraftan gelirin devamlı surette azalmakta ve masraf
ların yükselmekte olması ve Maliyeden, ihtiyacına yeter tahsisat alamamak halleri karşısında piya
saya borçlanmak yoluna girmiş ve bunun neticesi olarak satın alınan hatların borç bakiyesi dâhil, 
borçlarının bakiye yekûnu 442,4 milyon liraya yükselmiştir. 

Bu borçlanmada asıl işin gayrîiktisadi olan tarafı, alman kısa vadeli (9 aylık bonolar) parala
rın uzun vadeli 'envestistmanîara tahsis edilmiş olmasıdır. 

Şüphesiz yukarda arzedilen zararların âmilleri, sadece dışarıdan taJhimil edilen külfetler değildir. 
Bizzat İdare de ayrıca rasyonel esaslardan uzaklaşarak gayrüktisadi bir işletme haline gelmiştir. 
Gerek dış müdahaleler, gerekse İdarenin şahsına mütaallik hatalarla hâsıl olan zararların kaynak
larını şöyle hulâsa edebiliriz : 1. Gelir noksanı, 2. Gelire kıyasen masraf fazlalığı, 3. Gayriikti-
sadi yatırımlar, 4. Sür envestismanlar, yani hesapsız ve plânsız yatırımlar, 

Demiryolları İdaresine Devletin gerek teşkilât ve gerekse tarife işleri bakımından, İdarenin ma
lî ve iktisadi durumu göz önünde bulundurulmadan yapılan müdahalelerin menfi tesirlerini bil
hassa demiryolculuğun hukuki ve iktisadi hüviyeti hakkında hâkim olan telâkkilerle demiryolları
nın dayandığı ve mülhak bütçe esasının icabettirdiği hesabi usuller ehemmiyetli nispetlerde art
tırmıştır. 
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Yukarda da arzedildiği gibi, Demiryolları tedricen iktisadi bir işletme olmaktan çıkartılarak 

bir âmme müessesesi olunmuş ve bu yolda idareye ıbaşlanmıştır. Hakikatlta Demiryolları, hukuki te
lâkki ile bizzat âmme müessesi olmayıp gördüğü hizmet bakımından Devletin alelıtlak âmme nizamı 
çerçevesi içindeki usul ve kaidelere tâbi olan yani iştigâl mevzularından bir kısmı veya tamramı âm
me hizmeti vasfında sayılabilecek bir iktisadi işletmedir. Diğer taraftan şunu da kaydetmek faydalı 
olur ki, bir işin âmme hizmeti vasfında olması, bunun iktisadi usul ve esaslara aykırı idare edil
mesini istilzam etmez. Bilhassa Demiryollarında alelûmum ulaştırma işlerinde, hizmetin âmme 
menfaatlerine ve görevlerine uygun olabilmesi, bu hizmetin emniyetiyle beraber, sürat, kolaylık ve 
ucuzlukla yapılmasına bağlıdır. 

Demiryolları, millî ekonomide istihsal ve ticaretin bir tamamlayıcı unsuru olarak yer aldığın
dan bünye ve fonksiyonları itibariyle tamamen iktisadi bir işletme mahiyemıi haizdir. İstihsal ve 
ticaret vetiresi, ulaştırma üe tamamlanır. Bu itibarla da ulaştırma ve onun bir çeşit vasıtası olan 
Demiryolları işletmesi, umumi ekonominin bünyevî bir parçasıdır. 

Demiryolları iktisadi fonksiyonu bakımından istihsalle istihlâkin kolaylık, sürat, ucuzluk ve 
emniyetle birleşmesine, iş bölümünün ve piyasaların genişlemesine; piyasalar arasında tevazün hâsıl 
olmasına, fiyatların, maddeler, bölgeler arasında seviyeleşmesine ve daha bunlara mümasil olay
lara müessir olduğu gibi, ayrıca kendisi de zaruri olarak ekonominin umumi seyrine tâbi olarak 
onun mukabil tesirlerini kendi bünyesinde görmelidir. 

Ekonominin uzun vadeli bünyevî, orta ve kısa vâdelî konjonktürel, pek kısa vadeli mevsim dal 
galanmaları ve arızi hareketleri, her an Demiryollarının işletme faaliyetlerini devri olarak daral
tıp genişletmektedir. Demiryollarının ekonomik buhran veya ekspansiyon yıllarında, hasat mev
siminde veya ölü mevsimlerde, yahut kuraklık, harb gibi arızi hâdiselerde tıpkı diğer istihsal ve tica
ret işletmecilerinde olduğu gibi bu olaylara süratle intikal etmek, kendini aararlı tesirlere 
karşı korumak, yahut müsait ekonomik şartlardan süratle faydalanmak, kısaca bütün teşkilâtı, malî 
imkânları ve tarifelerin piyasalarını bütün iniş ve çıkış hareketlerine uymak zorunda olduğu aşi
kârdır. 

Bundan başka yukarda da temas edildiği gibi, Demiryollarının sırf bir iktisadi işletme olmak 
sıfatiyle işletmede iktisadilik prensibini, yani en az masrafla en fazla verimi elde etmek kaidesini 
ihtimam ve dikkatle tatbik zorunda olduğu hatırlanmalıdır. Demiryolları, her iktisadi işletmede 
olduğu gibî masraflarını asgariye indirmek, yüksek bir verim, yeni sermaye terakümlerine imkân 
verecek yüksek bir gelir sağlamak için rasyonel çalışmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh Demir
yollarının bir taraftan Millî ekonominin devamlı değişik hareketlerine ayak uydurmak için gelir 
ve giderlerini bizzat kendisinin ayarlaması, sermayenin idare ve murakabesinde yani malî muamele
lerinde tam bir hareket serbestisine sahip bulunması lâzımdır. 

Yukarıki kısa izahattan Demiryollarının gerek memleket ekonomisiyle olan münasebetlerinde, 
gerekse iç bünyesinde Millî Savunma, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve ilâh. teşkilâtları 
gibi bir âmme müessesesi, kısaca bir Devlet dairesi olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bu saydığı
mız ve dar mânasında münhasıran birer âmme hizmeti gören müesseselerin dahi, zamandan, me
kândan, paradan, insandan, emekten tasarruf suretiyle rasyonel çalışmak yolunda devamlı gayret
ler sarf etmesi lâzımdır. ' * V " w ** * * '*'" 

Demiryollarının âmme müessesesi telâkki edilerek mülhak bütçe ile idaresi usulü, iktisadi çalış
manın belli engellerinden birini teşkil etmektedir. 

Mülhak bütçeli idareler, iktisadi teşebbüslerden farklı olarak, Devletin asli işlerini görmek 
üzere kurulmuş «masrafçı daireler» dir. Âmme hizmetlerini bütçede tefrik olunmuş tahsisatı 
sarfetmekle ifa ederler. Sarfiyatı tâyin eden* mütehavvil iş icapları olmaktan ziyade verilen tahsisat 
miktarıdır. 

Mülhak bütçe usulünün esaslarını, Umumi Muhasebe Kanunu, Sayıştay Kanunu, Artırma, Ek
siltme ve îhale Kanunu, Memurin Kanunu, Memurin Muhakemat Kanunu, Maaş Kamunu ilâh... ile 
resmî bütçe nizam ve şekilleri teşkil etmektedir. 

Demiryollarının ve alelûmum Ulaştırma işletmelerinin (P. T. T., Havayolları, Denizyolları) 
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mülhak bütçeli idare sistemine tâbi olmaları, bu işletmeleri iktisadî hüviyetleriyle telif edilemiyen 
bir duruma düşürmektedir. Servetleri, yani bilançonun aktifinde yer alan varlıkları, Dev
letin umumi bünyesi içinde mütalâa edildiğinden bu işletmeler, milyarı aşan servetle
rin zilyeddi bulundukları halde; kendilerine has bir memelekten mahrumdurlar. Bundan 
başka kendilerine tahsis edilmiş bir sermayeleri de yoktur. Sermaye ihtiyaçlarının ve 
işletme neticelerinin umumi muvazene kaynağına bağlı olması keyfiyeti, malî mesuli
yetsizlik tevlit etmektedir. Mütemadiyen zarar eden ve açığının hiç olmazsa Maliye tarafından 
ödeneceğini her zaman düşünen ve bütün gelir fazlasının da Devlet tarafından alınacağını 
bilen bir müessesenin başında bulunanlardan bu müesseseyi rasyonel esaslara göre çalıştırmaları
nı ve işlerde mesuliyet deruhde etmelerini istemek fazla bir talep olur. 

Müstakil mamelek, iktisadi işletmelerde sermayenin teraküm ve idame ettirilmesine ve iktisa-
dilik araştırmalarına imkân verdikten başka, işletme ida&esinin de bu mameleki hüsnü idare et
mesini, bunun malî mesuliyetini deruhde eylemesini teminat altına alır. 

Ulaştırma işletmelerinin Mülhak Bütçe ile idare edilmesi usulü, Devlet malları hakkında cari olan 
usullerin bu işletmelerin maddi varlığına dâhil kıymetlere de tatbikini zaruri kılmaktadır. Bunun 
neticesi olarak, revizyon, bakım, tamir, amortisman, yenileme, ikame ilâh. gibi iktisadi işletmelerin 
göz önünde bulundurmaya mecbur olduğu işlere ve bunların teknik icaplarına lüzumlu dikkat ve 
alâka gösterilememektedir. İşletmelerin maddi varlıklarını teşkil eden kıymetlerin mühim bir kısmı
nın değeri defter kayıtlarına nazaran çok aşağıya düşmüş olduğu halde, işletmeler bunların yeni
lenmesi için gerekli malî kaynaklardan, başka bir ifade ile, «müterakim amortismanlar» dan mah
rum bulunmaktadırlar. Gerek bu kaynaklardan, gerekse sermayeden mahrum olmak dolayısiyle bu 
işletmelerde hizmetlerin sürekli bir şekilde ifası tahdide uğramaktadır. 

Ulaştırma işletmelerinin, Devletin esas bünyesine dâhil olması keyfiyeti, işletmelerin tarifelerine, 
iktisadi takat ve icaplara uymıyacak şekilde müdahalelere yol açmaktadır. Halbuki müstakil ma
meleke sahip İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayelerini artırmak ve idame ettirmek mecburiyetinde 
bulunduğundan istihsal ettikleri madde veya hizmetleriı maliyetlerine mâkul bir kâr payı ilâvesi 
suretiyle satışa arzederler veya kuruluş maksatları icabı zararla satacaklarsa, bu zararlarını emin 
ve müstakar usuller dairesinde karşılamak imkânlarına mâliktirler. Halbuki Demiryolları Devlet 
bünyesi içinde bir organ telâkki edilmekte olmasından dolayı gelirlerine hâkim olamamakta ve yukar
da temas edilen gelir noksanından mütevellit zararları önliyememektedir. 

Demiryolları ve alelûmum bütün ulaştırma işletmeleri, sabit ve değişmesi güç bir ödenekle idare 
olunamaz. İşletme, gelir arttığı veya imkân belirdiği nispetlerde harcamalarını da artırabilmelidir. 
Biraz masrafla çok gelir sağlama imkânını bulduğu zaman da bütçe mülâhazalariyle bu harcamadan 
çekinmesi yani idarenin yalnız ödenekle bağlanıp gelirlerine karşı ilgisiz bırakılması gayriiktisadi 
bir keyfiyettir. 

. Alım ve satım işlerinde kanunlarla bağlı bir müessesenin ticari hayata intibak etmesine ve on
dan ticari verim beklemesine imkân olmadığını uzun yılların tecrübeleri göstermiş bulunmaktadır. 
İşletmenin ve piyasanın âni ve seyyal ihtiyaçları karşısında sarf serbestisine sahip bulunmıyan 
bir müessese daima zarara mahkûmdur. Binaenaleylı Demiryollarının, umumi okonomik hayatın 
ve kendi işletme ihtiyaçlarının elâstiki taleplerine uyabilmek için sarfiyatına hâkim olması ve sar
fiyatını bütçe ile tahdit etmemiş bulunması ve Artırma, Eksiltme, İhale ilâh. gibi mevzuatla faaliye
tini kıymetlendirmiş olmaması lâzımdır. 

İyi yıllarda fazla gelirinden bir kısmını ihtiyata ayırmak ve bu suretle fena yıllan önceden kar-
gılıyacak ve amortisman hesaplariyle günden güne aşman ve bir gün kıymeti kalmıyacak olan tesis
lerin yenileştirilmesi için bir sermaye vücuda getirmek iktiza eder. İdare bâzı masraflarını gelecek 
yıllara bırakmakta fayda bulabileceği, bâzı işler için de ödenek alınmazdan önce harekete geçmek 
suretiyle müsait fırsatlardan faydalanarak ihtiyaçlarını süratle karşılamak zorundadır. 

Demiryolları İdaresi, mülhak bütçe esası icabı olarak Devlet muhasebesine dayanan bir hesap 
sistemiyle çalıştığından işletme faaliyetlerinin seyrini ve tahakkuk neticelerini, sermayenin iş-
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letmede işleyiş ve tevezzü hareketini, alacak ve borç durumunu, kâr ve zararı, teknik ve ekono
mik rantabliteyi vuzuhla göstermeye yarıyan ticari ve endüstriyel hesap sisteminin bütün avan
tajlarından da mahrum bulunmaktadır. Hesaplar daima bütçe zaviyesinden mütalâa olunduğundan 
işletmede denk bütçe gayesi güdülmekte ve işletmenin hakiki ticari kâr ve zararı belirtilememek-
tedir. Bütçesi açık vermiş mülhak bütçeli idarelerin hesapları ticari muhasebe usulleriyle tet
kik edilince, bunların ekseriyetle zarar ile değil kârla çalışmış oldukları görülmüştür. 

Bu keyfiyet, devlet dairelerine mahsus bir hesap sistemiyle, ticari bir işletmenin hakiki du
rumunu ve netice hesaplarını bilmeye imkân olmadığını pek güzel göstermektedir. 

Devlet, iktisadi işletmelerin bütçe usulleri ile idare edilmesinden mütevellit mahzurları 
zamanla görmüş ye bunları bertaraf etmek maksadiyle çeşitli usuller ihdas etmiştir. Bu tekâ
mülün belli başlı safhalarını burada belirtmek faydalı olur : 

1. Devlet bünyesinde bulunan, Muvazenei Umumiye Kanununa tâbi işletmelerin bir kısmı 
yine Muavazenei Umumiye içinde kalmak üzere mütedavil sermaye ile idare edilen işletmeler 
haline getirilmiştir. Bu tertipten maksat, doğrudan doğruya iktisadi bir gayeleri olmamakla be
raber, üçüncü şahıslarla ticari münasebetlerde bulunmalarından dolayı kendilerine hareket ser
bestisi vermektir. Mütedavil sermaye hesabı, Sayıştay vizesine, Artırma, Eksiltme, ve İhale Ka
nunlarına tâbi değildir. Sayıştay, mütedavil sermaye hesabını sene sonunda rüyet eder. 

2. Tamamen iktisadi hüviyetli olan işletmelerden bir kısmı mülhak bütçe ile idare olunmakta
dır. (Demiryolları, Denizyolları, P. T. T. , Havayolları) iktisadi hüviyetlerine rağmen bun
ların hesapları Sayıştay vizesine, Artırma, Eksiltme ve îhale kanunlarına tâbidir. 

3. Devlet, mütedavil sermaye rejimine tâbi mülhak bütçeli muhtar idareler tesis etmekle 
işletme işlerinde zamanla ileri bir adım atılmıştır. Aynı zamanda .varidat temin ettikleri için mülhak 
bütçeli fakat piyasaya çalıştıkları için de mütedavil sermayeli olan bu müesseselerin başında Güm
rük ve Tekel Bakanlığının İnhisarlar Umum Müdürlüğü gelir. Muamelelerinin mütedavil serma
ye ile tedvir olunan kısmı Sayıştay vizesine, Artırma, Eksiltme ve îhale kanunlarına tâbi değil
dir. Hesapları sene sonunda Sayıştayca rüyet olunur. 

4. Devletin İktisadi İşletmeleri ticari esaslar dâhilinde idaresi yani piyasadaki eşit müesse
selerle aynı usullere tâbi tutulması hususundaki önemli kararı 1938 de kabul edilen 3460 sayılı 
Kanunun tesis ettiği «İktisadi Devlet Teşekkülleri» sistemi olmuştur. İktisadi hüviyetli işletmele
rin idaresinde gerek mevzuat gerekse hesap usulleri bakımından mâruz kalman güçlükler, bün-
yevi olarak bertaraf edilmiş bulunmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri, 3460 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde «Hijkmi şahsiyeti haiz ve bu kanunla kendi hususi kanunları dairesinde malî ve 
idari muhtariyete mâlik olmak ve mesuliyetleri sermayeleriyle mahdut bulunmak üzere hususi 
hukuk hükümlerine göre idare olunur.» denilmekte ve yine aynı kanunun 10 ncu maddesinde bu 
teşekkül ve müesseselerin «İktisadi, ticari ve sınai esas ve icaplara uygun ve verimli ve rasyonel 
bir şekilde işlemeleri» şart koşulmaktadır. Kanunun 3 ncü maddesiyle İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ve Müesseseleri Muhasebatı Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarının hükümle
rinden, Sayıştay murakabesinden, inşaat bakımından da 2443 ve 2799 sayılı kanunların hüküm
lerinden istisna edilmiştir. Böylece teşekkül ve müesseselere tam bir ticari serbesti bahşolunmuş-
tur. 

Dikkate değer olan bir nokta da, İkinci Dünya Savaşı içinde ve sonunda bâzı memleketlerde, İn
giltere, ve Fransa'da «Millîleştirme» hareketleri neticesinde birtakım iktisadi teşebbüslerin, dev
lete intikal ettikten sonra 3460 sayılı Kanun hükümlerine çok yakın ve benzer esaslar dâhilin
de idare edilmeye başlanmış olmasıdır. 

Mülhak bütçe esası dâhilinde idare edilmekten mütevellit ve yukarda da etrafiyle izah olu
nan mahzurları kaldırmak ve iktisadi hüviyeti icabı kendisine ticari serbesti ve iş elastikiyeti 
vermek maksadiyle, Demiryalları İdaresi bu kanun tasarısiyle 3460 sayılı Kanuna tâbi bir ikti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirilmektedir. 

Esasen 1935 te Türkiye Demiryollarını tetkik etmek üzere Almanya'dan celbedümiş olan Al* 
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man Devlet Demiryolları Başmüşaviri Keller'in ve yine 1934 te Amerika'dan getirtilmiş olan i)e-
miryol Mütehassısı Charls Bell'in gayet etraflı tetkiklere istinat eden raporlarında da, Türkiye 
Devlet Demiryollarının bugünkü şekliyle çalıştırılmasının gayriiktisadi olduğu, bunun rantalb 
bir müessese haline yetirilmesi için behemehal mülhak bütçeden çıkarılarak ticari ve iktisadi bir 
işletme âmme hizmeti halinde yeniden teşkilâtlandırılması lüzümü ehemmiyetle teklif edilmişti. 

1947 de Paris'te toplanan Beynelmilel Demiryolları Kongresinde demiryollarının ticari usul
lere göre idaresi için yeni bir statü de kabul edilmiş ve demiryollarının Devlet elinden çıkarıla
rak ya hususi şirketler halinde, yahut ticari ve iktisadi serbestliğe malik bir- İktisadi Teşekkül 
olarak idaresi hususları kararlaştırılmıştı. 

Sırasiyle arzettiğimiz Teşkilât kanunları değişiklikleri ile 1924 senesinde meclisi idareli ve 
bir nevi ticari zihniyetli esaslarla çalışmaya başlıyan Devlet Demiryolları İdaresi zamanla ve ted
ricen evvelâ sıkı merkeziyet usulüne, oradan da âmme hizmetini yürütmek için sarfla mükellef 
Devlet daireleri esaslarına ve nihayet muhasebe sistemi tamamen kendi bünyesi dışında kalan nev'i 
şahsına mahsus bir muhasebe sistemi içine girmiştir. Filhakika 1784 numaralı Kanunla idare mas
raflarına işletmeci olarak hâkim olmıyacak duruma düşmüş, Maliye ve Muhasebat Dairesi tamamen 
bünyesi dışına çıkmış ve Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Bundan başka aynı kanunun ikinci 
maddesiyle de (Umumi idarenin bütçeye mütaallik varidat ve sarfiyatı Muhasebe Reisi tarafından 
Muhasebe Müdürü ve Muhasibi Mesul sıfatiyle 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâ
mı dairesinde murakabe ve tetkik olunur) esasına bağlanmış ve 3 ncü madde ile de bilûmum taah-
hüdat ve sarfiyatının Devlet daireleri için tesbit edilen esaslar dairesinde yapılacağı ve Divanı Mu
hasebatın murakabe ve tatkikına tâbi bulunacağı kabul edilmiş, ancak işletme kısmına ak ta ah bu
datın ve sarfiyatın Divanı Muhasebatça bâdessarf tetkik olunacağı kabul edilmiştir. 

Tamamen malî formalitelere ve kırtasiyeciliğe bağlanan ve serveti 2 milyar Türk Lirasını aşan 
Demiryolları İşletmesi mülhak bütçeli bir Devlet dairesi sekinde ve her sene denk bütçe ile Bü
yük Millet Meclisinin huzuruna çıkma kaygusu içinde kâh vazifelerinin bir kısmını ileri senelere 
bırakarak, kâh sene içinde ikinci derecede hizmetlerden yapılan tasarrufları zaruri masraflara nak
lederek, fakat devamlı surette işletme emniyetinin tam bir zarureti olan yatırımları ihmal ederek 
mevzuatının tazyiki karşısında yukarda arzettiğimiz istikrazları yapmak ve kendini malî bakım
dan bir türlü toparlıyamamak haline düşmüştür. 

Bugün sarfedilen kalkınma ye iktisadi çalışma gayretleri malî formalitelerin engelleri karşısında 
çok daha verimli olmak imkânlarını bulamamaktadır. 

Yükselen fiyatların temevvücünü görüp de icabeden stokunu yapamıyan, mağazasında mevcut 
olan malzemesini tahsisatsızlık yüzünden zamanında hizmete arzedemiyen işletmeyi bu durumdan 
kurtarmak, ona iktisadi inisyatifini vermek bir zarurettir. 

Devlet Demiryolları işletmesini tetkika gelmiş bulunan bütün mütehassısların ittifak 
ettikleri esaslı nokta demiryolları işletmesinin iktisadi bir müessese olarak çalışması icabedeceği ve 
muhasebe sisteminin bu estslara göre ve kendi bünyesi içinde teşkilâtlanması lâzımgeldiği merke
zindedir. 

Demiryollarına iktisadi çalışma imkânını verebilmek için : 
1. Kanuni bütçe (Mülhak bütçe) yerine iş programı, 
2. Artırma, Eksiltme Kanunu yerine Alım, Satım, Talimatnamesi, 
3. Muhasebei Umumiye Kanunu yerine iktisadi usul ve muhasebe, 
4. Formalist murakabe (Divan murakabesi) yerine bünyevi murakabe (Yüksek murakabe), 
5. İdareye büyük zararlar veren mecburi tenzilât yerine elâstikî ve iktisadi tarife sistemi tatbiki. 

prensiplerini kabul etmek zarureti vardır. 
Netice: Bu kanun tasarısı, Demiryol idaresinin, daha süratle kalkınması, memleketin ekonomik 

ve sosyal inkişafını takip edebilmesi ve millet hizmetindeki vazifelerini tamamiyle başarabilmesi 
için bünyesinin tabiî bir icabı ve verimli bir işletmenin katî bir zaruret bulan iktisadi hüviyeti ver
mek maksadiyle hazırlanmıştır 
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Maddeler : 
Madde 1 : Kuruluşun unvan, merkez ve hukuki durumunu ifade etmekte, sermayesinin tamamı 

Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekkülleri teşkilâtı ile idare ve murakabeleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanun ile hizmetin bünye ve hususiyetine göre kanun tasarısı ile sevkedilen 
hükümlere göre teşkilâtlandırılıp idare ve murakabe edileceğini bildirmektedir. 

Madde 2 : Esas görevi : Türkiye'de mevcut ve Devlete ait demiryollarını işletmek olan teşekkülün 
Demiryol işletmeciliği ile ilgili, demiryolunu tamamlıyan ulaştırma hizmetlerini de ifa etmesi ikti
sadi bir zaruret bulunmaktadır Esası bu olup bu madde ile teşekkülün ifa edeceği hizmetlerin baş-
lıcaları sayılmıştır. 

Liman ve Demiryol idareleri ayrı bünye ve karaktere malik birbirlerine nazaran birçok hususiyet
ler gösteren işletmeler olmakla beraber birbirini tamamlıyan iktisadi faaliyetler olduğu da şüphesiz
dir. Binaenaleyh demiryol işletme hizmetini deruhde etmiş olan bir teşekkülün bu alâka dolayısiyle 
bâzı limanları doğrudan doğruya işletmesi ve münakale hizmetini tamamlaması gereklidir. Nitekim 
bugün idari ve iktisadi birçok icap ve zaruretlerle Haydarpaşa, Alsancak, Derince, Mersin, İskende
run ve Samsun limanları Devlet Demiryollarmca işletilmektedir. 

Liman işleten bir idarenin ise ambar, antrepo, depo ve benzeri tesisleri kurup işletmesi bu hiz
metin tabiî bir neticesidir. 

Madde 3 : Teşekkülün 2 nci maddede sayılan başlıca hizmetlerinin ve Demiryol ve Liman işletme
lerini tamamlayıcı mahiyette bulunan ihtiyari işlerin gerektirdiği yahut bu işlerin maliyetini düşü
recek her türlü teşebbüsleri bunların iktisadi bünyelerine göre idare etmesi asıldır. Binaenaleyh bu 
hizmetleri kuracağı müesseselerle ve bizzat ifa edebileceği gibi gerektiği hallerde ortaklık kurmak ve
ya başkalarına yaptırmak suretiyle de tahakkuk ettirmek salâhiyetine malik bulunması lâzımdır. Or
taklıkların iktisadi murakabelerini temin bakımından sermayenin % 50 den fazlasının teşekküle ait 
olması lâzımgelmektedir. 

Madde 4 : İdare tarafından işletilecek limanlarda bâzı hizmetlerin inhisar şeklinde ifası hizmetin 
mahiyeti itibariyle zaruridir. 

Hizmetin seri, emin ve inkıtasız başarılabilmesi, birbirinden tamemen ayrılamıyan bâzı hizmet
lerin bir elden idaresini gerektirir. İşte bu maddede sayılan liman hizmetleri bu cümledendir. 

Bugün Devlet Demiryolları İdaresi muhtelif işletme kanunlarına göre işlettiği limanlarda bu ka
nunlar gereğince birçok hizmetleri tekel şeklinde idare etmektedir. 

Tatbikat maddede sayılan hizmetlerin teşekkülün işleteceği limanlarda onun idare ve kontrolü 
altına alınmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu madde lüzum görülecek hallerde bu iş ve hizmetlerden bâzılarının ortaklık kurulması suretiyle 
veya vasıtalı olarak da yaptırılmasını mümkün kılmaktadır. 

Tekele dâhil hizmetlerin ortaklıklar marifetiyle ifası halinde «Tekel» ortaklığa sermaye koyan 
özel teşebbüse de sirayet edeceğinden Türkiye Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığına ait Kanunda 
olduğu gibi bu işler için kurulacak ortaklıklar için bidayeten Bakanlar Kurulundan karar alınması 
uygun görülmüştür. 

Madde 5 : Bu madde 3460 sayılı Kanuna göre teşekkül edecek Umumi Heyete Ulaştırma Baka
nının ve bu kanun esaslarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma 'Komisyonu Reisi, sözcü 
ve kâtibi ile komisyon üyeleri arasından seçilecek milletvekillerinin iştirakini sağlamaktadır. 

Umumi Heyete Ulaştırma Baakanlığma bağlı ve Devlet münakale hizmetini gören diğer teşek
küllerin idare meclisleri başkanlariyle genel müdürlerinin de ithalinde fayda mülâhaza edilmiştir. * 

Madde 6, 7, 8 : Teşekkülün idare meclisinin teşekkülüne, yenilenmesine idare meclisinin vazifele
rine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Teşekkülün idaresi hususunda çeşitli hizmetler deruhde edecek olan idare meclisi azasının hizme
tin hususiyetine vâkıf meslekî ihtisası haiz kimseler olması zarureti bunlardan 4 ünün demiryol
larında hizmet ve temayüz etmiş kimseler arasından seçilmesini icabettirmektedir. 
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Madde 9, 10 : Gene) müdür ve yardımcılarının tâyin ve tebdiline ait hükümleri göstermekte
dir. 

Madde 11 : Teşekkül, personelin tâyin ve tebdiline ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde 12 : Teşekkül ile kuracağı müesseseler memurlarının memuriyet unvan ve dereceleriy

le maaş, ücret, tazminat ve tahsisatlarının Devlet Demiryollarının hususiyetlerine göre tesbiti 
gereklidir. Mevcut 2847 sayılı Kanun ve bunun ek ve tadilleri bugün için bünyenin hususiyeti
ne en uygun esasları ihtiva etmekte olduğundan bu kanunların tatbikına bundan sonra da devam 
edilmesi uygun görülmüştür. 

İktisadi bir işletme olarak teşekkül eden Devlet Demiryolları İşletmesi memurlarının aynı za
manda mühim bir âmme hizmetini ifa ettikleri göz önünde tutularak bu idare personelinin si
yasi derneklere intisaplarının mahzurlar doğuracağı mülâhazasiyle âmme hizmeti ifa eden me
murlar gibi bu teşekkül mensuplarının da siyasetle iştigallerinin menedilmesi ve diğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi bunların da 3659 sayılı Kanunun 5620 sayılı Kanunla değiş
tirilen 13 ncü prim ve ikramiyeye taallûk eden hükümlerinden istifade ettirilmeleri uygun gö
rülmüştür. 

Madde 13, 14 : iş programlarının tanzim ve tasdik şeklini göstermektedir. 
Madde 15 : Teşekkülün tarifelerinin tanzimine ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağ-

/anamıyacak olan hususların anlaşmalara tâibi tutulmasına mütedair hükümleri ihtiva etmekte
dir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri gayeleri itibariyle özel teşebbüslerden esaslı surette ayrılmakta
dır. Bilindiği gibi özel teşebbüs kârlılık gayesine göre çalışır. Bütün faaliyetlerinin mihverini 
rantabilite teşkil eder. Kârlılık muayyen bir sermayenin muayyen bir zamanda elde ettiği ge
lir ile ölçülüdür. Halbuki tkisadi Devlet Teşekkülleri, Devletin iktisadi siyaset organları, yani 
muayyen iktisadi siyaset gayelerini tahakkuk ettirmek maksadiyle meydana getirilmiş vasıtalar 
olmak bakımından her zaman kârlılık esasına göre çalışmak imkânını bulamazlar. Devletçe 
iktisat sahasında kendilerine tahmil edilen vazifeler, millî Ölçüde bir faydayı hedef tuttuğundan, 
işletme faaliyetleri birçok hallerde kârla netirelen mez. İktisadi Devlet Teşekküllerinde hareket 
noktasını yatırılan sermayeden iyi bir kâr elde etmek gayesi değil, millî ekonominin umumi 
menfaatin hizmet esası teşkil eder. Ru hizmet, vazifelendirilen iktisadi teşekküle zararlı, fakat 
millî ekonomiye faydalı olabilir. 

Şu halde kârlılık. İktisadi Devlet Teşekküllerinde ilk hedef olmadığı gibi başarıldığın da ölçü
sü değildir. 

Başarıldığın ölçüsü, bir taraftan Devletçe kendilerine verilen vazifeleri millî faydayı tahak
kuk ettirecek şekilde başarıp başaramadrkları, diğer taraftan da bu faliyetlerinde iktisadilik 
esaslarına riayet edip etmedikleridir. 

Binaenaleyh işletme ekonomisi bakımından İktisadi Devlet Teşekkülleri iktisadilik esasına 
göre çalışırlar, iktisadilik, muayyen bir hedefe, en az para, emek, malzeme ve zaman ile ulaş-
ma'k, muayyen bir külfetten âzami fayda sağlamak: demektir. 

tstitraden şunu da işaret etmek isteriz ki, özel ekonomide her kârlı işletmenin iktisadi çalış
mış olması lâzım gelmediği gibi iktisadi şekillerde çalışan her işletmenin de muhakkak kârlı ol
ması icabetmez. iktisadilik normal olarak kârlı çalışan bir işletmenin kârlılığım artırır. Devlet ik
tisadi teşebbüslerinin de özel teşebbüs gibi mâkul hadler dâhilinde kâr etmesi şüphesiz lâzım
dır. Devlet tarafından yatırılan sermayenin nemalanması, gelişmesi, teraküm etmesi ve bu su
retle teşebbüsün tedricen Devlete külfet olmaktan çıkması, yahut İra külfetin tedricen azalması 
için Devlet teşebbüslerinin bir fazla gelir sağlamasına lüzum vardır. Devamlı zararlar, bu teşeb
büslerin maddi varlıklarını daima eriteceklerinden bunlar, ne iktisadilik prensibini tahakkuk ettir
meye, ne de Devlete tahmil edilen vazifeleri başarmıya imkân bulabilirler. Onun için iktisadi Devlet 
Teşekküllerine işletmecilik bakımından kârlı olmıyan vazifeler yüklenildiği zaman, bunların icabet-
tirdiği maddi külfetleri kolaylıkla kaldırabilmeleri için açıkların Devlet tarafından karşılanmasına 
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zaruret vardır. İktisadi Devlet İşletmeciliğinin tatbik olundulu bütün memleketlerde bu usulıin 
uygulandığı görülmektedir. 

Kanun tasarısının ihzarında tarife mevzuunda yukarda arz ve izah olunan işletme ekonomisi esas
larından hareket olunmuştur. Parasız veya maliyetin dununda bir tarife teşekkülün iktisadi ve mali 
bünyesini sarsar ve hizmetin ifasını zorlaştıracak bu sahadaki yardımları da imkânsız kalır. Bu iti
barla Devletçe lüzum görülecek parasız ve maliyetten düşük nakliyatın tevlit edeceği açığın karşılı
ğının teşekküle ödenmesi lüzumlu görülmektedir. 

Madde 16 : İktisadi bir teşekkül bünyesi tarifelerle tesbit edilecek tenzilli ücretler haricinde pa
rasız seyahat ve taşımalar muhtemel bulunmadığı cihetle parasız \> tenzilli ücrdde seyahat ve taşı
ma prensip olarak kabul ednmiyecektir. 

Ancak bu nevi müesseselerde çalışan memur ve müstahdemlerin teşekkülün iktisadi bünyesine 
ehemmiyetli bir tesir icra etmiyecek seviyede yapılan hizmetten parasız istifadeleri bütün dünya 
demiryollarında kabul edilmiş bulunduğundan tevekkül personelinin idare meclisince tâyin edile
cek esaslar dairesinde parasız seyahatları ile mütekabiliyet esasına dayanan diğer demiryol idareleri
nin memurları, demiryolu ile ilgili çalışma ve inceleme yapanlar, askerî ulaştırma makamlarının de
miryol ulaştırma ile vazifeli subaylarının ve trenlerdeki emniyet, inzibat memurlarının ve de
miryol inşaat personelinin vazife seyahatlarinın bu hükümden istisna edilmesi hizmetlerinin husu
siyeti bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 17 : Hususi tren ve servis vagonlarının kimlere tahsis edilebileceğini göstermektedir. 
Madde 18 : Teşekkülün Milletlerarası taşımaların icabı olarak kurulmuş veya kurulacak tarife 

ve taşıt mübadele birliklerine girmesi ve bu taşımalarla ilgili Milletlerarası takas ve tasfiye büro
larına girebilmesi ve bunlarla ilgili her türlü para tahsil ve ödeme işleri yapabilmesi iştigal mevzu-
unun tabiî neticeleridir. 

Madde 19 : Teşekkülün itibari sermayesinin teşekkül suretini göstermektedir. Şimdiye kadar 
mülhak bir bütçe ile idare edilmiş olan idarenin sermayesini hakiki miktarı ile kesin olarak tesbite 
imkân olmıyaeağı tabiidir. Bununla beraber mevcut tesislerin, muharrik ve müteharrik edevatın 
günün rayicine göre yapılan tahminleri teşekkülün 2,5 milyarlık bir değere malik bulunduğu mer
kezindedir. 

Madde 20 : Bu maddede itibari sermayenin unsurları sayılmaktadır. 
İdare meclisince belirtilecek ihtiyaçlara göre Maliye bütçesine konacak tahsisat karşılığına Hazi

neden yapılacak ödemelere aşağıda arzedilen sebeplerle lüzum görülmektedir. 
Yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryollarının millileştirilmesi ve yeni inşaat ile vücuda 

gelen millî demiryol şebekesinin mühim kısmını teşkil eden şirket hatları yıpranmış, islâh ve tak
viyeye muhtaç bir halde Devlet Demiryolları İdaresine teslim edilmiş, idare bu hatların takviyesi, 
balastlanması, muharrik ve müteharrik edevatın ve sabit tesislerinin tamir ve islâhı için mühim 
miktarlara baliğ olaa masraflar ihtiyar etmek zorunda kalmıştır. Bundan başka 3487 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi gereğince yeni inşa edilen hatların muharrik ve müteharrik malzeme ile Devlet 
Demiryollarına devri muktazi olmasına rağmen şimdiye kadar inşaat dairesince yalnız hat ve tesis
ler verilerek muharrik ve müteharrik malzemenin Demiryol İdaresi tarafından temini zarureti ile 
karşılaşılmıştır. 

Bundan başka İkinci Dünya Harbinin zuhuru ile kara ve denizyollarının işlemez hale gelmesi 
neticesi memleketin bütün nakil hizmeti demiryollarına teveccüh etmiş, buna mukabil hariçten yeter 
miktarda malzeme temin edilemediğinden mevcut tesislerle materyel esaslı surette yıpranmıştır. 

Harbi mütaakıp tesis ve malzeme noksanlarının tamamlanmasına tevessül edilmiş ise de, anor
mal şartlar altında yapılan yatırımlar ve bilhassa 7 Eylül kararları idarenin malî bünyesini çok 
ağırlaştırmıştır. 

Harb seneleri içinde tarifelerin yükselen malzeme fiyatlarına mütenazır olarak yükseltilmiye-
rek müstakar kalması da yukarıki âmillere inzimam ederek teraküm eden yenileme ihtiyaçları
nın çok yüksek rakamlara baliğ olmasını intaç eylemiştir. Binaenaleyh demiryol tesislerinin ve 
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materyalin ıslah ve ikmal ve iktisadi gelişmenin ortaya çıkaracağı nakil hizmetlerinin karşıla
nabilmesi için yeni malî külfetler yüklenmek zarureti tahassul etmektedir. 

Bu itibarla, idarenin malî durumunu ağırlaştıran borçların tasfiyesi bilhassa gerekli tamir 
ve yenilemelerin sağlanması âcil bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Bu ihtiyacın işletme varidatına tahmili akla gelebiliase de bunun memleket iktisadiyatına 
muzır tesisler ika etmekten halî kalmıyacağı muhakkaktır. Binaenaleyh muasır memleketlerde 
ve bilhassa isviçre Demiryollarında 1944 senesinde yapıldığı gibi bu borçlarının Hazinece öden
mesi zaruri görülmektedir. 

Madde 21 : Teşekküle devrolunacak menkul ve gayrimenkul malların devir kıymetlerinin ne 
suretle tesbit olunacağına dair bulunmaktadır. 

Madde 22, 23 : Amortismanlarla kârın sermayeye ilâvesine, kısa veya uzun vadeli krediler sağ
lanmasına, çıkarılacak tahvillere ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

iktisadi bir işletme hesaplarının Devlet Maliyesi esaslarına göre tanzim ve murakabesi müm
kün bulunmadığı, böyle bir teşekkülün alım ve satım hususunda da seyyaliyet ve serbestiyi haiz 
bulunması lâzımgeleceği gerekçesinin başında etraflı bir surette izah edilmiştir. Bu icap ve 
zaruretler teşekkülün 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme kânun
larına tâbi tutulmamasmı iktiza ettirmektedir. 

iktisadi ve malî kontrol 3460 sayılı Kanuna göre yapılacaktır. 
idare bugün inşaat bakımından Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki 3611 sayılı Ka

nun hükümlerine tâtoi bulunmaktadır, iktisadi bir teşekkülün iş ve hizmetin gerektirdiği tesis
leri doğrudan doğruya yapması her bakımdan faydalı ve zaruri görülmekte bulunduğundan te
şekkülün inşaat hususunda 3611 sayılı Kanuna tâbi olmaması gerekli görülmüştür. 

Madde 24 : 15 nci maddenin izahında arzedildiği gibi teşekkül ve kuracağı müesseselerin faa
liyetlerinde daima memleketin iktisadi, içtimai ve kültürel icaplarını göz önünde bulundurma
ları tabiîdir. Tarifeleri tanzimde bu esas bir unsur ve kaide olacaktır. Şu hale göre bugünkü 
çeşitli kaunnlarda idarenin iktisadi ve malî bünyesini sarsan parasız ve tenzilli, ücretli nakliyat 
ve hizmetlere ait hükümlerin teşekkül ve kuracağı müesseselerde uygulanması zararlı neticele
rin devamına sebebiyet verir» Bu hükümlerin teşekkül ve kuracağı müesseselerde tatbik edilme
mesi katî bir zarurettir. 

Madde 25, 26, 27, 28 : Bu maddeler selef idareye tanınmış haklar cümlesinden olup teşekkü
le aynen devri hizmetin ifası bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 29 : Teşekkülün hizmetin icabı olarak gümrükle ilgili münasebetlerinin ilgili bakan
lıkça tesbit olunacak esaslara göre ifa olunacağını göstermektedir. 

Madde 30, 31 : Bugün mevcut hükümlere mütenazır esasları ihtiva etmektedir. 
Madde 32 : Kaldırılan ve uygulanmıyacak olan hükümleri göstermektedir. 
Madde 33 : Bugün mevcut hükümlere mütenazır esasları ihtiva etmektedir. 
Madde 34, 35 : Kurumlar Vergisi ile Bina ve binalardan alınacak Buhran ve Arazi vergile

rinin teciline ait esasları havidir. Teşekkül borçlu bir hizmeti devraldığından kendisine malî du
rumunu ıslah imkânı sağlanmak üzere bu mehil verilmiştir. 

Madde 36, 37 : Kanunun yürürlüğü ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 
Geçici hükümler : intikal dolayısiyle yapılacak işlemleri göstermektedir. 
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TJlaşürma Komisyonu 6 .V . 1953 

Esas No. 1/465 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

; Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün iktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirilmesi ımaksadiyle Ulaştırma Ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
3 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan 19 . XI . 1952 tarihinde Yük
sek Reislikçe komisyonumuza havale buyuru-
lan ıkanun lâyihası Ulaştırma Vekili, Devlet De
miryolları Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti 
mümessilleri hazır bulundukları halde tetkik 
edildi. 

24 Mayıs 1924 tarih ve 506 sayılı Kanunla 
Devlete intikal eden hatların idare ve işletilme
si için kurulan Demiryolları Müdiriyeti Umu
miyesi; inşa edilecek hatlarla bu hatların mün
tehi bulunduğunu limanların inşa ve işletilmesi 
umurunu da ihtiva etmek üzere 1042 sayılı Ka
nunla Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesi unvanı altında teşkilâtlandırılmış 
ve mülhak bütçe halinde kurulmuş bulunan 
müessese 1 . VI . 1933 tarihinde inşaat ve işlet
me işlerinin ayrılması üzerine yalnız İşletme 
İdaresi olarak faaliyetine devam etmekte bu
lunmuştur. 

1042 sayılı Kanunla 1927 yıllında kurulan 
« Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesi » bugünkü İktisadi Devlet Teşek
külleri gibi (bir-idare meclisine malik (Madde 7) 
Usulü muhasebesi, Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununa tâbi olmayıp hesalbatı <müessesatı ti
cariye ve smaiyede cari esasata göre tanzim 
olunan (Madde : 39) ; mübayaat ve satış usul
leri müzayede, münakaşa ve ihalât Kanunu ah
kâmına tâbi olmayıp meclisi idaresince tanzim 
ve Nafia vekili tarafından tasdik edilecek ta
limatname ile tâyin olunan (Madde : 40) ikti
sadi ve ticari karakteri vazıı kanunca müsellem 
bir müessese idi. 

1042. sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
idarenin bu günkü İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden farkı, hususi hükümlerine tâbi müsta
kil bir müessese olmaması, mülhak bütçe ile 

idare edilmesi ve sarftan sonra Divanın mura
kabesine tâibi bulunmasından ibaret idi. 

1927 de İktisadi Devlet Teşekkülleri için ay
rı bir statü düşünülmemişti. Eğer o zaman 3460 
sayılı Kanun meriyette bulunsaydı vâzıı kanun 

• iktisadi, ticari ve sınai karakterini teslim etti
ği Devlet Demiryollarını, bu kanunun şümulü
ne ithal etmekte tereddüt etmiyecekti; 

Demiryol şirketlerinden satmalman işlet
melerin iktisadi işletme prensiplerine göre ida
resine devam olunması her ne kadar 1042 sa
yılı Kanunla düşünülmüş ise de devlet memur
larımızın şirket usulleriyle devlet müessesele
rini idare etmekte güçlük çekmeleri ve intibak 
edememeleri sebebiyle olacak ki, bu kanun iki 
defa revizyona uğramış ve daraltıldıkça daral
tılarak Devlet Demiryolları İdaresi, hizmetlerini 
aldığı tahsisata göre ayarlamaya çalışan, bir 
âmme müessesesi haline ifrağ edilmiştir. Bu re
vizyonlar şöyle cereyan etmiştir : 

1939 da yani Demiryolları ancak iki sene bir 
İktisadi Devlet teşekkülü olarak çalıştıktan son
ra teşkilâtta ilk sıkıntı başlamış; 1042 sayılı Ka
nunda teşekkülün iktisadi karakterini belirten 
ve onu yüzde yüz âmme hizmeti yapan müesse
selerden ayırt eden maddeleri bir kalemde çı
karmak gayesiyle Hükümet bir lâyiha getirmiş
tir. Hükümetin esbabı mucibesinde idare büt
çesinin Büyük Millet Meclisinde tetkik ve tasdik 
edilmesi müessesenin Meclisi İdaresinin lüzum
suzluğuna ve lağvına sebep olarak gösteril
mektedir. 

1042 sayılı Kanunun 58 nci maddesi aynen 
«İdarei Umumiyenin taahhüdat ve sarfiyatı Di
vanı Muhasebatın vizesine tâbi değildir. An
cak, İdare hasebi aylık olarak Divanı Muhase
bat tarafından rüyet olunur.» demektedir. 

Bu madde de 39 ve 40 ncı maddeler gibi 
İdareye piyasanın âni ve seyyal ihtiyaçları 
karşısında sarf serbestisini vermekte ve bitta
bi o zaman Umumi Murakabe Heyeti gibi bir 
teşekkül bulunmadığından' sarfiyatın tenkidi 
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Vazifesini Divana tevdi etmekte idi. 
İşte bu maddenin ikinci cümlesi yani hesa

bın Divan tarafından rüyet olunması keza ida
re 'meclisinin ilgasına seıbep olarak gösteril
miştir ,ki bu mucip sebebin ne kadar zayıf ol
duğu meydandadır. 

63 maddelik 1042 sayılı Kanun daraltılmış 
ve 19 maddelik bir .kanun ol'arak 1483 No. ile 
4 . V I . 1929 da meriyete girmiştir. 1483 sayılı 
Kanun bir taraftan idareyi iktisadi ve ticari 
karakterinden mahrum bırakıyor, diğer taraf
tan parasıiz ve tenzilâtlı ücretle seyahat ettir
me hakkını icra Vekilleri Heyetine (8 nci mad
desi ile) vermek suretiyle idarenin tarife işle
rine müdahale için bir kıapı açıyordu. Bu lâ
yihayı Bütçe Komisyonu ruh itibariyle şaya
nı kabul ve idarenin daha cezrî hareketini âmir 
görmekle iktifa etmiştir. • 

ikinci revizyon bundan iki yıl sonra 1931 
de vuıkubulmuştur. Hükümet daha daraltıcı bir 
zihniyetle hareket etmiş ve idarenin muhasebe 
reisimi tâyin veya değiştirme salâhiyetini Ma
liye Vekâleltine venen bir kanun lâyihasiyle 
Meclise gelmiştir. 

Bütçe Komisyonu bu lâyiha hakkında rapo
runu yazarken «Umumi idarenin muamelât ve 
hesap usullerinin Devlet dairelerinde takip olu
nan usullerden farkl'ıı olduğunu» itiraftan ken
dini alamamış fakat lâyihanın kabulüne bir mu
cip sebep bulmuş olmak için idare bütçesinin 
Büyük Millet 'Meclisince kabul edildiğini ve 
umumi muvazeneden idareye yardımda bulu
nulduğunu ileri sürmüştür. 

1784 sayı ile kanunlaşan bu lâyihaı Devlet 
Demiryolları ve Limanları idaresini halka hiz
met satan ve aldığı para ile gerek hizmetin sa
hasını genişletmeye ve gerekse gelirini artır
maya çalışması lâzım gelem müstakil bir Devlet 
müessesesi halinden çıkarmış ve idarenin malî 
hâkimiyetini Maliye Vekâletini temsil edem: ve 
Demiryolları Umum Müdürü karşısında bir 
hayli istiklâle sahip bir muhasebe reisine bı
rakmıştır. 

1951 senesinde memleketimizde tetkikat ya-
pa'rn ve Hükümetimizle Milletlerarası imar ve 
Kalkınma Bankasının müştereken finanse ettiği 
15 mütehassıstan mürekkep Barker Heyeti, ver
diği raporda, bu hususu tasvip etmediğini açık 
olarak belirtmiştir. 

Bugün komisyonumuza havale buyurulmuş 
olan lâyiha idarenin 1042 sayılı Kanunla haiz bu
lunmuş olduğu duruma ircaı mahiyetindedir. 

Bir memlekette ve bilhassa ekonomisi süratle' 
inkişaf eden bir memlekette nakliyat ve seyahat 
hâdiselerinin ne kadar büyük bir tahavvül, sey-
yaliyet ve elastikiyet arzettiği izahtan varestedir. 
Bu itibarla memleketin taşıma işlerinin büyük 
bir yüzdesini üzerine alan Devlet Demiryolları 
idaresine ticari ve iktisadi mânada bir serbesti 
vermenin ve onu formel ve kırtasî bağlardan aza
de kılmanın memleket ekonomisine paha biçil
mez bir inkişaf imkânı vereceği kanaati komis
yonumuzda hâsıl olmuştur. 

İdare ve murakabe sistemlerinin değiştiril
mesi zaruretinde Hükümetle hemfikir bulunan 
komisyonumuz Demiryollarımız için henüz en 
mütekâmil iktisadi bir idare sistemi olduğu id
dia edilmemekle beraber 1938 den beri iktisadi 
karakteri galip Devlet müesseseleri için kabul 
olunan ve halen mümasil işletme ve teşekküller 
için tatbik ve tecrübe edilmiş bulunan ve ıslah 
ve inkişafı çareleri üzerinde çalışılmakta bulun
duğu anlaşılan iktisadi Devlet Teşekkülü siste
minin intihap edilmesinde de isabet bulundu
ğunu müşahede eylemiştir. 

Bu suretle tasarının' tümü kabul olunarak 
maddelerde aşağıdaki değişikliklerin yapılması 
lüzumu görülmüştür. 

Tasarının muhtelif maddelerinde görülen Baş
bakan, Bakan, Bakanlık, Bakanlar Kurulu, Özel 
Genel, Tüzel kişilik, Sayıştay gibi tâbirler Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuza uygun olarak Başve
kil, Veki, Vekâlet, Vekiller Heyeti, Hususi, Umu
mi, Hükmi Şahsiyet ve Divanı Muhasebat keli
meleriyle değiştirilmiştir. 

Madde 3. : Teşekkülün uhdesine mürettep-

vazifeleri ortaklıklar marifetiyle veya vasıtalı 
olarak yapabilmesini sağlıyan 3 ncü maddedeki 
(yahut bu işlerin maliyetini düşürecek her tür
lü teşebbüs) cümlesinin tatbikatta iltibaslara ma
hal verebileceği görülmüş, esasen asıl maksadın 
mükerreren ifadesinden ibaret bulunmuş olan 
bu cümlenin metinden çıkarılması uygun görül
müştü!. 

Madde 5. : idare meclisi üyelerinin Vekiller 
Heyetine mevzu ile en yakın alâka ve münase
beti bulunan vekaletlerce teklif ve inha olun
ması uygun olacağı göz önünde bulundurularak 
teknik tesisler ve askerî icaplar bakımlarından 
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Millî Savunma ve Bayındırlık vekâletlerince de 
birer üyenin intihap ve teklifi faydalı görül
müştür. Ancak 9 kişiden terekküp eden idare 
meclisinin üye adedini artırmanın da muvafık 
olmıyacağı düşüncesiyle Ulaştırma Vekâletine 
başkan ile 3 üye yerine 2 üye teklifi salâhiyeti 
tanınarak İşletmeler Vekâletinin teklif hakkının 
kaldırılması muvafık görülmüştür. 

Bundan başka bu maddenin Maliye Vekâle
tinin teklifi üzerine tâyin olunacak üyelerin asli 

vazifelerini muhafaza edebileceklerine dair olan 
hükmü idare meclislerinden beklenen hareket 
serbestisi mefhumu ile kabili telif görülmemiş 
ve esasen diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine 
de müesses olmıyan bu usulün yahrz bu teşek
küle hasren tatbiki lüzumuna dair verilen iza
hatla kanaatbahş görülmediğinden tatbikatta da 
birtakım suitefsirlere-meydan verebileceği mü
lâhaza olunan bu fıkranın madde metninden çı
karılması münasip görülmüştür. 

Madde 8 : a) İdare meclisinin başlıca va
zife ve salâhiyetlerini tadat eyliyen 8 nci mad
denin a bendinin ulaştırma politikasına ait ana 
prensiplerin tâyin ve tesbiti hususunda Hükü
mete mürettep salâhiyetle tedahül ve iltibas 
edebilecek bir ifadeyi muhtevi olduğu görül
düğünden istihdaf olunan maksadın vazıhan 
ifadesi için bu bendin (Teşekkülün idare ve iş
letme prensiplerini tâyin etmek) şekline ifrağı 
uğun görülmüştür. 

b) Yine bu maddenin b bendinde mevcut vu
zuhsuzluğu gidermek ve kanun ve nizamname 

.tasarılarının idare meclisince İmzalanacağı gibi 
bir telâkkiye mahal bırakmamak için bunların 
Umum Müdürlüğün icraat ve tatbikatla yakın
dan ilgili memur ve mütehassısları tarafından 
hazırlanarak idare meclisinin tetkikına arzolun-
ması ve Vekâletçe tasarılara verilecek, nihai 
şekilde idare meclisi mütalâasının göz önünde 
bulundurulması yerinde görülmüş ve bu mü
lâhaza ile bu bent de (Teşekkülün Umum Mü
dürlükçe hazırlanacak kanun ve nizamname 
tasarılarını tetkik ve mütalâasını Vekâlete bil
dirmek) şeklinde tadil edilmiştir. 

c) Bu maddenin e bendindeki yönetmelik 
kelimesi de talimatname terimi ile değiştiril
miştir. 

d) Teşekkülün âmme hizmeti karakteri arz-
eden iştigal mevzuunun yurdun iktisadi ve iç-

timaî ihtiyaçları ve müdafaa zaruretleri ile hem-
ahenk olarak inkişaf eylemesinde muktazi koor
dinasyonun temini ve Devletin ulaştırma politi
kasına muvazi olarak bir faaliyet programının 
tatbiki için iş programlarının Ulaştırma Vekâle
tince tasdiki zaruri görülmüş ve maddenin d ben
dindeki mutlak ifade bertaraf edilmiştir. 

e) Maddenin yıllık bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarının tasdikina ait e bendinde kâr ve za
rar hesaplarının tasvip edilmemesi halinde ya
pılacak muameleyi tasrihte fayda görülerek bu 
bende (tasvip edilmiyen bilanço ve kâr ve za
rar hesapları hakkında esbabı mueibeli rey ve 
mütalâasını Umumi Murakabe Heyetine verece
ği raporda zikreder) şeklinde bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Bu maddenin kazai mercilere intikal eden ve
ya'etmiyen hukuki ihtilâfların sulh ve ibra yo-
liyle halli, dâva açılmasından sarfınazar olun
ması veya açılmış dâvaların takibinden vazgeçil
mesine mütaallik hükümleri hususi hukuk ka
nunlarına tâbi bulunan bu gibi müesseselere ta
nınmış hak ve salâhiyetlerin tekrarından ibaret 
bulunmuş ve bu gibi hususlarda mer'i mevzua
tın hükümleri dâhilinde muamele ifası tabiî gö
rülmüş bulunduğundan bu bendin madde met
ninden çıkarılması uygun görülmüştür. Ancak 
mahdut meblâğa münhasır ve miktarı da pek 
kesin olduğu anlaşılan ve İşletme Nizamnamesi
nin tatbikatından doğan ihtilâflardan takibinde 
idare için fayda mülâhaza olunmıyanların doğ
ruca Umum Müdürlükçe terkini için 32 nci mad
de olarak müstakil bir hükmün tasarıya ilâve* 
si yerinde görülmüştür. 

Madde 13 : 8 nci maddenin d bendinin tadi-
lindeki mucip sebeplerle iş programlarının Ulaş
tırma Vekilinin tasdikiyle tekemmül eylemesini 
teminen bu maddeye 3 ncü fıkra olarak (İdare 
meclisince tetkik ve tasvip edilen iş programları 
Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile kesinleşir) cümle
sinin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 15 : Bu maddenin taşımanın veya 
taşınacak maddenin veya iş ve ıhizmeltin husu
siyeti bakımından tarifeye bağlanamıyacak 
hususlarda idarenin hususi anlaşmalar yapabil
mesi muvafık ise de tarife ösaslardyle ahengi 
muhafaza bakımından bu salâhiyettin idare mec
lisi karariyle istimal olunıması yerinde 'görüle
rek fıkra !bu yolda tadil edilmiştir. 

Madd'e 16 : a) Isıtisnai olarak ücretsiz ve 
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tenailli ücretli seyaihatlere .mültaallik bulunan 
16 ncı maddenin Devlet Demiryolları memurla
rına tanıdığı hakların aynı hizmetleri gören 
Ulaştırma Vekâletinin pek mahdut miktarda 
olan merkez 'teşkilâtı mensuplarına da 'teşmili 
ve müesseseye senelerce* emek vermiş (bulunan 
Demiryolları emeklilerinin de yalnız eşleriyle 
permi hakkından faydalanmaya devam etmele
rinin 'teşekkülün (iktisadi bünyesine eheimımiyet-
li (bir tesir icra letnreMesine mukabil müspet 
ruhi tesirleri 'bulunacağı mülâhazasiyle a ben
dine (Ulaştırma Vekâleti merkez teşkilâtı men-
suplariyle aileleri ve Devlet Demiryolları emek
lileri ve eşleri) cümlesinin ilâvesi komisyonu
muzca uygun 'görülmüştür. 

c) Bu maddenin c bendi gereğince trenler
de parasız olarak seyahatlerine müsaade edilen 
vazifeli bir emniyet memurunun tek başına va
zifesini ıgörm'elkte müşkülâta maruz kalabilece
ği gilbi yerine göre !bu memurların hüviyetleri
ni .gizliyerek de seyahat etmeleri icalbedelbilece-
ğinden hu bendin (her yolcu treninde vazifeli 
olarak bulunan bir askerî inzibat ve âzami 3 si
vil veya üniformalı emniyet memuru parasız 
seyahat edebilir.) şekline ifrağı münasip görül
müştür. 

'e) Bu maddeye teşekkülü her suretle tef
tiş ve murakabe (salâhiyetine malik toulunan 
(Ulaştırana Vekâletinin bu 'salâhiyetinin sağlan
masını temin ve teshil bakımından halen oldu
ğu gibi bu Vekâletin teftiş ve murakabe ile il-
igili memurlarına parasız seyahat müsaadena-
mesi verilmesi ve 'bunun miktarım 15 aded ola
rak tahdidi lüzumlu görülerek (Ulaştırma Ve
kâletinin teftiş ve murakabe ile ilgili memur
larına 15 aded şebekeye .mahsus 'serbest seya
hat kartı verilir.) şeklinde bir <e bendi ilâve 
edillmiştir. 

Madde 17 : Parasız seyahatlerle ilgili olan 
17 nci madde üzerinde de betahsis tevakkuf 
eden komisyonumuz dost, yabancı devletler 
başkanlarının yurdumuza vâki olabilecek resmî 
ziyaretleri ve Devlet Reislimizin bu mahiyette 
ve mûtat itinerer dışı seyahatleri dolayısiyle 
kendilerine tren tahsis lolunımasının zaruretin
de ittifak eden komisyonumuz iltibasları önle
me bakımından madde metninde özel kelimesi
nin kaldırılmasını (muvafık görmüştür. 

Madde 23 : 23 ncü maddede, (tahvil çıkara-

( S. Say: 
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cağı) ifadesi (tahvil çıkarabileceği) şeklinde 
tashih edilmiştir. 

Madde 26 : Teşekküle ait muhabere vasıta
larından zaruri hallerde yapılacak muhaberatın 
kanunla tahdit edilmesi mahzurlu görüldüğün
den bu maddenin ihtiva «ettiği resmî ve hususi 
ımuhaberata ait 'esasların idare meclisince tâyin 
olunması uygun olacağı mütalâa ve maddede 
bu maksatla (gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 31. : Bu maddedeki (Mahkemeler) 
yerine daha. şümullü olarak (Adlî makamlar) 
tâbirinin kullanılması münasip görülmüştür. 

Madde 32. : Tasarıya komisyonumuzca ilâve 
edilen 32 nci madde 8 nci maddeden çıkarılan 
ve mucip sebpleri evvelce izah edilmiş bulunan 
T fıkrasına mütenazır bir hükmü ihtiva etmek
tedir. 

Madde 33. : Yine tasarıya 33 ncü madde ola
rak ilâve edilen hüküm de teşekkülün muayyen 
tarifeli nakil vasıtalariyle seyahat edeceklerden 
alınacak Nakliye Vergisi hakkındaki Kanundan 
istisnasını temin maksadına matuftur. Bu ver
giye tâbi bulunmıyan motorlu nakil vasıtalarının 
daimî rekabetine mâruz bulunan Demiryol İda
resinin tarifelerine yurdun iktisadi gelişmesine 
muvazi olarak ayarlıyabilmesi lâzımdır. Tren 
ücretine inzimam eden ve ücretin artmasiyle mü-
tenasiben tezayüt eden vergi dolayısiyle nakil 
ücreti ehemmiyetli bir miktara baliğ olmakta
dır. Bu verginin aynı işle meşgul iki nevi nakil 
vasıtasından yalnız biri hakkında tatbiki diğe
rinin malî bünyesi üzerinde ehemmiyetli tesir
ler husule getirebilir. Bu mülâhaza ile Nakliye 
Vergisinin teşekkül ve kuracağı müesseseler 
hakkında da tatbik edilmemesi muvafık görül
müştür. 

Madde 34. : (Hükümetin 32 nci maddesi). 
Bu maddede (ve diğer kanunların bu kanu

na uymıyan hükümleri) cümlesi 16 ncı maddenin 
son fıkrası varken zait görüldüğünden kaldırıl
mıştır. 

Madde 37. : (Hükümetin 35 nci maddesi). 
Bu maddedeki «Arazi Vergisi» «Müdafaa 

Vergisi» olarak tashih edilmiştir. 
Geçici madde 1. : Geçici birinci maddede 

ufak bir kelime tashihi yapılarak daha geniş öl
çüde çalışılmasını sağlama bakımından (olunur) 
kelimesi yerine (ettirilir) kelimesi konmuştur. 

Geçici maddef 3. : Bu maddeye iş program
larının hemen tanzimine 'tevessül olunmasını te-
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minen (Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 
ay içinde) cümlesinin ilâvesi uygun görülmüş
tür. 

Geçici madde 4. : İdare meclisi üyelerinin 
kanunun neşrini mütaakıp derhal intihap ve tâ
yini tabiî görüldüğünden geçici 4 ncü maddeye 
lüzum görülmemiş ve bu madde lâyihadan çıka
rılmıştır. 

Komisyonumuzca tasarıya ilâve edilen 32 nci 
madde dolayısiyle Hükümet lâyihasının VII nci 
ve mütaakıp bölümlerindeki madde numarala
rında ve çıkarılan geçici 4 ncü madde dolayı
siyle de geçici maddeler rakamlarında g'erekli 
tashihat yapılarak havalesi gereğince Maliye 

Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Reisi 
Samsun 

N. Berkman 
Balıkesir 

A. Kalıpsızoğlu 
Bitlis 

8. înan 
Maraş 

R. öksüz 

A. 

Sözcü 
Urfa 

N. Açcmal 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
Çanakkale 

/. Karesioğlu 
Sivas 

/. Duygun 
Zonguldak 

R. Incealemdaroğh 

Kâtip 
Amasya 
C. Topçu 

Bitlis 
İV. Barut 
Erzurum 
E. Nutku 
Tekirdağ 
H. Bingili 

ı 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/165 
Karar No. 86 

29. VI. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün İktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilmesi ,ma.kısadiyle Hükümet
çe hazırlanıp Büyük MİTİ et Meclisine sunulan 
ve Ulaştırma Komisyonunca ıtetkik edildikten 
sonra, 6 . V . 1953 tarihinde komisyonumuza ha
vale, edilen kanun lâyihası Ulaştırma Vekili. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürü ve alâkalı 
temsilciler hıızuriyle tetkik olundu. 

Lâyihanın tamamı üzerinde yapılan konuş
malar neticesin de, bu idarenin iktisadi karak
terinin âmme hizmeti karakterinden daha mü-
tebariz bulunduğu nazara alınarak (tasarının 
esası komisyonca ittifakla kabul edilmiş ve 
maddelerin tetkikmda Ulaştırma Komisyonun
ca düzenleneni rapor esas ittihaz olunmuştur. 

Madde 1 : Ulaştırma Komisyonunun birin
ci maddesinde, ibare ve kelime tashihleri yapıl
mış ve idarenin mülkiyeti altında bulunan mu
harrik ve müteharrik edevatla menkul ve gay
rimenkul emvalinde mevcut remizlerde nokta 
bulunmadığı gibi telgraf muhaberesinde de bir 
kelime addolunduğundan TCDD remzi arasına 
konulmuş olan noktalar kaldırılmıştır. 

Madde 2 : Komisyonun 2, 3 ve 4 ncü madde
lerindeki esaslar muhafaza edilmekle beraber 

bir arada mütalâa olunmuş ve vazifeye taallûk 
eden 2 nci maddeyi 4 ncü maddenin tâkibetme-
si uygun görülerek öne alınmıştır. 2 nci madde
deki hizmetler, mahiyetleri itibariyle mecburi 
ve ihtiyari olmak üzere ikiye bölünmüş ve mad
deler ona göre tertiplenmiştir. 

Yeni 3 ncü maddenin son fıkrası, idarenin 
tekeline tevdi edilen bir işin başkaları tarafın
dan da yapılabileceğine dair olup tekel anlamı 
ile telif edilemediğinden metinden çıkarılmış 
ve bu maddenin f fıkrasındaki hizmetlerin c 
fıkrasını takibetmesi daha uygun görülmüştür. 

Madde 4 : 3 ncü maddede sırf vuzuh vermek 
için yapılan bir değişiklikle 4 ncü madde ola
rak yeniden yazılmıştır. 

Madde 5 : Ulaştırma Vekâletine bağlı teşek
küllerden Denizcilik Bankası, Anonim Şirket 
haline kalbedilmiş ve PTT İşletme Umum Mü
dürlüğünün İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelmesi için bir tasarı hazırlanmışsa da Hava
yolları Umum Müdürlüğü hakkında böyle bir 
tasarı mevcut olmadığından komisyonun bu 
maddesinden (Ulaştırma Vekâletine bağlı Ulaş
tırma teşekküllerinin İdare meclisleri reisleri 
ile Umum müdürleri) cümlesi çıkarılmış ve ye
rine TCDD nin İdare Meclisi Reisi ile Umum 
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Müdürünün de Umumi Heyete katılacağı ilâve 
olunmuştur. 

Madde 6 .- Bu maddede Ulaştırma Komisyo
nu, idare Meclisi azasını Vekiller Heyetine tek
lif edecek olan Vekâletlerde değişiklik yapmış
tır. Bu değişiklik komisyonumuzca uygun görül
memiş, Hükümet teklifi aynen muhafaza edilmiş
tir. Ancak Ulaştırma Komisyonu, îdare Meclisi 
âzalarının Maliye Vekâleti memurlarına mun
zam bir vazife gibi verilmesi mahiyetini taşı
makta olan hükmü kaldırmış ve bu husus ko
misyonumuzca da muvafık görülmüştür. Bun
dan başka maddenin son fıkrası da iltibaslara 
mahal vereceği düşüncesiyle çıkarılmıştır. 

Komisyonun 7 nci .maddesi, 3460 sayılı Ka
nunun tatıbi'k suretini gösteren nizamnamede 
idare meclisinin en az ayda dört defa topla
nacağı hakkında hüküm m'evcut olduğundan 
kaldırılmıştır. Komisyonun 8 nci maddesi, Hü
kümet tasarısının, îdare Meclisinin başlıca va
zife ve salâhiyetlerini sayan 8 ncin maddesinin 
a, b, c d've e bentlerinde değişiklik yapan ve 
'kaza mercilerine intikal eden Veya etmiyen beş 
bin liradan fazlaca mütaallik dâvaların telki
nine mütedair olan i bendi hükmünün kaldırı
larak bu bentteki salâhiyetin beş bin liradan 
:az olan ihtilâflara inhisar ettirilmek suretiyle 
umum müdüre tanınması için yeni bir madde 
hazırlanması hakkındaki düşüncesine iştirak 
edilmemiştir, idarenin maddî ve mânevi mesu
liyetini deruhde edecek olan idare meclisinin 
serbestçe 'hareket edebilmesi için vazifelerini 
kanunla tayin ve» tahdit eylemek doğru görül -
madiğinden ve 3460 sayılı Kanunun tatbik su
re tjni gösteren Nizamnamede idare meclisinin 
başlıca vazife ve salâhiyetleri zikdedilmiş bu
lunduğundan iltibasa maihal vermemek için 
mezkûr madde (kaldırılmıştır. 

Madde 7 : Bu madde komisyonun 9 ve 10 
ncu maddelerinin birleştirilmesi suretiyle mey
dana getirilmiştir. Yeni maddeye umum mü
dürle yardımcılarının yüksek tahsil görmüş ol
maları mecburiyeti ile umum müdürün vazife
sinin şümul sahası ilâve olunmuştur. 

Madde 8. : Komisyonun 11 nei maddesi ay
nen alınmıştır. 

Madde 9 : 'İktisadi Devlet Teşekkülleri ba
reminin seyyal bir karakCr-r tanımaması, inti
bak zorluğu ve müktesep hakların ihlâline yol 
açması gibi sebeplere istinaden idare bu mad

de ile 2847 sayılı olan Barem Kanununu muha
faza eylemektedir. 3659 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri baremi tadil edilerek 40 000 kü
sura baliğ olan Devlet Demiryolları personeli
ni tatmin edici bir hale gelinceye kadar mev
cut baremin muhafaza edilmesi hakkındaki 
Hükümet mümessilleri mütalâası komisyonu
muzca da, en kısa bir zamanda. 3659 No. lıı Ka
nunun intibaka müsait şekilde tadili temen
nisi ile Ulaştırma Komisyonunun 12 nci mad
desi aynen kabul olunmuştur. 

Madde 10 : Ulaştırma Komisyonunun 13 ve 
14 ncü maddeleri, iş programlarının hazırlan
masını zorlaştıracak kadar teferruatı ihtiva ey
lediği için kısaltılmış ve bu suretle programla
rın yapılabilir ve tatbik olunabilir bir halde tan
zimi imkânı sağlanmış ve bu madde 13 ve 14 
ncü maddelerin yerine konmuştur. 

Madde 11 : Komisyonun 15 nci maddesinde 
tarifeye ait değişiklikler, vuzuh vermek mak-
sadiyle yapılmıştır.. Tarifelerin hazırlanmasında 
takip edilecek yol, mümasil1 idarelerde olduğu 
gibi tasrih edilmiştir. 

Madde 12 : Hükümetin sevkettiği 16 nci 
.maddeye Ulaştırma Komisyonu : 

aı) Ulaştırma Vekâleti Merkez Teşkilâtı me
murları ve ailelerinin ve Demiryol emeklileriyle 
eşlerine Demiryolu memurları gibi permi ve
rilmesi ; 

b) Her yolcu treninde bir üniformalı em
niyet memuru yerine üç sivil veya üniformalı 
emniyet memurunun ücretsiz seyahat edebil
mesi ; 

c) Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve muraka
be işleriyle ilgili memurlarına 15 aded açık 
kart verilmesi mecburiyetini ilâve etmiştir. 

Memleketin bir köşesinden diğer köşesine ka
dar devam eden geniş bir saha üzerinde gece, 
gündüz daimî faaliyet halinde bulunan demir
yol personeline verilmekte olan permilerin Ulaş
tırma Vekâleti Merkez Teşkilâtiyle İdareden 
emekliye sevkedilmek suretiyle alâkası kesil
miş olan demiryol emeklilerine de verilmesi 
komisyonumuzca doğru görülmemiş ve madde
nin (a) fıkrası bu maksada uygun hale getiril
miştir. 

Her yolcu treninde vazifeli olarak bulunan 
âzami üç sivil veya üniformalı emniyet, memu
runun parasız seyyahati hakkındaki c fıkrası 
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hükmüne gelince : Hükümet mümessillerinden 
alman izahata göre yalnız Ankara - Haydar
paşa arasında sefer eden katarlarda vazifeli 
olarak bir üniformalı emniyet memuru bulun
durulmakta olduğu ve diğer katarlara kadro 
imkânsızlığı dolayısiyle Emniyet Umum Mü
dürlüğünce memur verilemediği anlaşılmıştır. 

Fiilî durum bu merkezde olunca, âzami üç 
sivil memurun parasız seyyahatine cebaz veril
diği takdirde İktisadi Devlet Teşekkülü mahi
yetini verdiğimiz yeni İdareye, Emniyet me
murlarını parasız taşımak külfeti tahmil edil
miş olacağından bu hususa dair Hükümet tek
lifi muhafaza edilmiş ve fıkra ona göre tashih 
olunmuştur. 

Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve murakabe 
işleriyle ilgili memurlarına 15 aded serbest se
yahat kartı verilmesine dair olan hüküm, Ulaş
tırma Vekâletinin bu müesseseyi kontrol edebi
lecek müfettiş ve salahiyetli şahıslarının mar
şandiz ve ameliyat katarı ve sair yolcu taşımı-
yan vasıtalarından istifade etmek imkânının 
sağlanması bakımından ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Madde 13 : Ulaştırma Komisyonunun, Cum-
hurreisinin seyyahatlerinde özel tren, Büyük 
Millet Meclisi Reisi ile Başvekil ve vekillere 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine ücretsiz 
hizmet vagonu tahsisine mütedair olan 17 nci 
maddesine, lüzumsuz gayretleri önlemek mak-
sadiyle (talepleri halinde) cümlesi ilâve olun
muştur. 

Madde 14 : Müteferrik hükümler arasında 
bulunan ve çeşitli kanunlarda mevcut parasız 
veya tenzilli ücretle nakliyat yapılmasını ön
leyici hükümleri ihtiva eden komisyonun 24 
ncü maddesi hükmü ile 16 ncı maddenin son 
fıkrası hükmü, alâka ve irtibatları dolayısiyle 
komisyonumuzca birleştirilmiş ve 14 ncü mad
de olarak yeniden tedvin olunmuştur. 

Madde 15 : Komisyonun 18 nci maddesi ay
nen alınmıştır. 

Malî hükümler 
Madde 16 : Ulaştırma Komisyonunun 19 ncu 

maddesi, idarenin itibari sermayesini tes-
bit etmektedir. Bu rakam idarenin elin
de mevcut mukayyet kıymetlerin günün 
rayicine göre tahminî bir karşılığı ola
rak bulunmuştur. İdarenin mukayyet fakat 
amortisman payı çıkarılmadan elindeki kıymet

leri yekûnu 875 küsur milyon lira kadardır. 
Hususi bir teşekkül elindeki mevcut kıyme

tin dört misli itibari sermaye yapabileceğine 
göre itibari sermayenin 2,5 milyar olarak tes-
bitte bir mahzur yoktur. Yalnız itibari serma
yenin tahvil ihracı ve üçüncü şahıslar ile alâ
kası vardır. İdarenin üçüncü şahıslarla müna
sebeti vaziyete göre İDÜyük ölçülerde olmıya-
eağı için itibari sermayenin bu şahıslar hesabına 
bir zarar vermesi bahis mevzuu değildir. 

Tahvil ihracına gelince : İdarenin bugünkü 
salâhiyeti, 375 milyon liradır. Bu salâhiyet 2,5 
milyarın dörtte birine çıkarıldığına göre-bir 
misline yakın fazlalaştırılmış oluyor. Mütaakıp 
maddede bu sermayenin membaı gösterildiği 
cihetle iki maddenin birleştirilmesi suretiyle bir 
metin hazırlanmıştır. 

Madde 17 : Komisyonun 21 nci maddesinin 
bir kelimesi ile numarası değiştirilmiştr. 

Madde 18 : Komisyonun 22 nci maddesinin 
yalnız numarası değiştirilmiştir. 

Madde 19 : Komisyonun 23 ncü maddesinin 
numarası ile bir kelimesi değiştirilerek alınmıştır. 

Müteferrik hükümler 
Madde 20 : Komisyonun 24 ncü maddesi, 14 

ncü madde olarak yeniden düzenlenmiş ve 25 
nci maddesi kelime tashihleriyle aynen muha
faza edilmiştir. 

Madde 21 : Ulaştırma Komisyonunun mad
desi 26 ncı maddesi ibare tashihleriyle aynen 
alınmıştır. 

Madde 22 : Komisyonun istimlâke ait olan 27 
nci maddesi ibare tashihleriyle aynen alınmıştır. 

Madde 23 : İbarenin âmme hizmetine tahsis 
edilmiş olan mallarının haciz ve istimlâk edi-
lemiyeceğine dair olan 28 nci maddenin istisnai 
hükmü parantez içine alınmış ve maddeye daha 
vazih bir şekil verilmiştir. 

Madde 24. : Komisyonun 29 ncu maddesi 
daha basit hale getirilmiştir. 

Madde 25. : İdarenin para ve mallarını çalan
lar veya tahripedenlerin Devlet mâlları hakkın
da bu gibi suçları işliyenlere verilen ceza ile 
tecziye edileceklerine dair olan 30 ncu madde, 
PTT nin İktisadi Devlet teşekkülü haline konul
masına dair olan lâyihada komisyonumuzun ka
bul ettiği hükme mütenazır olarak aynen muha
faza edilmiştir. 

Madde 26, ; İdare mevzuatına aykırı ve 
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TCDD nin maddi zararını mucip hareketlerde 
bulunanlar hakkında idarenin yetkili memurla
rı tarafından hazırlanan tutanakların zabıta me
murlarınca tanzim olunan tutanaklar hükmünde 
olduğunu ve bunların bir müzekkere ile Cumhu
riyet müddeiumumiliklerine verileceğini tesbit 
eden komisyonun 31 nci maddesi ibare değişik
likleri yapılmak ve tutanakların behemehal yet
kili ve vazifeli mahkemelere tevdii mecburiye
tini müddeiumumilere tahmil ederek suçsuz şa
hısların mahkemeye sevkedilmesini önlemek ve 
Cumhuriyet müddeiumumilerine dâva açıp aç
mamak hususunda takdir hakkı tanımak maksa-
diyle kaldırılmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu, idare meclisinin vazife 
ve salâhiyetlerini tadat eden 8 nci maddenin bâzı 
bentlerinde değişiklik yaptıktan sonra beş bin li
radan az olan ve kazanılması imkânsız görülen 
dâvaların takibinden sarfınazar edilmesi hakkın
da Umum Müdürlüğe salâhiyet verilmesini temi-
nen müstakil olarak 32 nci madde hükmünü tesis 
eylemiştir. 

Komisyonumuz, diğer İktisadi Devlet Teşek
küllerinde olduğu gibi" açılmış ve açılacak dâva
ların kazanılmasına imkân görülmiyen hallerde, 
müessese hukuk müşavirliğinin mütalâası alın
dıktan sonra bu kabîl dâvaların takibinden sar
fınazar edilmesine idare meclislerince karar ve
rilmekte olduğunu ve esasen 3460 sayılı Kanunun 
tatbik suretini gösteren nizamnamede bu husu
sa dair hükümler bulunduğunu ve 8 nci madde 
şümulüne giren iş ve hizmetlerin ifasında idare 
meclisinin serbestçe hareket etmesini sağlamak 
için Ulaştırma Komisyonunun 32 nci maddesini 
kaldırmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu, 33 ncü madde ile (Mu
ayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliye resmî hakkındaki 
472 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri 3828 sayılı 
Kanun ve eklerinin Nakliyat Vergisi ile ilgili 
hükümleri teşekkül ve kuracağı müesseseler* hak
kında tatbik olunmaz. Bu madde hükmü kanunun 
medyete girdiği tarihi takip eden malî sene ba-
gmdîiî» itibjtfen tatbik olunur) şeklinde Hükümet 
taöarîmada derpiş olunmıyaaı bir hüküm tesis ey-
lemfel». 

Komisyonumuz, bugünkü iktisadi inkişafı
mızda nakliye ücretlerinin maliyetlere yaptığı 
tesirleri nazara alarak nispetleri oldukça yük
sek miktara baliğ olan nakliye resminden Dev

let Bütçesinin müstağni kalıp kalamıyaeağı hu* 
susunun Hükümetçe tetkik edilmesinin daha 
muvafık olacağını ve mezkûr kanunlarla ko
nan mükellefiyetlerin ancak bu kanunlar bün
yesinde yapılacak tadillerle temin olunması hu
suslarını nazara alarak Ulaştırma Komisyonun
ca ilâve edilen 33 ncü maddeyi çıkarmıştır. 

Nihai hükümler 
Madde 27 : Ulaştırma Komisyonunca dü

zenlenen 34 ncü madde ile kaldırılmış olan ka
nunlar idarenin Teşkilât kanunları ile gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere salâhiyet veren ka
nunlardır. 

Bunlar arasında bulunan ve Devlet Demir
yolları ve Limanları tdarei Umumiyesinin Teş
kilât ve Vazifelerine dair 1042 sayılı Kanunla 
bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna yeni bâzı hükümler eklen
mesine mütedair 4577 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde, Umumi idarenin inşaat ve işletme 
işleri için hatları, liman ve rıhtımları üzerinde 
ve müesseseleri arasında telgraf, telefon, elek
trik, su tesisleri ve teşkilleri yapmaya, yükle
me ve boşaltma işleri ile yolcu eşyalarını nakil 
ve ihraca, demiryollarına yakın şehir ve kasa
balarla istasyonları arasında otobüs ve kam
yon işletmeye ve yine bu yerlerde talimatı da
iresinde emanet odaları, oteller, gazino, büfe ve 
büvet açıp işletmeye mezun bulunduğu açıklan
mıştır. Ancak, kaldırılan 3 ncü maddenin bn 
hükmü, komisyonumuzca yeniden tanzim edilen 
2 ve 3 ncü maddelerle 20 nci maddenin şümulü 
dâhiline girdiği mütalâa edilmiştir. 

Bunlardan 5422 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin 2 numaralı fıkrasiyle Kurumlar Vergisin
den muaf tutulan «Devlet Demiryolları» idaresi 
bu kanunla «Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yoHarı işletmesi» adını almış ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline kalbedilmesi için bu lâ
yiha hazırlamış bulunduğundan Devlet Demir-
yollar1 idaresinin istifade eylediği muafiyet hük
münden yeni idarenin de faydalanması gayet 
tabiî bulunmuş olmakla beraber kantin lâyihası-
nm geçici 8 nci"maddesiyle esasen Devlet De-
miryo1îarı idaresinin bütün hak ve vecibelerinin 
yeni kurulan TCDD ye intikal edeceği kabul 
olunmuştur. 

Bu itibarla, yukardaki sebeplere binaen 
komisyonumuzca Kurumlar Vergisinin muafi
yet hükmünden yeni îd&renin de istifade ay-
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lemesi lâzımgeleceği neticesine varılmış ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun muaflıklar 
ve istisnalardan bahis 7 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası yürürlükte bırakılmış ve yürürlükten 
kaldırılan kanunlar arasından çıkarılmıştır. 

Madde 28 : Komisyonun 35 nei maddesi ay
nen alınmıştır. 

îlk beş yıla ait Kurumlar Vergisinin tecil 
olunacağına ve bu müddet zarfında verginin 25 
milyon lirayı tecavüz etmesi halinde kanımla 
muayyen, müddet zarfında ödeneceğine dair olan 
komisyonun 36 nci maddesi ile ilk beş yıla ait 
bina, binalardan alman Buhran ve Müdafaa 
vergilerinin tecil edileceğine ve bu vergiler 
toplamının 25 milyon lirayı tecavüz etntesî nâ-
lincte kanunla muayyen müddet zarfında öde
neceğine mütedair olan 37 nci maddesi hakkında 
alâkalı temsilcilerden alınan izahattan: 

I - Demiryol idaresi tarafından işletnlmek-
te bulunan ve en kesif naJklçrata sahne olan ve 
şirketlerden satmalınmış (bulunan hatların sa-
ıbit, muharrik ve müteharrik tesis ve malzeme
si normal teknîk ömürlerini doldurmuş oldu
ğundan işletme emniyetti bakımından yenilen
melerinim zaruri bulunduğu; 

II - Memleketin iktisadi inkişafının neticesi 
olarak dış piyasa ile olan münasebetlerin fev
kalâde artmış ve demiryollarının müntehi bu
lunduğu liman ve iskelelerin yeni (baştan ge
niş envestismanlarla teçhdz ve tertîbirrkı de za
ruret halini almış olduğu; 

III - Yeniden inşa olunan hatların bugünkü 
nakliyat ihtiyacına cevap verebilmesi için tesis 
ve malzemesinin tevsii icaJbeylediğd; 

IV - Gerek şirketlerden satınalınan hatların 
mubayaa taksitleri ve gerekse geçmiş yıllardan 
devredegelen bütçe açıklarından mütevellit 
'borçlar da birkaç yüz milyon lira tutarında bu
lunduğu ; 

anlaşılmaktadır. 
Demiryol İdaresinin, ray, travers, (köprü, 

yolcu ve eşyayı ticariye, bina ve rampaları gi-
tbi sabit tesislere, makina, vagon parkına, li
man ve iskele tesis ve vasıtalarına 10 yıl müd
detle ve yılda 100 milyon liradan aşağı düşme
mek şartiyle geniş ölçüde yatırımlar yapmak 
mecburiyetinde olduğundan bu durumun ıslahı 
ve önümüzdeki yıllarda vukubulacağı muhak
kak görülen mütezayit nakliyatı karşılıyabil-

ımesi için komisyonumuzda yeni idareye bugün
kü malî külfetlerden fazla bir külfet yükletil-
memesi uygun olacağı kanaati hâsıl olmuş bu
lunduğundan yukarda zikri geçen 36 nci mad
de lâyihadan çıkarılmıştır. 

Madde 29 : Yukardaki maddede zikrolunan 
sebeplere binaen idarenin malî külfetini artır
mamak gayesiyle Bina, Arazi, Buhran ve Mü
dafaa vergilerinden muafiyetini temin için 
Ulaştırma Komisyonunun 37 nei maddesi lâyi
hadan çıJkarılarak yeniden 29 ncu madde ted
vin olunmuşttur. 

Geçdci ihükümler 
Geçici madde 1 : Geçici 1 nci madde yeni 

idareye devredilecek kıymetlerin ne şekilde 
ta'kdir edileceğine dairdir. Bu maddede kıy
metlerin takdirinde yalnız «günün rayici» esa
sı konulmuş ve ıbu esasa göre takdir muamele
si bir komisyona (bırakılmıştır. 

(Bugün mevcut olan İktisadi Devlet Teşek
külleri içinde en (büyük (kıymeti devralacak 
olan yeni müessesenin eline geçecek çeşitleri 
çok olan ve her birinin ta'kdiri ayrı ösaslara 
istinat etimesi lâzımgelen kıymetleri rayiç ölçü
süne lbağlamak ve bilhassa günün rayici gibi 
hem anlaşılması hem de aynı anda (tatbik edil
mesi mümkün olamıyan fbir esasa drca etmek 
doğru ve mümkün 'görülmemiştir. Kanunda 
bunun kesin bir esasını vazetmenin türlü güç
lükleri vardır. 

I - Sade envanter ve yazılı kıymetlerle ye
tinmek, fiyatlarda vâki olan büyük Itahavvül-
lcr 4olayısiyle idareyi muktazi amortismanlar
dan, daha az amortisman ayırmaya sevkeder. 
Bu, idarenin binnetice tedbirli hareket etmesine 
mâni olur. 

II - Bugünkü fiyatları göz önünde bulundu
rarak yapılacak bir kıymet takdiri, mevcut 
şartlar normal bulunmadığına ve bir sükûn ha
vası esmesi halinde idareye muktazi malzeme
nin daha çok ucuiza st emini mümkün olduğun a 
göre-idareyi dalgalı bir sermaye karcısında bu
lundurabilir. r 

Diğer taraftan idareher ne kadar iktisadi 
bir Devlet teşekkülü haline getirilmekte ise 
de mevcut kıymetlerinin hususi teşebbüse dev
ri bahis mevzuu olmadığı için burada tam ve 
hakiki bir kıymet " takdiri de zaruri değildir. 
Çünkü mevcut kıymetler yine Devlet elinde 
kalacaktır. 
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Takip edilmesi lâzımgelen usul, idareye en 

az mütehavvil olacak bir* sermaye hesabı temin 
etmıek olmalıdır. 

iStokları yazılı kıymetlerle ve ortaklık hali
ne ikonmıyacak olan sabit tesislerle, binaları, 
arsaları ve muharrik ve müteharrik malzemeyi 
ise her birinin hususiyetlerini ayrı ayrı göz 
önünde bulundurarak ve ,kısa zamanda tahav-
vül etmiyeıcek kıymetlerle, yıpranma payları 
da bilhassa unutulmadan tesbitine gidilmelidir. 

Bu tesbit keyfiyeti' yapılırken komisyon bu 
işlerde ihtisası olanlardan faydalanmalıdır. Ta-
mıamen teknik bir mesele olan bu takdir işinin 
ihtisas sahiplerine verileceği tabiîdir. Madde
den yalnız «günün rayicine göre» fıkrası çıka
rılmış ve diğer, hükümler olduğu gibi bırakıl
mıştır. Takdiri yapacak heyetin bu fıkranın 
çıkarılması sebebini göz önünde tutması takip 
edeceği hareket; hattı için faydalı mülâhaza edil
miştir. 

•Geçici mıadde 2 : Kelime tashihi ile komis
yon metni alınmıştır. 

'Geçici madde 3 : Kelime tashihi ile komis
yon) metni •alınmıştır. 

Geçici madde 4 : Ulaştırma Komisyonunun 
4 ncü, Hükümetin 5 nci maddesi kelimıe tashih
leri ile aynen alınmıştır. 

Ulaştırma Komisyonunun 5 nci, Hükümet 
tasarısının 6 rucı maddesi, mevcut olan kanun 
ve nizamname hükümlerinin yaşıya.cağını be
yan etmekte olduğundan kaldırılmıştır. 

Geçici madde 5 : Komisyonun 6 nci, Hükü
met tasarısının 7 nci maddesi aynen alınmıştır. 

Geçici madde 6 : Komisyonun 7 nci, Hükü
met tasarısının 8 nci maddesi aynen alınmıştır. 

Geçici madde 7 : Komisyonun 8 nci, Hükü
met tasarısının 9 ncu maddesi aynen atamıştır. 

Geçici madde 8 : Komisyoun 9 ncu, Hükü
met tasarısının 10 ncu maddesi aynen alınmıştır. 

İdarenin elinde bulunan Liman ve iskelelerin 
TCDD ye intikal edeceğine dair olan Ulaştırma 
Komisyonunun 10 ve Hükümet tasarısının 11 
nci maddesine, geçici 8 nci madde hükmü mu
vacehesinde, lüzum olmadığından çıkarılmıştır. 

Geçici madde 9 : 17 nci madde ile geçici 1 

nci maddenin uygulanmasında yapılacak mas
rafların TCDD tarafından ödeneceğine müte
dair olan tasarının 12 nci maddesine Ulaştırma 
Komisyonu raporunda tesadüf edilememiş ise 
de komisyonumuzca tatbikatta lüzumlu görülen 
bu madde Hükümet tasarısında olduğu gibi mu
hafaza edilmiştir. 

Geçici madde 10 : Ulaştırma Komisyonunun 
11 nci ve tasarının 13 ncü maddesi PTT nin İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline konulmasına 
dair oları lâyihada 'komisyonumuzca kabul edi
len hükme mütenazır olarak tadil edilmiştir. 

Madde 30 : Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 31 : Komisyonumuzca aynen kabul 
»bul edilmiştir. 

İdarenin kısa -bir zaman zarfında inkişafını 
sağlıyacaik olan bu tasarının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesinin teklif edilmesi hususu da ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulımak üzere Büyük Millet Meclisi Re
isliğine sunulur. 

Maliye Ko. Reisi Söczü 
Rize * Siird 

/. Âkçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdıır. Sabri Erduman 

F. Açıksöz İmzada bulunamadı. 
Hatay Kocaeli 

C. S. Siren E, Alican 
İmzada bulunamadı. 

Kocaeli Malatya 
Lûtfi Türkoğlu Esat Doğan 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Niğde Samsun 

// . Aribaş Şükrü Uluçay 
İmzada bulunamadı. 

Seyhan Yozgad 
Zeki Akçalı Fuat Nizamoğlu 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı. 
Yozgad Zonguldak 

H. Tatlıoğlu Söz hakkım mahfuzdur, 
R. Sivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 15. YH. 1953 

Esâs No. 1/465 
Karar No. 125 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Devlet Demiryolları işletmesi Ku
rulması hakkında Ulaştırma Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 18 . X I . 1952 
tarihli ve 6/3230 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Ulaştırma ve Maliye komisyonları 
raporlariyle birlikte komisyonumuza havale olun
makla Maliye Vekâleti temsilcisi, Ulaştırma Ve
kâleti Müsteşarı ve Devlet Demiryolları Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası; mülhak bütçe ile idare edil
mekte olan Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğünün 3460 sayılı Kanu
nun çerçevesi dâhilinde İktisadi Devlet Teşek
külleri haline getirilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha gerekçesinde Demiryolu İdaresinin 
memleketimizde doğuş ve istihalesi ve bugünkü 
statüsü ile karşılaştığı müşkülât sarahatle anla
tılmaktadır. Aynı zamanda ona tevcih edilen 
mühim Arazifeleri başarabilmek ve memleketin 
gelişme ve kalkınmasına ayak uydurabilmek 
için ne gibi kayıtlardan kurtarılmasının icabet-
tiği teşrih ve izah edilmektedir. Filhakika se
nelerden beri muhtelif vesilelerle komisyonu
muzda ve Meclis müzakerelerinde ve bu daire
nin bütçesini hazırlıyan raportörlerimiz tara
fından bu İdarenin malî muhfariyete kavuşma-
siyle gelişmek için daha müsait bir zemin bula
bileceğine ve İktisadi Devlet Teşekkülü hüvi
yetini iktisap etmesi zaruretine işaret edilmiştir. 
Bugün serveti iki milyar ve yıllık varidatı 
250 milyon lirayı bulan ve yüklendiği vazifeler 
âmme hizmeti karakterini taşımakla beraber 
iktisadi mahiyetleri ağır basan bir idarenin her 
türlü elastikiyet ve hareket serbestisinden mah
rum olan formalist bir devletçi rejimi içinde 
gelişmesi elbette güçtür. 

Bugünkü katma bütçeli Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
çekmekte olduğu sıkıntılardan şunları zilkret-
met mümkündür : 

Büyük Millet Meclisinin huzuruna denk büt
çe ile çıkma hedefi mühim bâzı hizmetlerin ya
pılamaması ve teşkilâtın içten kemirilmesi neti
cesini veriyor. Dolayısiyle rasyonel çalışma esa
sı zedeleniyor. 

Muayyen hizmetler için bütçe ile verilen 
tahsisat ayıu malî yıl içinde harcanamaması ve 
bu yüzden hizmetin en az bir yıl geriye atılma
sı realitesi. 

Bâzı malzemenin tedarikinde âtide müşkülât
la karşılanacağı gün gibi aşikâr iken dahi kolay
lıkla stok yapmak imkânlarından mahrum oluşu, 
tâbiri diğerle müdebbir bir tüccar gibi hareket 
etmek imkânma malik olmaması. 

İdare bir yandan, her türlü canlı ve cansız 
eşyayı ücret mukabilinde naklettiğinden bir nak
liyat tüccarı sıfatını haizdir. Bu bakımdan ti
caret esaslarına riayet lâzımdır. Diğer yandan 
bu nakliye işini yapmak için bulundurduğu ve 
miktarları muazzam rakamlara varan vasıtaların 
işletilmesi, bakımı, tamiri ve imali dolayısiyle 
teknik bir hüviyete maliktir. Bu bakımdan her 
iki cepheden kalifiye elemanların çalıştırılması 
rasyonel çalışmanın ana prensiplerinden biridir. 
Halbukin bugün teknik elemanlar mevcut mev
zuat karşısında sair İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olduğu gibi takdim edilmediklerinden ile
risi için korku verecek derecede kitle halinde 
müesseseden ayrılmaktadırlar. 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna tâbi olması idarenin çok kere halli müşkül 
meselelerle karşılanmasına sebep olmaktadır. Bil
hassa yabancı memleketlerden teknik malzeme 
ithalinde daha bariz engeller mevcuttur. 

1050 sayılı Muhasebei-Umumiye Kanununa 
tâbi oluşu idarenin hareket serbestiyetini asgari 
hadde indirmektedir. 

Günün şartlarına ayak uydurmayı ve âti için 
gereken tedbirleri almayı mümkün kılmak diğer 
tâbirle hareket elastikiyetini takyid edici bu ma
niaların bertaraf edilmesi Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne 3460 
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sayılı Kanun hükümlerinin uygulanarak iktisadi 
Devlet Teşekkülü hüviyeti vermekle mümkün 
görülmektedir. Ulaştırma ve Maliye komisyonla
rının ufak tadillerle Hükümet lâyihasını ittifak
la kabul etmeleri bu dâvayı teyit ve takviye et
mektedir. 

Memleketimizde ilk defa olarak Devlet De
miryolları ve Limanları Müdüriyeti Umumiyesi 
1927 senesinde 1042 sayılı Kanunla kurulduğu 
zaman şimdi teşekküle bu lâyiha ile verilmesi dü
şünülen muhtariyetin ana prensipleri ileri bir 
görüşle dikkate alınmıştı. Filhakika bu kanunun 
39 ncu maddesi şöyle idi : 

«Îdarei Umumiyenin usulü muhasebesi, Ulû~ 
lü Muhasebei Umumiyeye tâbi değildir. Hesabat 
muhasebatı tüccariye ve sanayide cari esasata 
göre tâyin olunur.» 

40 ncı madde şöyle idi : 
«Îdarei umumiyenin mubayaa ve satış usul

leri müzayede, Münakaşa ve Ihalât Kanununun 
ahkâmına tâbi olmayıp Meclisi İdarece tanzim 
ve Nafia Vekilince tasdik edilecek talimatname 
ile tâyin olunur.» 

Fakat her nedense bugün TCDD ye vermek 
istediğimiz hüviyeti 26 sene evvel çıkan 1042 
sayılı Kanun tam mânâsiyle ihtiva ettiği halde 
ömrü pek kısa oldu. İki sene sonra tedvin edilen 
1483 sayılı Kanun ve bunu takip eden 1784 
sayılı Kanun idareyi formalist bir Devlet teşek
külü haline sokmuşlardır. Filhakika 1483 sayılı' 
Kanun idare encümenini idare meclisinin yerine 
ikame etti ve 1784 sayılı Kanun idareyi 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun .şümu
lüne soktu. 

Binlerce kilometrelik hatları yenilemek, 
memleketin seri bir tempo ile artan ve daha da 
artacak zirai, sınai ve <maadin mahsullerini 
emniyetle nakredebiLmek için büyük mikyasta 
muharrik ve müteharrik vasıta mubayaa etmek 
ve bunlardan mümkün olduğu kadarını imal 
etmek, diğer taraftan Devletin beyaz kö-mür* 
den enerji istihsali politikasına uygun olarak 
tren hatlarının elektrifisiye etmek dünya du
rumuna göre malzeme stokunu ayarlamak gi
bi mühim dâvalarla karşı karşıyadır., İşte bu 
hayati meselelerin en emin, seri ve iktisadi bir 
şekilde tahakkuku idareye İktisadi Devlet Te
şekkülü haklarını bahşetmekle mümkün olabi
leceği kanaatine varan komisyonumuz, kanun 
lâyihasını yerinde 'mütalâa ederek Maliye Ko

misyonunun hazırladığı metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçmiştir. 

Maliye Komisyonunun birinci maddesi re
daksiyon bakımından değiştirilmek suretiyle, 
ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler Maliye Ko
misyonunun değiştirişi veçhile aynen ve be
şinci madde; umumi heyete iştirak edecek ze
vat meyanmda bulunan idare meclisi reisi ile 
Umum Müdürün, 3460 sayılı Kanun gereğince 
esasen bu heyete dâhil bulunduklarından do
layı madde metninde tekrarına lüzum görül
mediğinden bu ibare metinden çıkarılmak su
retiyle kabul edilmiş ve Ulaştırma Komisyo
nunca umumi heyete seçilecek beş üyenin 
Ulaştırma Vekâletine bağlı müesseseler için 
seçilmiş olduğu kabul «edilerek her müessese 
için komisyonca ayrı ayrı beşer kişinin seçil-
memesi lüzumunun rapora derci uygun görül
müştür. 

Maliye Komisyonunun hazırladığı altıncı 
madde, idare meclisi âza adedi dokuzdan yediye 
indirilmek ve yedinci madde, umum müdür mu
avini için aded gösterilmemesi ve «lüzumu ka
dar» kaydı konulması suretiyle ve sekizinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde; TCDD ile kuracağı mü
esseseler personelinin memuriyet, unvan ve de
receleri ile bunlara verilecek her türlü ücret, 
tahsisat ve tazminat hakkında 2847 sayılı Kanu
nun hükümlerinin tatbik olunacağı kabul olun
muş y e aynı zamanda bu personel hakkında 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi hükmünün 
uygulanmaması komisyonumuzca kabul olunarak 
maddeye buna ait fıkra eklenmek suretiyle kabul 
edilmişti!. 

Onuncu madde; Maliya Komisyonunun tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 11 nci mad
de ise komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. 

Devlet Demiryollarında câri tarifeden aşağı 
ücretle ve parasız seyahat edeceklerin İdare Mec
lisince tâyin ve tesbiti ve bu husustaki kararla
rın da Ulaştırma Vekilinin tasdikiyle tekemmül 
etmesi komisyonumuzca uygun görülerek 12 nci 
madde bu esasa göre yeniden hazırlanarak kabul 
edilmişti*. 

13 ncü madde; kelime ilâvesiyle, 14 ncü mad
denin birinci fıkrasından haşiv olarak konulan 
hükümler çıkarılmak ve ikinci fıkrası ise şeklen 
değiştirilmek suretiyle, 15 nci madde, kelime 
ilâvesiyle ve 16 ncı madde ise tadilen ve 17, 
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18 nci maddeler Maliye Komisyonunun değiş
tirici veçhile aynen ve 19 ncu maddedeki (ser
mayenin) kelimesi «sermayesinin» şeklinde de-
ğiştidilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

20, 21, 22 ve 23 ncü maddeler Maliye Ko
misyonunun değiştirişi veçhile aynen ve 24 ncü 
madde ise, şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

TCDD ye ait mallar hakkında işlenen suçla
rın tecziyesi ve TCDD memurlarından suç iş
leyenlerin sureti tecziyesi hakkındaki 25 nci 
madde ahiren Meclisi Âlice kabul olunan PTT 
Kanunundaki hükümlere mütenazır olarak ko
misyonumuzca yeniden hazırlanmıştır. 

26 nci madde, bu kanunla meriyetten kaldı
rılacak olan 1667 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı hükümler alınmak suretiy
le komisyonumuzca yeniden tanzim ve kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun ile iktisadi Devlet Teşekkülü hali
ni iktisap edecek olan TCDD mn tâbi olacağı 
malî mükellefiyet ile yürürlükten kaldırılması 
gereken kanunlar hakkındaki 27 ve 28 nci 
maddeler komisyonumuzca yeniden hazırlanmış 
ve liîaliye Komisyonunun 28 nci maddesi ise 
tedvinine lüzum görülmediğinden dolayı tayye-
dilmiştir. 

Geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler Maliye Ko
misyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul edil
miş ve geçici 5 nci maddedeki «konuncaya» ke
limesi «konuluncaya» şeklinde değiştirilmek su
retiyle ve geçici 6 nci madde ise aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde, kelime değişikliği ile ge
çici 8, 9 ve 10 ncu maddeler Maliye Komisyo
nunun teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları tşletmc 
Umum Müdürlüğünün 1953 Bütçe Kanununun 

11 nci maddesi ile faal vaziyette bulunan perso
nele ikramiye verilmesi hakkındaki hüküm bu 
kanun lâyihasının 9 ncu maddesiyle bütün per
sonelin 2847 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
olmak suretiyle 3460 ve 3659 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanamıyacakları hususu göz 
önünde bulundurularak bu personelin Yüksek 
Meclise sevkı mukarrer bulunan Umumi Barem 
Kanununun meriyetine kadar bu hükümden fay
dalanmalarını temin maksadiyle mezkûr kanun
daki hüküm geçici 11 nci madde olarak komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle kabul olunan kanun lâyihası öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Bu Rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Siird 

K. Yılmaz M. Şener B. Erden 
Kâtip 
Sivas Antalya Elâzığ 

H. îmre A. Sartoğlu Ö. F. Sanaç 
Erzincan Eskişehir 
N. Pekcan A. Potuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane İstanbul Kastamonu 

K. Yörükoğlu H. Hüsman H, Türe 
Kırklareli Kırşehir Konya 
S. Bakay R. özdeş R. Birana. 

Malatya Ordu Seyhan 
M. S. Eti R. Aksoy 8. Ban 

İmzada bulunamadı 
Sinob Trabzon 

S. Somuncuoğlu 8. F. Kalayctoğlu 
İmzada bulunamadı 

Urfa 
N. Açanal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşlet
mesi Kuruluş kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
olmak, tüzel kişiliği haiz bulunmak, bu kanun 
ve 3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak üzere; 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi 

Unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. Teşek
külün merkezi Ankara'dadır. 

Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi) TCDD remzi ile ifade 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarının yapacağı başlıca işler şunlar
dır : 

a) Devletçe kendisine verilen demiryolla
rını işletmek; 

b) (a) bendinde yazılı demiryollarına 
bağlı liman, rıhtım ve iskelelerden, işletilmesi 
Bakanlar Kurulunca kendisine verilenleri işlet
mek; 

c) Demiryolları ve liman tesislerini istetme 
ihtiyaçlarına göre ıslah ve tevsi etmek ve yeni
lemek ; 

d) Demiryolu nakliyatını tamamlayıcı ma
hiyette her türlü nakil işleri yapmak; 

e) (a) ve (b) bentlerinde yazılı hizmetle
rin gerektirdiği ambar, anterepo, depo, sundur
ma, silo, akar yakıt depoları ve benzerleri te
sislerle umumi mağazalar kurup işletmek; 

f) Emanet odaları, otel, lokanta, gazino, 
büfe, büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarını 
karşılıyan tesisler ve servisler kurmak ve işlet
mek; 

g) Yurt içinde ve dışında acentelikler ve 
temsilcilikler kurmak. 

MADDE 4. — 2. maddenin b bendindeki li
man, rıhtım ve iskelelerde teşekkülün tekel şek
linde yapacağı işler şunlardır: 

a) 300 rüsum tonilâtosuna kadar makineli 
ve makinesiz gemilerin yükleme, boşaltma ve ak-

j ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

I Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşlet
mesi Kuruluş kanunu lâyihası 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı ol
mak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanun 
ve 3400 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak üzere; 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

işletmesi 
Unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. Teşekkü

lün merkezi Ankara'dadır. 
Bu kanunda (Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

I Demiryolları işletmesi) TCDD rumzu ile 
ifade edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarının yapacağı başlıca işler şunlar
dır : 

a) Devletçe kendisine verilen demiryolla
rını işletmek; 

b) a bendinde yazılı demiryollarına bağlı 
liman, rıhtım ve iskelelerden, işletilmesi Vekil
ler Heyetince kendisine verilenleri işletmek; 

c) Demiryolları ve liman tesislerini işletme 
ihtiyaçlarına göre ıslah ve tevsi etmek ve ye
nilemek ; 

d) Demiryolu nakliyatını tamamlayıcı 
mahiyette her türlü nakil işleri yapmak; 

e) a ve b bentlerinde yazılı hizmetlerin 
gerektirdiği ambar, antrepo, depo, sundurma, 
silo, akar yakıt depoları ve benzerleri tesislerle 
umumi mağazalar kurup işletmek; 

f) Emanet odaları, otel, lokanta, gazino, 
büfe, büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarını 
karşılıyan tesisler ve servisler kurmak ve iş
letmek ; 

g) Yurt içinde ve dışında acentelikler ve 
temsilcilikler kurmak. 

MADDE 4. — 2 nci maddenin «b» bendin
deki liman, rıhtım ve iskelelerde teşekkülün 
Tekel şeklinde yapacağı isler şunlardır : 

a) 300 rüsum tonilâtosuna kadar makineli 
ve makinesiz gemilerin yükleme, boşaltma ve 
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Kuruluş Kanunu 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı 
olmak, tüzel kişiliği haiz bulunmak, bu ka
nunla 3460 sayılı Kanuna göre idaTe ve mura
kabe olunmak üzere, (Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları İşletmesi) unvanlı bir te
şekkül kurulmuştur. 

Merkezi Ankara'dadır. 
Bu kanunda «Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi TCDD remzi ile ifade 
edilmiştir. 

Vazifeler 
MADDE 2. — TCDD nın yakacağı işler şun

lardır : 
I - Mecburi olanlar : 
a) Devletçe kendisine verilen demiryolla

rını işletmek; 
b) (a) fıkrasında yazılı demiryollarına 

bağlı liman, rıhtım ve iskelelerden işletilmesi 
Hükümetçe kendisine verilenleri işletmek; 

c) Demiryolları ile liman tesislerini işlet
me ihtiyaçlarına göre ıslah, tevsi etmek ve* ye
nilemek ; 

II - İhtiyari olanlar '.: 
a) Demiryolu nakliyatını tamamlayıcı ma

hiyette her türlü nakil işleri yapmak; 
b) 1 numaralı bendin (a, h) fıkralarında 

yazılı hizmetlerin gerektirdiği ambar, antrepo, 
depo, sundurma, silo, akar yakıt depoları ile 
benzeri tesisler ve umumi mağazalar kurup iş
letmek ; 

c) Emanet odaları, otel, lokanta,, gazino, 
büfe, büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarını 
karşılıyan tesisler ve servisler kurmak ve islet
mek; 

d) Yurt içinde ve dışında acenltelikler* ve 
temsilcilikler kurmak. 

MADDE 3. — İkinci maddenin I numaralı 
bendinde adı geçen limanlar, rıhtımlar ve. is
kelelerde TCDD nın tekeli altında yapacağı 
işler şunlardır : 

a) 300 rüsum tonilâtosuna kadar makineli 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İslet
mesi Kuruluş Kanunu 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ulaştırma Vekâletine bağlı ol
mak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanun
la 34'60 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
olunmak ve Merkezi Ankara olmak üzere (Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi) 
unvanlı bir teşekkül kurulmuştur. 

Bu kanunda «Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi TCDD remzi ile ifade 
edilmiştir.> 

Vazifeler 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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tarma işleri ile yolcuların beraberlerindeki zat 
ve ev eşyası hariç olmak üzere, bilcümle ticaret I 
eşyasının her türlü yükleme, boşaltma, aktarma I 
ve hamallık işleri, 

b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemile- I 
re tatlı su verilmesi ve ihrakiyelerinin yükleme, 
boşaltma ve aktarma işleri, 

c) Ambarlar, sundurmalar, açık sahalar, 
hangarlar, genel ve özel antrepolar kurup işlet
mek I 

d) Her türlü palamar hizmetleri, 
e) Römorkörcülük ve kılavuzluk işleri, 
f) Her cins yakıtlar ile her nevi akar yakıt 

tesisleri kurup işletmek. 
Teşekkül Bakanlar Kurulu karariyle bu iş 

ve hizmetlerden lüzum göreceklerini sermayesi
nin % 50 den fazlasına iştirak edeceği ortaklık
lar marifetiyle veya vasıtalı olarak da yaptıra
bilir. 

MADDE 3. — Teşekkül 2. maddede yazılı 
îşlerle ilgili veya bunların gerektirdiği, yahut 
bu işlerin maliyetini düşürecek her türlü teşeb
büs ve hizmetleri ve (d, e, f, g) bentlerinde 
sayılan ihtiyari işleri sermayesinin % 50 den 
fazlasına iştirak edeceği ortaklıklar marifetiyle 
veya vasıtalı olarak da yapabilir. 

n 
îdari hükümler 

A) Umumi heyet 

MADDE 5. — 3460 sayılı Kanuna göre kuru
lan umumi heyete Ulaştırma Bakanı ile Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu Baş
kanı; sözcüsü ve kâtibi ile her teşriî yıl için bu 
komisyondan seçilecek beş üye ve Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı ulaştırma teşekküllerinin îdare 
Meclisleri Başkanları ile Genel Müdürleri de ka
tılır. 

B) İdare Meclisi I 

MADÖE 6. — Teşekkül bîri Genel Müdür ol
mak üzere 9 kişilik bir İdare Meclisi taraf ından 
idare olunur. 

Başkan ile üç üye Ulaştırma, iki üye Maliye, 
birer üye Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler ba- | 

Ülaş.& 

aktarma işleri ile yolcuların beraberlerindeki 
zat ve ev eşyası hariç olmak î zere, bilcümle 
ticaret eşyasının her türlü yükleme, boşaltma, 
aktarma ve hamallık işleri, 

b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemi
lere tatlı su verilmesi ve ihrakiyelerinin yükle
me, boşaltma ve aktarma işleri, 

c) Ambarlar, sundurmalar, açık sahalar, 
hangarlar, genel ve özel antrepolar kurup işlet
mek, 

d) Her türlü palamar hizmetleri, 
e) Römorkörcülük ve kılavuzluk işleri, 
f) Her cins yakıtlar ile her nevi akar 

yakıt tesisleri kurup işletmek. 
Teşekkül, Vekiller Heyeti kapariyle bu iş 

ve hizmetlerden lüzum göreceklerini sermayesi
nin % 50 den fazlasına iştirak edeceği ortak
lıklar marifetiyle veya, vasıtalı olarak da yap
tırabilir. 

MADDE 3. — Teşekkül 2 nci maddede ya
zılı işlerle ilgili veya bunların gerektirdiği hiz
metleri ve d, e, f, g bentlerinde sayılan ihtiyari 
işleri sermayesinin % 50 den fazlasına iştirak 
edeceği ortaklıklar marifetiyle veya vasıtalı 
olarak da yapabilir. 

II 
İdari Hükümler 

A) Umumi Heyet 

MADDE 5. — 3460 sayılı Kanuna göre 
kurulan Umumi Heyete Ulaştırma Vekili ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Ko
misyonu Reisi, Sözcüsü ve Kâtibi ile her teşrii 
vıl için bu komisyondan seçilecek beş üye ve 
Ulaştırma Vekâletine bağlı Ulaştırma teşekkül
lerinin idare meclisleri reisleri ile umum mü
dürleri de katılır. 

B) İdare Meclisi 

MADDE 6. — Teşekkül, biri Umum Müdür 
^lmak üzere dokuz kişilik bir idare meclisi ta-

| rafından idare olunur. 
Reis ile iki üye Ulaştırma, iki üye Maliye, 

birer üye Ekonomi ve Ticaret, Bayındırlık ve 
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ve makinesia gemilerin yükleme, boşaltma ve 
aktarma işleriyle, yolcu beraberindeki zat ve 
ev aşyası hariç, ticaret eşyasının her türlü yük
leme, boşaltma, aktarma ve hamallık işleri; 

b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemi
lere tatlı su verilmesi ve ihrakiyelerinin yükle
me, boşaltma ve aktarma işleri; 

c) Ambarlar, sundurmalar, açık sahalar, 
hangarlar, genel ve özel antrepolar, •çtopotal' 
kurup işletmek; 

d) Her cins yakıtlar ile her nevi akar ya
kıt tesisleri kurup işletmek; 

e) Her türlü palamar hizmetleri; 
f) Romörkörcülük ve klavuzluk işleri. 

MADDE 4. — TCDD, 2 mi ,maddendn 2 
numaralı bendindeki a, b, c, d fıkralarında ya
zılı hizmetleri sermayesinin % 50 sinden fazla
sına iştirak edeceği ortaklıklarla yapabilir 
veya vasıtalı olarak yaptırabil'ir. 

İdari hükümler 

Umumi heyet 

(MADDE 5. — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan umumi heyete Ulaştırma Vekili, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyo
nu Reisi, Sözcüsü, Kâtibi ile her teşriî yıl için 
bu komisyonca seçilecek beş üye ve TCDD nın 
İdare Meclisi Reisi ile Umum müdürleri de katı
lır. 

îdare meçUsi 

MADBB 6. — TCDD, biri Umum Müdür ol
mak üzere dokuz kişilik bir idare meclisi tarafın
dan idare olunur. Reis ile üç üye Ulaştırma, iki 
üy© Maliye, bu? üye Ekonomi ve, Tbaret, İşletme
ler vekillerini» teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti 

B. KL 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun dördün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdari hükümler 

Umumi Bey ek 

MADDE 5. — 3460 sayılı Kanuna göre kuru
lan umumi heyete Ulaştırma Vekili, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Ulaştırma Komiyonu Reisi, 
Sözcüsü, Kâtibi ile her tşriî yıl için bu komis
yonca seçleeek beş üye katılır. 

tdare Meclisi 

MADDE 6. — TCDD biri Umum Müdür ol
mak üzere (7) kişilik bir idare meelisi tara
fından idare olunur. Reis ile iki üye Ulaştırma 
bir üy Maliye, birer üye Ekonomi ve. Ticaret, tş* 
letmeler vekillerinin teklifi ve İcra Vekilleri 
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kanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından tâyin olunur. 

Maliye Bakanlığının teklifi üzerine tâyin 
olunacak üyeler bu Bakanlığın memurlarından 
seçilebilir. 

Bu takdirde bunlar asli vazifelerini muhafa
za ederler. 

Bunlara verilecek ücret Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

idare Meclisi üyelerinin (Genel Müdür hariç) 
hizmet müddetleri üç senedir. 

Müddetini dolduran üyeler tekrar seçilebilir. 
Müddetlerini doldurmadan ayrılanların ye

rine tâyin olunan üyeler ayrılanların sürelerini 
tamamlarlar. 

Genel Müdür bulunmadığı zamanlarda yar
dımcılarından biri tdare Meclisi toplantılarına 
iştirak eder. 

MADDE 7. — tdare Meclisi haftada en az 
bir defa toplanır. 

MADDE 8. — tdare Meclisinin başlıca görev 
ve yetkileri şunlardır: 

a) tdare ve isletmenin ana prensiplerini tâ
yin etmek; 

b) Teşekkülü ilgilendiren kanun ve tüzük 
tasarılarını incelemek; 

c) Teşekkülün iç işlerine ait yönetmelikleri 
tetkik ve tasdik etmek; 

d) İş programlarını tetkik ve tasdik etmek; 
e) Yıllık bilançolarla kâr ve zarar hesapla

rını tetkik ve tasvip ve yi İlık.faaliyet raporları
nı tanzim etmek; 

f) Tutarı 100 000 liradan fazla olan ıslah 
ve tevsi ve yenilemelerin yapılması hakkında ka
rar vermek; 

(100 000 liraya kadar olanlar hakkında Ge
nel Müdürlük karar verir) : 

5 000 000 liradan fazla yenilemelere ait hu
suslar hakkındaki kararlar Ulaştırma Bakanının 
tasdiki ile kesinleşir. 

g) Âzami ve cari ücret tarifelerini tetkik 
ve tasvip ve 15. maddenin 2. fıkrasında yazılı 
mercilerin tasdikma arzetmek; 

h) Diğer demiryol idareleri ve Milletleara-
sı Demiryol organizasyonları ile yapılacak sözleş
meleri tasdik etmek; 

1. Bir mukaveleye müstenit olarak veya ol-

Millî Savunma vekâletlerinin teklifi üzerine Ve
killer Heyeti tarafından tâyin olunur. 

İdare meclisi üyelerinin (Umum Müdür ha
riç) hizmet müddetleri üç senedir. 

Müddetini dolduran üyeler tekrar seçilebi
lir. 

Müddetlerini doldurmadan ayrılanların ye
rine tâyin olunan üyeler ayrılanların süreleri
ni tamamlarlar. 

Umum Müdür bulunmadığı zamanlarda 
yardımcılardan biri idare meclisi toplantıları
na iştirak eder. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — idare meclisinin başlıca gö
rev ve yetkileri şunlarır . 

a) Teşekkülün idare ve işletme prensiple
rini tâyin etmek; 

b) Teşekkülün umum müdürlükçe hazırla
nacak kanun ve nizamname lâyihalarını tetkik 
ve mütalâasını vekâlete bildirmek; 

c) Teşekkülün içişlerine ait talimatname
sini tetkik ve tasdik etmek; 

d) iş programlarını tetkik ve tadil etmek; 
e) Yıllık bilançolarla kâr ve zarar hesap

larını tetkik, tasvip ve yıllık faaliyet rapor
larını tanzim etmek (tasvip edilmiyen bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplan hakkında esbabı mu-
cibeli rey ve mütalâasını Umumi Murakabe He
yetine vereceği raporda zikreder.) 

f) Tutarı 100 000 liradan fazla olan ıslah 
ve tevsi ve yenilemelerin yapılması hakkında 
karar vermek; 

(100 000 liraya kadar olanlar hakkında 
umum müdürlük karar verir.) 

5 000 000 liradan fazla yenilemelere ait hu
suslar hakkındaki kararlar Ulaştırma Vekâleti
nin tasdiki ile kesinleşir. 

g) Âzami ve cari ücret tarifelerini tetkik 
ve tasvip ve 15 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
yazılı mercilerin tasdikına arzetmek; 
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karariyle tâyin olunur. 
idare meclisi üyelerinin, Umum Müdür hariç 

hizmet müddetleri üç yıldır. Müddetlerini dol
duran üyeler tekrar seçilebilir. Müddetlerini dol
durmadan ayrılanların yerine tâyin olunan 
üyeler, aynlanlann sürelerini tamamlarlar. 

B. K. 

Heyeti kararı ile tâyin olunur. 
idare Meclisi üyelerinin, Umum Müdür hariç 

hizmet müddetleri üç yıldır. Müddetlerini dol
duran üyeler tekrar seçilebilir. Müddetlerini 
doldurmadan ayrılanların yerine tâyin olunan 
üyeler, ayrılanların sürelerini tamamlarlar. 
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Hü. 

mıyarak kazai mercilere intikal eden veya etmi-
yen her çeşit ihtilâfların sulh yoliyle hallinde 
menfaat görüldüğü takdirde bu teşekkülün Hu
kuk Müşavirliği tarafından verilecek mütalâaya 
müsteniden 5000 liradan fazla bir hakkın ta
nınması veya bir menfaatin terkini ve aynı se
beplerle bu miktarı geçen dâvaların açılmasın
dan, icra takiplerinden veya yüksek dereceli 
mercilerde tetkikim istemekten vazgeçilmesi ve
ya bu kabîl dâva ve icra kayıtlarının terkin edil
mesi hakkında karar vermek; (5000 liradan aşa
ğı miktarı ihtiva edenler hakkmla aynı şartlar 
dairesinde Genel Müdürlük karar verir.) 

j) İşletme ve zabıta tüzüklerinde mevcut 
para cezalarına ait şahsi haklarla teşekkül per
sonelinin sebebiyet verdikleri zararların takip ve 
tazmininden feragat olunmasına karar vermek; 

k) Teşekkülün ve kuracağı müessese ve or
taklıkların bütçelerinin idare masraflanna . ve 
kadrolarına ait kısımlarının tetkiki ile Ulaştır
ma Bakanlığının tasdikına sunulması ve bütçe
nin işletme masraflarına ait kısmının tasdiki; 

1. Tahvilât çıkarmak için tetkik ve teklif
lerde bulunmak ve krediler sağlamaya ve bono
lar çıkarmaya karar vermek; 

m) İstimlâkler hakkında lüzum karan ver
mek; 

n) Yıllık İdare bütçesi ile kadrolarda se
nesi içinde yapılmak üzere Genel Müdürlükçe 
teklif edilecek aktarma, ilâve, tenkis ve değişik
likleri inceleyip tesbit ederek Ulaştırma Bakan
lığının tasvibine sunmak; 

o) Yıllık işletme bütçesinde senesi içinde 
aktarma, ilâve, tenkis ve değişiklik yapılması 
hakkındaki Genel Müdürlük tekliflerini tetkik 
ve tasdik etmek; 
WM??.- ; " _ _ 

C) Genel Müdürlük 

MADDE 9. — Genel Müdür, teşekkülün en 
büyük icra âmiri ve mümessilidir. Genel Müdü
rün üç yardımcısı bulunur. 

MADDE 10. — Genel Müdür ve Genel Müdü
rün İnhsn üzerine yardımcıları Ulaştırma Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile 
tâyin olunurlar. 

( « ' 
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h) Diğer demiryol idareleri ve milletler
arası demiryol organizasyonları ile yapılacak 
sözleşmeleri1 tasdik etmek; 

î) işletme ve zabıta tüzüklerinde mevcut 
para cezalarına ait şahsi haklarla teşekkül per
sonelinin sebebiyet verdikleri zararların takip 
ve tazmininden feragat olunmasına karar ver
mek; 

j) Teşekkülün ve kuracağı müessese ve or-
taklıklann bütçelerinin idare masraflarına ve 
kadrolarına ait kısımlannm tetkiki ile Ulaştır
ma Vekâletinin tasdikma sunulması ve bütçenin 
işletme masraflarına ait kısmının tasdiki; 

k) Tahvilât çıkarmak için tetkik ve tek
liflerde bulunmak ve krediler sağlamaya ve bo
nolar çıkarmaya karar vermek; 

1) İstimlâkler hakkında lüzum kararı ver
mek; 

m) Yıllık idare bütçesi ile kadrolarda se
nesi içinde yapılmak üzere umum müdürlükçe 
teklif edilecek aktarma, ilâve, tenkis ve deği
şiklikleri inceleyip tesbit ederek Ulaştırma Ve
kâletinin tasvibine sunmak; 

n) Yıllık işletme bütçesinde senesi içinde 
aktarma, ilâve tenkis ve değişiklik yapılması 
hakkındaki umum müdürlük tekliflerini tetkik 
ve tasdik etmek; 

C) Umum Müdürlük 

MADDE 9. — Umum müdür, teşekkülün en 
büyük icra âmiri ve mümessilidir. Umum mü
dürün üç. yardımcısı bulunur. 

MADDE 10. — Umum müdür ve umum mü
dürün inhası üzerine yardımcıları Ulaştırma Ve
kilinin teklifi ve Vekiller Heyeti karariyle tâ
yin olunur. 
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Umum Müdürlük 

MADDE 7. —' TGDD n^bir , Um^MMÜîrii 
ve üç Umum Müdür yardımcısı bulunur. 

Umum Müdürle yardımcılarının yüksek tahsil 
görmüş olmaları şarttır. 

Umum Müdür, Ülaşftrma "Vekilinin teklifi 
ve yardımcıları Umum*,. Mltöârün inhası ve Ulaş
tırma Vekilinin teklif i üzerine îcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. 

Umum, Müdür TCDD nux bütün i§Jerini ka-

üz

ümüm Müdürlük 

MAftTfflJ- - r T ^ ) ^ U i t b H b i i m ^ Müdü
rü, ve lüffl^Miî^a^=%iu^Mü^^^pMw^>bu-
lunur. 

Umum Müdürle muavinlerinin yüksek tahsil 
görmüş olmaları şarttır.' 

Umum Müdür, Üfaştırnra Vekilinin teklifi 
ve mua,y4nl*ri Umumi Jp§lörün^iuha$ı* ve Ula§-
tırıaA,Vekilinin, te^lili üeeçine- îem Vekiüeri 
Heyetince. t iyw ; olaaur. 
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MADDE 11. — 4. ve daha yukarı dereceler
deki memurlar Genel Müdürün teklifi üzerine, 
İdare Meclisince, diğer personel Genel Müdürlük 
tarafından tâyin olunurlar. 

ıMADDE İS. — Teşekkül idle kuracağı müesse
seler personelinin memuriyet unvan ve derece
leri ile bunlara verilecek her türlü ücret, tahsi
sat ve tazminatlar hakkında 2847 sayılı Kanun 
ile ekleri hükümleri tatbik olunur. 

m 
tş programlan 

MADDE 13. — Teşekkül her iş ve hesap yı
lının başında bir evvelki yılla mukayeseli olarak 
tahminlerle tahakkukları ihtiva etmek üzere ha
sılat, sarfiyat, eşya ve yolcu nakliyatı, imalât, 
stok, satış, tesislerini ıslah, tadil, tevsi, tamir ve 
bakımı, inşa, finansman, amortisman... ilâh. prog
ramlarını ihtiva eden bir iş programı hazırlar. 

Teşekküle ait iş programı Genel Müdürlük, 
ve müesseselere ve ortaklıklara ait olanlar, kendi 
müdürlükleri tarafından hazırlanarak Genel Mü
dürlüğün tasvibinden sonra îdare Meclisine sevk 
olunur. 

Her yıla ait iş programının ihzarı ile tetkik 
ve tasdikinin, tatbik tarihinden yeter zaman 
önce tamamlanmış bulunması esastır. 

MADDE 14. — Teşekkül, uzun vadeli iş faa
liyetleri hakkında da ayrı program; hazırlar. 

Bu programın ihzar, tetkik ve tasdiki hak
kında 13. maddenin bu hususa ait hükmü caridir. 

IV 
Tarifeler 

MADDE 15. — Teşekkülün 2 ve 4. maddeler 
gereğince yapacağı iş; ve hizmetler karşılığında 
alacağı ücretler, tarife ile tesbit olunur. Ancak, 

MADDE 11. — 4 ncü ve daha yukarı derece
lerdeki memurlar umum müdürün teklifi üze
rine, idare meclisince, diğer personel umum mü
dürlük tarafından tâyin olunur. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

m 
İş programlan 

MADDE 13. — Teşekkül her iş ve hesap yılı
nın başında bir evvelki yılla mukayeseli olarak 
tahminlerle tahakkukları ihtiva etmek üzere-
hasılat, sarfiyat, eşya ve yolcu. nakliyatı, ima
lât, stok, satış, tesislerin ıslahı> tâdil, tevsi, ta
mir ve bakımı, inşa, finansman, amortisman 
ilâh. programlarını ihtiva eden bir iş programı 
hazırlar. 

Teşekküle ait iş programı Umum Müdürlük 
ve müesseselere ve ortaklıklara ait olanlar, ken
di müdürleri tarafından hazırlanarak Umum 
Müdürlüğün tasvibinden sonra îdare Meclisine 
sevkolunur. 

İdare Meclisince tetkik ve tasvip edilen iş 
programları Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile ke-
sinleşir. 

Her yıla ait iş programının ihzarı ile tetkik 
ve tasdikinin, tatbik tarihinden yeter zaman 
önce tamamlanmış bulunması esastır. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IV 
Tarifeler 

MADDE 15. — Teşekkülün 2 ve 4 ncü mad
deler gereğince yapacağı iş ve hizmetler karşı
lığında alacağı ücretler, tarife ile tesbit olunur. 
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nunlara, nizamnamelere, idare meclisi kararlariy-
le TCDD nın iştigal konularının icaplarına gö
re sevk ve idare eder, 

MADDE 8. — 4 ncü ve daha yukarı derece
lerdeki memurlar Umum Müdürün teklifi ile 
idare meclisince ve diğer memur ve hizmetliler 
Umum Müdürlükçe tâyin olunur. 

MADDE 9. — TCDD ile kuracağı müessese
ler personelinin memuriyet unvan ve dereceleri 
ile bunlara verilecek her türlü ücretler, tahsisat 
ve tazminat hakkında 2847 sayılı Kanun ile ekleri 
hükümleri tatbik olunur. 

iş programları 

MADDE 10. — Umum Müdürlük her yıl ba-
şnda bir evvelki yılla mukayeseli, yapılmış ve 
sapılacak işleri ihtiva eden bir iş programı 
hazırlar. Program idare meclisinin tasvibi ve 
Ulaştırma Vekilinin tasdiki ile kesinleşir. 

Tarifeler 

MADDE 11. — TCDD nın kinci ve üçüncü 
maddeleri gereğince yapacağı iş ve hizmetler 
karşılığında alacağı ücretler, tarife ile tesbit 

B. E. 

Umum, Müdür TCDD nın bütün işlerini ka
nunlara, nizamnamelere, îdare Meclisi kararları 
ile TCDD nın iştigal konularının icaplarına gö
re sevk ve idare eder. 

MADDE 8. — Maliye Komisyonunun 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — TCDD ile kuracağı müessese
ler personelinin memuriyet unvan ve dereceleri 
ile bunlara verilecek her türlü ücretlerle, tahsi
sat ve tazminat hakkında 2847 sayılı Kanun ile 
ekleri hükümleri tatbik olunur. 

Bunlar, 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 
hükmünden faydalanamazlar. 

tş programları 

MADDE 10. — Maliye Komisyonunun 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarifeler 

MADDE 11. — TCDD nin ikinci ve 3 ncü 
madde gereğince yapacağı iş ve hizmetler karşı
lığında alacağı ücretler tarife ile tesbit olunur. 
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tanımanın veya taşınacak maddenin veyahut iş 
ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağ-
lanamıyacak hususlarda, idare özel anlaşmalar 
yapmıya yetkilidir. 

Taşımaya ait âzami tarifeler, Bakanlar Ku
rulunca, cari tarifeler Ulaştırma Bakanlığınca, 
taşımanın dışındaki iş ve hizmetlere ait tarife
ler de idare meclisince tasdik olunur. 

MADDE 16. — a) Teşekkülün ve müteka
biliyet şartiyle diğer demiryol şirket ve ida
releri ve milletlerarası demiryol teşekkülle
ri personeli ile ailelerinin ve bunların zatî eş
yalarının ve teşekkülün iştigal mevzuu ile ilgi
li çalışma ve incelemeleri Genel Müdürlüğün 
tasvibiyle yapanların, parasız veya. cari tarife
ler altındaki ücretle nakli esasları idare mec
lisince tâyin ve tesbit olunur. 

b) Askerî ulaştırma makamlarının demiryo
lu ulaştırması ile fiilen görevli subaylarının 
vazife seyahatleri idare meclisince tâyin olu
nacak esaslar dairesinde parasızdır. 

c) Her yolcu treninde vazifeli olarak bulu
nan bir askerî inzibat ve bir üniformalı emniyet 
memuru parasız seyahat eder. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 54 ncü mad
desi hükmü mahfuzdur. 

d) Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar İn
şaat Dairesi Başkan ve yardımcılarının vazife 
dolayısiyle inşaat sahalarına gidiş ve gelişle
rinde ücret alınmaz. 

Bu dairenin demiryol inşaatını fiilen idare 
eden memurlarının vazife seyahatleri de, idare 
meclisince tâyin olunacak esaslar dairesinde üc
rete tâbi değildir. 

3282 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 
Bu hükümler dışında parasız veya cari tarife 

altında tenzilli ücretle seyahat ve taşıma yapıla
maz. 

( S . 
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Ancak, taşımanın veya taşınacak maddenin ve 
| yahut iş ve hizmetin özelliği bakımından tarif e-
! ye bağlanamıyacak hususlarda, teşekkül îdare 

Meclisi karariyle hususi anlaşmalar yapmaya 
j yetkilidir. 
| Taşımaya ait âzami tarifeler Vekiller Heye

tince cari tarifeler Ulaştırma vekâletince taşı
manın dışındaki iş ve hizmetlere ait tarifeler 
de îdare Meclisince tasdik olunur. 

MADDE 16. - a.) Teşekkülün ve müteka
biliyet; şartiyle diğer demiryol şirket ye idare
leri ve Milletlerarası demiryol teşekkülleri per
soneli ile ailelerinin ve bunların zatî eşyaları
nın ve teşekkülün iştigal mevzuu ile ilgili çalış
ımı, v<* incelemeleri Umum Müdürlüğün tasvibiy
le yapanların. Ulaştırma Vekâleti merkez teşki-
lâtı mensupları ile aileleri ve Devlet Demiryol
ları emeklileri ve eşlerinin parasız veya cari ta
rifeler altındaki ücretle nakli esasları İdare 
Meclisince tâyin ve tesbit olunur. 

b) Askerî ulaştırma makamlarının demir
yolu ulaştırması ile fiilen görevli subaylarının 
vazife seyahatleri İdare Meclisince tâyin oluna
cak esaslar dairesinde parasızdır. 

c) TTer yolcu treninde vazifeli olarak bulu
nan bir askerî inzibat ve âzami üç sivil veya 
üniformalı emniyet memuru parasız seyahat 
eder. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 54 ncü mad
desi. hükmü mahfuzdur. 

d) Bayındırlık Vekâleti Demiryolları İnşa
at Dairesi "Reisi ve yardımcılarının vazife dola
yısiyle inşaat sahalarına gidiş ve gelişlerinde 
ücret alınmaz. 

Bu dairenin demiryol inşaatını fiilen idare 
eden memurlarının vazife seyahatleri de, İdare 
Meclisince tâyin olunacak esaslar dairesinde 
ücrete tâbi değildir. 

e) Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve muraka
be işleri ile ilgili memurlarına on beş aded şe
bekeye mahsus serbest seyahat, kartı verilir. 

3282 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 
Bu hükümler dışında parasız veya cari ta

rife altında' tenzili ücretle seyahat ve taşıma ya
pılamaz. 
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olunur. Ancak taşımanın, taşınacak maddenin 
veya iş ve hizmetin özelliği bakımından tari
feye foağlanamıyacak hususlarda TCDD özel an
laşmalar yapmaya yetkilidir. 

Taşımaya ait âzami tarifeler Umum Müdür
lükçe hazırlanıp idare meclisinden geçirildikten 
sonra îcra Vekilleri Heyetince câri tarifeler ise 
Ulaştırma Vekâletince tasdik olunur. 

Taşıma dışında kalan iş ve hizmetlere ait 
tarifeler idare meclisince tasdik edilir. 

MADDE 12. — a) TCDD personeli ve aileleri 
ile bunların zatî eşyasının ve TCDD nın katıl
dığı yabancı demiryolları teşekkülleri personel 
ve aileleri ve mütekabiliyet şartiyle yabancı de
miryolları idareleri personelleri ve ailelerinin TC 
DD da Umum Müdürlüğün tensibi ile tetkiklerde 
bulunanların parasız veya cari tarifeler altın
da seyahatlerine dair esaslar idare meclisince 
tâyin olunur. 

b) Ankerî ulaştırma makamlarının demir
yolu ulaştırması ile fiilen görevli subaylarının 
vazife salâhiyeleri idare meclisince tâyin oluna
cak esaslar dairesinde parasızdır. 

c) Her yolcu treninde vazifeli olarak bu
lunan bir askerî inzibat ve bir ünüformalı em
niyet memuru parasız seyahat eder. 

d) Bayındırlık Vekâleti demiryollar inşa
at dairesi reisi ve muavinlerinin vazife dolayı-
siyle inşaat sahalarına gidiş ve gelişlerinde üc
ret alınmaz^ 

Bu dairenin demiryolu inşaatını fiilen idare 
eden memurlarının vazife seyahatleri de, idare 
meclminee tâyin olunacak esaslar dairesinde 
ücrete tâbi değildir. 

e) Ulaştırma Vekâletinin teftiş ve mura
kabe işleri ile ilgili memurlarına 15 aded şebe
keye mahsus serbest seyahat kartı verilir. 

B . K . 

Ancak yapacağı iş ve hizmetler, hususiyetleri 
(bakımından tarifeye bağlanamıyorsa TCDD 
özel anlaşmalar yapmaya yetkilidir. 

Taşımaya" ait âzami tarifeler Umum Müdür
lük tarafından hazırlanıp İdare Meclisinden 
geçirildikten sonra icra Vekilleri Heyetince; 
cari tarifeler Umum Müdürlük tarafından ha
zırlanıp îdare Meclisinden geçirildikten sonra 
Ulaştırma Vekâletince, taşıma dışında kalan 
iş ve hizmetlere ait tarifeler ise Umum Müdür
lük tarafından hazırlanıp İdare Meclisince tas
dik olunurlar. 

MADDE 12. — Devlet Demiryollarında cari 
tarifeden aşağı ücretle veya parasız seyahat 
edecekler, îdare Meclisince tâyin ve tesbit 
olunur. 

Bu hususta ittihaz edilecek kararlar Ulaş
tırma Vekilinin tasdikiyle tekemmül eder. 
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MADDE 17. — Cumhurbaşkanının seyahat
lerinde özel tren, Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ile Başbakan ve Bakanlara ve Genelkurmay 
Başkanına ücretsiz hizmet vagonu tahsis olunur. 

MADDE 18. — Teşekkül milletlerarası taşı
maların icabı olarak kurulmuş veya kurulacak 
tarife ve taşıt mübadele birliklerine ve bu ta
şımalarla ilgili milletlerarası takas ve tasfi
ye bürolarına girmeye ve bunlarla ilgili her 
türlü para tahsil ve ödeme işlemleri Türk pa
rasını koruma mevzuatı hükümleri dâhilinde 
yapmıya yetkilidir. 

Malî Hükümler 

sı 
MADDE 19. — Teşekkkülün itibari sermaye-
2 500 000 000 Türk lirasıdır. 

MADDE 20. —- İtibari sermaye : 
a) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdürlüğünün geçici birinci mad
de mucibince tanzim olunacak devir bilânçosun
daki sermayesinin intikali, 

b) Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilecek 
hatlar ve bunlarla ilgili tesislerin muharrik 
ve müteharrik edevatın ve demirbaşların te
şekküle devri, 

c) Devlete ait menkul ve gayrimenkul mal
lardan «Halen intifaı Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne bırakıl
mış olanlar dâhil» teşekküle lüzumu olanların, 
İdare Meclisinin isteği ve Ulaştırma Bakanlığı
nın muvafakatiyle Hazinece teşekküle devri, 

ç) 22 nci madde gereğince kârdan ayrılan 
hissenin sermayeye mahsubu 

suretiyle ödenir. 

Ulaş. K. 

MADDE 17. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

17 nci maddesi 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

Malî hükümler 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İtibari sermaye : 
a) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünün geçici birinci madde 
mucibince tanzim olunacak devir bilânçosundaki 
sermayesinin intikali, 

b) Bayındırlık Vekâletince inşa edilecek 
hatlar ve bunlarla ilgili tesislerin muharrik 
ve müteharrik edevatın ve demirbaşların teşek
küle devri, 

c) Devlete ait menkul ve gayrimenkuj mal
lardan «halen intifaı Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğüne bırakılmış 
olanlar dâhil» teşekküle lüzumu olanların, idare 
meclisinin isteği ve Ulaştırma Vekâletinin tek
lif ve Maliye Vekâletinin muvafakatiyle Hazi
nece teşkküle devri, 

ç) 22 nci madde gereğince kârdan ayrılan 
hissenin sermayeye mahsubu suretiyle ödenir. 
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MADDE 13. — Cumhurreisinin seyahatlerin
de özel tren, Büyük Millet Meclisi Reisi ile Baş
vekil ve vekillere ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisine talepleri halinde ücretsiz hizmet vagonu 
tahsis olunur. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri dışında 
parasız veya cari tarife altında tenzilli ücretle 
seyahat ve taşıma yapılamıyaeağı gibi çeşitli 
kanunlarda mevcut parasız veya tenzilli ücretle 
nakliyat yapılmasına veya başka hizmetlerin ifa
sına mütaallik hükümler TCDD ile kuracağı mü
esseseler hakkında uygulanmaz. 

5383 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi ile 3282 
sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 15. — TCDD milletlerarası taşıma
ların icabı olarak kurulmuş veya kurulacak ta
rife ve taşıt mübadele birliklerine ve bu taşıma
larla ilgili milletlerarası takas ve tasfiye büro
larına girmeye ve bunlarla ilgili her türlü para 
tahsil ve ödeme işlemleri Türk parasını koruma 
mevzuatı hükümleri dâhilinde yapmaya yetki
lidir. 

Malî hükümler 
MADDE 16. — TCDD nın itibari sermayesi 

2 500 000 000 Türk lirasıdır. Bu sermaye aşağı
daki kaynaklardan terekküp eder .-

a) Devlet Demiryolları ve Limanlan işlet
me Umum Müdürlüğünün geçici 1 nci maddesi 
mucibince tanzim olunacak devir bilânçosundaki 
sermaye; 

ıb) Bayındırlık Vekâletince inşa olunacak ve 
TCDD ye devredilecek hatlar ve bunlarla ilgili 
tesislerin muharrik ve müteharrik edevatın ve 
demirbaşların kıymetleri; 

c) Devlete ait menkul ve gayrimenkul mal
lar (halen işgal ve intifaı Devlet Demiryolla
rına bırakılmış olanlar dâhil) den TCDD ye 
lüzumlu olanların kıymetleri; (bu mallar Ulaş
tırma Vekilinin isteği ile Hazinece TCDD ye 
devrolunur.) 

d) 18 nci madde gereğince kârdan ayrılan 
hisse. 

B. tf 

MADDE 13. — Cumhurreisinin seyahatlerin* 
de özel tren, Büyük Millet Meclisi Reisi ile Baş
vekil ve Vekiller, ve Erkânı Harhiyei Umumi
ye Reisine talepleri halinde ücretsiz hizmet va
gonu tahsis olunur. 

MADDE 14. — Çeşitli kanunlarda mevcut 
parasız veya tenzilli ücretle nakliyat yapılma
sına veya başka hizmetlerin ifasına mütaallik 
hükümler TCDD ile kuracağı müesseseler hak
kında uygulanmaz. 

3282 sayılı Kanun ile 5383 sayılı Kanunun 
54 ncü maddesi hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 15. — TCDD milletlerarası taşıma
ların icabı olarak kurulmuş veya kurulacak ta
rife ve taşıt mübadele birliklerine ve bu taşı
malarla ilgili milletlerarası takas ve tasfiye bü
rolarına girmeye ve bunlarla ilgili her türlü 
para tahsil ve ödeme işlemlerini Türk parasını 
koruma mevzuatı hükümleri dâhilinde anlaşma
lar yapmaya yetkilidir. 

Malî hükümler 

MADDE 16. — TCDD nın itibari, sermayesi 
(2 500 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye aşa
ğıdaki kaynaklardan terekküp eder : 

a) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünün geçici 1 nci madde 
mucibince tanzim olunacak devir bilânçosun
daki sermaye; 

b) Bayındırlık Vekâletince inşa olunacak 
ve TCDD ye devredilecek hatlar ve bunlarla il
gili tesislerin muharrik ve müteharrik edevatın 
ve demirbaşların kıymetleri; 

e) Devlete ait olup da Devlet Demiryolla
rının intifama bırakılmış veya işgali altında bu
lunan menkul ve gayrimenkullerden lüzumu 
Ulaştırma Vekili tarafından tesbit olunanların 
Hazinece TCDD ye devrolunacaklann kıymet
leri; 

d) 18 möi madde gereğince her sene kâr
dan lüzumlu tefrikler yapıldıktan sonra ka
lacak bakiyeler. 
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MADDE 21. — 20 nci maddenin c bendi mu
cibince teşekküle devredilecek menkul ve gayri-
menkullerin devir kıymetleri, İdare Meclisi 
ile Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarınca seçile
cek birer temsilciden müteşekkil üç kişilik bir 
heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

Ancak bu bedel Maliye Bakanlığının tasvi-
biyle kesinleşir. 

MADDE 22. — Her yıl hâsıl olacak kârdan 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre 
ayırmalar yapıldıktan sonra bakiye, itibari ser
mayenin dörtte birine ulaşıncaya kadar fevka
lâde ihtiyat olarak ayrılır. Bu miktarlar dol
duktan sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 

Zararlar ihtiyat sermayeden karşılanır. 

MADDE 23. — Teşekkül Maliye Bakanlığı
nın mütalâası ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile itibari sermayesinin dörtte birine kadar en 
az yirmi yılda itfa edilmek kaydiyle faizli ve
ya faizsin, ikramiyeli veya ikramiyesiz, kâra 
iştirakli veya iştiraksiz tahviller çıkahacağı gi
bi Maliye Bakanlığının önceden muvafakatini 
almak kaydiyle dış memleketlerden yapacağı 
borçlanmalar için bonolar da çıkarabilir. 

Çıkarılacak bu bonolarla tahvillere Maliye 
Bakanı kefalete yetkilidir. 

VI 
Müteferrik hükümler 

MADDE 24. — Çeşitli kanunlarda mevcut 
parasız veya tenzilli ücretle nakliyat veya baş
ka hizmetlerin ifasına mütaallik hükümler, te
şekkül ile kuracağı müesseseler hakkında uy
gulamama^ 

MADDE 25. — Teşekkül* 2 ve 5 nci madde
ler gereğince sağlamakla görevli bulunduğu iş 
ve hizmetlerin icabı ve bunlara mahsus olarak, 
telli veya telsiz telgraf, telefon ve radyo ha
berleşme şebekeleri kurmaya, elektrik istihsal 
ve tevzi tesisleriyle her tünlü su ve tahmil, tah
liye tesisleri vücuda getirmeye ve bunları işlet
meye yetkilidir. 

Teşekkülün iş ve hizmetlerine ait olup ken-

Ulaş. K. 

MADDE 21. ~ 20 nci maddenin «e» bendi 
mucibince teşekküle devredilecek menkul ve 
gayrimenkullerin devir kıymetleri, idare mec
lisi ile Ulaştırma ve Maliye vekâletlerince seçi
lecek birer temsilciden müteşekkil üç kişilik bir 
heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

Ancak bu bedel Maliye Vekâletinin tasvibiy-
le kesinleşir. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Teşekkül Maliye Vekâletinin 
mütalâası ve Vekiller Heyetinin kararı ile itibari 
sermayesinin dörtte birine kadar en az yirmi 
yılda itfa edilmek kaydiyle faizli veya faizsiz, 
ikramiyeli veya ikramiyesiz. kâra iştirakli 
veya iştiraksiz tahviller çıkarabileceği gibi 
Maliye Vekâletinin önceden muvafakatini al
mak kaydiyle dış memleketlerden yapacağı borç
lanmalar için bonolar da çıkarabilir. 

Çıkarılacak bu bonolarla tahvillere Maliye 
Vekili kefalete yetkilidir. 

VI 
Müteferrik hükümler 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Yukardaki maddenin c ben
di mucibince TCDD ye devredilecek menkul 
ve gayrimenkullerin devir kıymetleri, idare 
meclisi ile Ulaştırma ve Maliye vekâletlerinee 
seçilecek birer temsilciden müteşekkil üç kişilik 
bir heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

Ancak bu bedel Maliye Vekâletinin tasvibi 
ile kesinleşir. 

MADDE 18. — Her yıl hâsıl olacak kârdan 
3460 sayılı Kanunun'42 nci maddesine göre ayır
malar yapıldıktan sonra bakiye, itibari ser
mayenin dörtte birine ulaşıncaya kadar fevka
lâde ihtiyat olarak ayrılır. Bu miktarlar dol
duktan sonra kâr sermayeye ilâve olunur. 

Zararlar ihtiyat sermayeden karşılanır. 

MADDE 19. — TCDD, Maliye Vekâletinin 
mütalâası ve Vekiller Heyetinin kararı ile 
itibari sermayenin cjörtte birine kadar en az 
20 yılda itfa edilmek kaydile faizli veya faiz
siz, ikramiyeli veya ikramiyesiz, kâra iştirakli 
veya iştiraksiz tahviller çıkaracağı gibi Mali
ye Vekâletinin önceden muvafakati alınmak 
kaydile dış memleketlerden yapacağı borçlan
malar için bonolar da çıkarabilir. 

Bu tahvillerle bonolara Maliye Vekili ke
falete yetkilidir. 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 20. — TCDD 2 ve 3 ncü maddeler 
gereğince sağlamakla görevli bulunduğu iş ve 
hizmetlerin icabı ve bunlara mahsus olarak tel
li veya telsiz telgraf, telefon ve radyo haberleş
me şebekeleri kurmaya, elektrik istihsal ve 
tevzi tesisleriyle her türlü su ve tahmil ve tah
liye tesisleri vücuda getirmeye ve bunları iş
letmeye yetkilidir. 

TCDD nin iş ve hizmetlerine ait olup kendi 

MADDE 17. — Maliye Komisyonunun 17 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Maliye Komisyonunun 18 nci 
maddesi aynen kabul editmiştir. 

MADDE 19. — TCDD, Malâye Vek&tetiakı # 

mütalâası ve Vekiller (Heyetiaıih kararı ile iti
bari sermayesinin dörtte birine ıkadar en az 
20 yılda itfa edilmek kaydiyle faizli veya fa
izsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz, kâra işti
rakli veya iştiraksiz tahviller çıkaracağı gibi 
Maliye Vekâletinin önceden muvafakati alın
mak kaydiyle dış memleketlerden, yapacağı-
borçlanmalar için bonolar da çıkarabilir. 

Bu tahvilleri* bonolara Maliye Vekili kefa
lete yetkilidir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 20. — Maliye Komky»ıwuHHi 20 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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di vasıtalariyle taşıyacağı her türlü haberleş
me evrakı posta ücretinden muaftır. 

MADDE 26. — Teşekküle ait telgraf ve tele
fon hatlarından hususi ve resmî muhabere yapıl
ması memnudur. 

Teşekküle ait telgraf şebekesinin faaliyette 
bulunması şartiyle, ancak aşağıdaki telgraflar 
istisnaen kabul olunur : 

a)ı Cumhurbaşkanının, Başbakan ve ba
kanların, Genelkurmay Balkanının seyahatleri 
esnasında verecekleri acele telgraflar; 

b) Civarda Devlet telgrafhanesi bulunmı-
yan istasyonlara mahallî zabıta tarafından tev
di olunacak asayişle ilgili ve geciktirilmesi ca
iz olmıyan telgraflar; 

o) Orman yangınlarının ve tabiî âfetlerin 
çıktığım bildiren telgraflar; 

d) Posta idaresine ait hatlarda uzun sür
mesi muhtemel arızalar vukubulduğu takdirde, 
demiryol işlerini aksatmamak şartiyle verile
cek acele resmî telgraflar; 

e)i Sefer vaktinde, askerî taşımalarla ilgili 
işler hakkında, idare nezdindeki askerî taşıma 
makamlarının, demiryol işlerini aksatmamak 
şartiyle, verecekleri telgraflar; 

tstisnaen çekilen bu telgraflardan dolayı te
şekküle sorumluluk düşmez. 

MADDE 27. — Teşekkül ile kuracağı mües
seselerin iş ve hizmetleri için lüzumlu olan gay-
rimenkullerin istimlâki, kamulaştırmaya müta-
allik umumi hükümlere tâbidir. Bu gibi istim
lâklerin lüzumuna idare meclisi ve âmme ya
rarlığına uygunluğuna da Ulaştırma Bakanlığı 
karar verir. 

MADDE 28. — Nakit ve üçüncü şahıslardan 
alacakları müstesna, teşekkülün ve ortaklık ha
linde bulunmıyan müesseselerinin iştigal mev
zuu olan âmme hizmetine muhassas malları haciz 
ve istimlâk olunamaz. 

MADDE 29. — Teşekkülün Demiryollar ve 
Limanlar îşletmesince gümrükle ilgili muame
leleri, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlık
larınca hazırlanacak bir tüzükle tanzim olunur. 

Uia#. K. 

MADDE 26. — Teşekküle ait muhabere va
sıtalarından hizmeti aksatmamıak şartiyle ya
pılacak resmî ve husussi muhaberelere ait esas
lar idare meclisince tâyini olunur. 

(P. T. T. İdaresince tanmmılş olan inhisar 
hakkı mahfuzdur.)) 

tstisnaen yapılan bu muhaberelerden dolayı 
teşekküle sorumluluk düşmez. 

MADDE 27. — Teşekkül ile kuracağı mü«e-
jsöselerin iş ve hizmetleri için lüzumlu olan 
gayrimenkullerin istimlâki, kamulaştırmaya mü-
taallik umumi hükümlere tâbidir. Bu gibi is
timlâklerin lüzumuna idare meclisi ve âmme 
yararlığına uygunluğuna da Ulaştırma Vekili 
karar verir. 

MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Teşekkülün Demiryollar ve 
Limanlar Îşletmesince gümrükle ilgili mua-rne-
leleri, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırana vekâ-
letlerince hazırlanacak bir nizamname tanzim 
olunur. 
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vasıtaları ile taşıyacağı her türlü haberleşme ev
rakı posta ücretinden muaftır. 

MADDE 21. — TCDD ye ait muhabere vası-
talariyle istisnai olarak, resmî ve hususi muha
berelerin ne suretle yapılacağı idare meclisince 
tâyin olunur. 

PTT nin tekel hakkı mahfuzdur. 
Bu muhaberelerden dolayı TCDD ye sorum

luluk düşmez. 

MADDE 22. —- TCDD ile kuracağı müesse
selerin iş ve hizmetleri için lüzumlu olan gayri-
menkullerin istimlâki, umumi hükümlere tâbidir. 
Bu gibi istimlâklerin lüzumuna idare meclisi ve 
âmme menfaatine uygunluğuna da Ulaştırma Ve
kili karar verir. 

MADDE 23.- — TCDD nin âmme hizmetine 
tahsis eöÜlen malları, (nakdi ile üçüncü şahıs
lardan alacağı ve ortaklık halinde bulunduğu 
müesseselerin mallan hariç) haciz ve istimlâk 
olunamaî. 

MADDE 24. — TCDD nin gümrükle ilgili 
muameleleri nizamname ile tâyin olunur. 

B. K. 

MADDE 21. — Maliye Komisyonunun 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

21 

MADDE 22. — Maliye Komisyonunun 22 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Maliye Komisyonunun 23 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletime' Umum Müdürlüğünün güm
rükle ilgili muameleleri hakkındaki nizamname 
hükümleri TCDD hakkında da tatbik olunur. 
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MADDE 30. — Teşekküle ait para ve malla -
rı çalanlar veya tahrip edenler, Devlet malları 
hakkında bu nevi suçları işliyenler gibi ceza
landırılırlar. 

MADDE 31. — Demiryolu mevzuatına ay
kırı ve teşekkülün maddi zararını mucip hareket 
lerde bulunanlar hakkında teşekkülün yetkili 
memurları tarafından hazırlanan tutanaklar 
mahkemelerce muteberdir. Bu tutanaklar bir 
müzekkere ile cumhuriyet savcılıklarına verilir. 
Ve cumhuriyet savcılıklarınca da yetkili ve va
zifeli mahkemelere tevdi olunur. Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi bu mü
zekkerelerle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 307 nci maddesinde gösterilen müdahil sıfa
tını iktisap eder. 

V I I 
Nihai Hükümler 

MADDE 32. — 1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 
4004, 4090, 4515, 4903, 5073 sayılı kanunlarla 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hariç diğer 
hükümleri 5422 sayılı Kanunun 7. maddesinin 
2. fıkrası ve diğer kanunların bu kanuna uy-
mıyn hükümleri kaldırılmıştır. 

Ulaş. K. 

MADDE 30. — Hükümetin 30 ucu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Demiryolu mevzuatına aykı
rı ve teşekkülün maddi zararım mucip hare
kette bulunanlar hakkında teşekkülün yetkili 
memurları tarafından hazırlanan tutanaklar 
adlî makamlarca muteberdir. Bu tutanaklar bir 
•müzekkere ile Cumhuriyet savcılıklarına verilir 
ve Cumhuriyet savcılıklarınca da yetkili ve va
zifeli mahkemelere tevdi olunur. Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları işletmesi bu mü
zekkerelerle Cezai Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 36 ncı maddesinde gösterilen müda
hil sıfatını iktisap eder. 

MADDE 33. — Muayyen tarifeli vesaiti nak
liye ile seyahat eden yolculardan alınacak nak
liye resmi hakkındaki 472 sayılı kanun ile ek ve 
tadilleri 3828 sayılı Kanun ve eklerinin nakli
yat vergisiyle ilgili hükümleri teşekkül ve kura
cağı müesseseler hakkında tatbik olunmaz. 

Bu madde hükmü ,kanunun meriyete girdiği 
tarihi takip eden malî sene başından »itibaren 
tatbik olunur. 

vn 
Nihai hükümler 

MADDE 34. — 1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 
4004, 4090, 4515, 4903, 5073 sayılı kanunlarla 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hariç diğer 
hükümleri 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 
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MADDE 25. — TCDD ye ait para ve malları 
çalanlar veya tahrip edenler Devlet malları hak
kında bu nevi suçları işliyenler gibi cezalandı
rılırla!. 

MADDE 26. — TCDD mevzuatına aykırı, 
TCDD nin maddî zararını mucip hareketlerde 
bulunanlar hakkında TCDD nin yetkili memur
ları tarafından hazırlanan tutanaklar zabıta me
murlarınca tanzim edilmiş tutanaklar hükmün
dedir. Bu tutanaklar bir müzakkere ile Cumhu
riyet Müddeiumumiliğine verilir. Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi bu mü-
zakerelerle**Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 367 nci maddesinde gösterilen müdahil sı
fatını iktisap eder. 

Nihai hükümler 

MADDE 27. — 1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 
4004, 4090, 4515, 4903, 5073 sayılı kanunlarla 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hariç diğer 
maddeleri kaldırılmıştır. 

B. K. 

MADDE 25. — TCDD ye ait mallar, Dev
let malı hükmündedir. Bu malları çalanlar ve
ya tahrip edenler, Devlet malları hakkında bu 
nevi suçları işliyenler. gibi cezalandırılırlar. 

Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya 
ihmal eyliyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
TCDD memurları hakkında Türk Ceza Kanu
nunun Devlet memurlarına mütedair hükümle
ri tatbik olunur. 

MADDE 26. — TCDD mevzuatına mugayir 
ve idarenin malî zararlarını istilzam eden ha
rekette bulunanlar hakkında TCDD memurları 
tarafından usulü dairesinde tanzim edilen zabıt 
varakaları sahteliği ispat olunmadıkça mahke
melerce muteberdir. Şu kadar ki âmme hukuku 
dâvası açılmasını icabedecek mahiyette olan fi
iller Jıakkmda umumi hükümler caridir. 

TCDD İşletme muamelâtına muhalif vukua-
gelen fiillerden dolayı idarenin tanzim edeceği 
zabıt varakaları salâhiyetini Cumhuriyet Müd
deiumumilerine tevdi ve Müddeiumumiliklerce 
de Sulh Mahkemelerine havale olunur. Mahke
melerde TCDD nin bir mümessil bulundurma
sına hacet olmaksızın muhakeme icra oluna
rak keyfiyet hükme bağlanır. 

Sulh mahkemelerinin TCDD nin şahsi huku
kunu dahi tazammun eden hüküm kararnameleri 
ceza ilâmlarının icrası hakkındaki usul daire
sinde müddeiumumilerce tenfiz olunur. 

Nihai hükümler 

MADDE 27. — 1042, 1483, 1667, 1784, 1803, 
4004, 4090, 4515, 4577, 4903, 5073 sayılı kanun
larla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 6144 sayılı 
Kanun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan 
hükümleri meriyetten kaldırılmıştır. 
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MADDE 33. — Tarifelere göre alınacak üc
retler ile tahsil olunacak vergi ve resimler top
lamlarında 20 para ve daha aşağı kesirler atılır 
ve 20 paradan fazl kesirler kuruşa iblâğ olunur. 

MADDE 34. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
kurumlar vergisi tecil olunur. Ancak tecil olu
nan Kurumlar Vergisi bu müddet zarfında 25 
milyon lirayı tecavüz ettiği takdirde kanunla 
muayyen müddet zarfında ödenir. 

Yukanki fıkra gereğince tecil olunan Ku
rumlar Vergisi mutaakıp beş yılda ve beş müsavi 
taksitte, o yıllara ait Kurumlar Vergisi ile bir
likte ödenir. Tecil edilen vergiler için faiz 
yürütülmez tecil ve taksit süreleri tahsil 
zaman aşımının hesabında nazara alınmaz. 

MADDE 35. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
Bina, binalardan alman Buhran ve Arazi vergi
leri tecil olunur. Ancak tecil olunan bu vergi
lerin toplamı bu müddet içinde 25 milyon lirayı 
tecavüz ettiği takdirde kanunla muayyen müd
det zarfında ödenir. 

Yukardaki fıkra gereğince tecil olunan ver
giler mutaakıp beş yılda ve beş müsavi taksitte, 
o yıllara ait Bina, binalardan alman Buhran ve 
Arazi vergileri ile birlikte ödenir. 

Tecil edilen vergiler için faiz yürütülmez. 
Tecil ve taksit süreleri tahsil zaman aşımının 
hesabında nazara alınmaz. 

V I I I 
Geçici Hükümler 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün^ bu 
kanunun yürürlük tarihi itibariyle ve günün ra
yici üzerinden bîr devir'bilançosu tanzim olunur. 
Devir bilançosunun aktifine : 

a) Gayrimenkuller; 
b) İşletme tesisleri; 
c) Menkuller; 
ç) Stoklar ve fabrika mamulleri; 
d) Nakit mevcudu ve alacakları; 
Devir bilançosunun pasifine : 
a) İdarenin her türlü borçları; 
b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşı

lıklar dercolunur. Bu suretle aktif veya pasife 

Ulaç. E. 

"MADDE 35. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
bina, binalardan alınan Buhran ve Müdafaa ver
gileri tecil olunur. Ancak teoil olunan bu vergi
lerin toplamı bu müddet içinde 25 milyon, lirayı 
tecavüz ettiği takdirde kanunla muayyen müd
det zarfında ödenir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince tecil olunan ver
giler mutaakıp beş yılda ve beş müsavi taksitte, 
o yıllara ait bina, binalardan alman Buhran ve 
Müdafaa vergileri ile birlikte ödenir. 

Tecil edilen vergiler için faiz yürütülmez. 
Tecil ve taksit süreleri tahsil zaman aşımının 
hesabında nazara alınmaz., 

vm 
Geçici bükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün, 
Ibu kanunun yürürlük tarihd itibariyle ve gü
nün rayici üzerinden bir devir pilânçosu tan
zim olunur. Devir bilançosunun aktifine : 

a) Gayrimenkuller; 
<b) İşletme tesisleri; 
e) Menkuller, 
ç) Stoklar ve fabrika mamulleri; 
d) Nakit mevcudu ve alacakları; 

• Devif bilançosunun pasifine: 
a) İdarenin her türlü borçları; 
•b) Çürük alacaklar için ayrılacak karşı

lıklar ; 
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MADDE 28. — Tarifelere göre alınacak üc
retler ile tahsil olunacak vergi ve resimler top
lamlarında 20 para ve daha aşağı kesirler atılır 
ve 20 paradan fazla kesirler kuruşa iblâğ olu
nur. 

MADDE 29. — TCDD nm işletme umuruna 
tahsis edilip irat getirmiyen binaları ve bunla
rın müştemilâtı ile aynı vasıftaki arazisi Bina, 
Arazi, Buhran ve Müdafaa vergilerinden muaf
tır. 

Geçici hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün bu 
kanunun yürürlük tarihi itibariyle bir devir 
bilançosu tanzim olunur. Devlet bilançosunun 
aktifine : 

a) Gayrimenkuller; 
b) İşletme tesisleri; 
c) Menkuller; 
ç) Stoklar ve fabrika mamulleri; 
d) "Nakit mevcudu ve alacakları; 

devir bilançosunun pasifine; 
İdarenin her türlü borçları; 
Çürük alacaklar. için ayrılacak karşı-

a) 
b) 

lıklar; 
derç olunur. Bu suretle aktif veya pasife dıerç 

B.K. 

MADDE 28. — Teşekkülün ilk beş yıla ait 
Kurumlar, Bina, Arazi, binalardan alman Buh
ran ve Müdafaa vergileri tecil olunur. 

Tecil olunan vergiler mütaakıp beş yılda ve 
beş müsavi taksitte, o yıllara ait Kurumlar, Bi
na, Arazi, binalardan alınan Buhran ve Müda
faa vergileri üe birlikte ödenir. Tecil edilen 
vergiler için faiz yürütülmez. Tecil ve taksit 
süreleri tahsil zaman aşımının hesabında nazara 
alınmaz. 

Geçici hükümler ^ 

GEÇİCİ MADDE 1. — Maliye Komisyonu
nun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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dercolunan kısmetler arasındaki fark, 21 nci 
mddenin (a) bendindeki sermayeyi teşkil eder. 

Teşekküle devredilecek menkul ve gyarimen-
kullerin devir kıymetleri, teşekkül ile Ulaştırma 
ve Maliye bakanlıkları ile Sayıştay ve Umumi 
Murakabe Heyeti başkanlıkları tarafından seçi
lecek birer temsilciden müteşekkil beş kişilik bir 
heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. Devir 
bilançosunda takdir ve tesbit olunan değerler 
Vergi Usul Kanunu tatbikatında aynen nazara 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar olan 
süre, teşekkülün ilk hesap devresidir, ilk hesap 
devresi, altı aydan az olduğu takdirde ayrıca 
bilanço yapılmaz. Mütaakıp senenin bilançosu ile 
birleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkülün bu kanun 
hükümlerine göre hazırlanacak iş programı 
tanzim ve tasdik edilinciye kadar, Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün son Bütçe Kanunu ile ekleri, iş programı ola
rak tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İdare meclisi teşekkül 
edinciye kadar bu meclisin görev ve yetkileri, Ge
nel Müdürlük İdare Encümenince kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Devlet Demiryolları ve Li
manları İşlefme Genel Müdürlüğünde müstahdem 
bulunan bütün memur; işçi ve hizmetliler unvan, 
derece, kıdem, ücret, emeklilik, Devlet dairelerine 
nakil ve tazminat hakları mahfuz kalmak şartiyle 
teşekküle intikal ederler. 

GEÇlCl MADDE 6. — Teşekkül personelle
rinin emekliliğe sevk, Devlet dairelerine nakil ve 
idareden ayrılışları hakkında yeni hükümler tesis 
edilinciye kadar, bu hususlarla ilgili kanun ve 
tüzük hükümlerinin tatbikma devam olunur. 

•', > ) ' \ 

GEÇlCl MADDE 7. — İç hizmetler, tarife
ler ve işletme faaliyetleri ile ilgili sair konular 
hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbika ko-
nuluncıya kadar, Devlet Demiryolları ve Liman-

Ulaş. E. 

deroolunur. Bu suretle aktif veya pasife der
colunan kıymetler arasındaki fark, 20 nci mad
denin «a» bendindeki sermayeyi teşkil eder. 

Teşekküle devredilecek menkul ve gayri-
menkullerin devir kıymetleri, teşekkül ile 
Ulaştırma ve Maliye,vekâletleri ile Divanı Mu-
haselbat ve Umumi Murakabe Heyeti reislikleri 
tarafından seçilecek 'birer temsilciden müteşek
kil îbeş kişilik ıbir heyete takdir ve tesbit etti
rilir. Devir bilançosunda takdir ve tesbit olu
nan değerler Vergi Usul Kanunu tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

GEÇlCl MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 3. — Teşekkülün bu ka
nun hükümlerine göre bu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay içinde hazırlanacak iş 
programı tanzim ve tasdik edilinceye kadar, 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünün son Bütçe Kanunu ile ekleri, iş 
programı olarak tatbik olunur. 

GEÇlCl MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünde müstah
dem bulunan (bütün memur, işçi ve hizmetliler 
unvan, derece, kıdem, ücret, emeklilik Devlet 
dairelerine nakil ve tazminat hakları mahfuz 
kalmak şartiyle teşekküle intikal ederler. 

GEÇlCl MADDE 5. — Teşekkül personelle
rinin emekliliğe sevk, Devlet dairelerine nakil 
ve idareden ayrılışları hakkında yeni hükümler 
tesis edilinceye 'kadar, bu hususlarla ilgili ka
nun ve nizamname hükümlerinin tatbikına de
vam olunur. 

GEÇlCl MADDE 6. — İç hizmetler, tarife
ler ve işletme faaliyetleri ile ilgili sair konular 
ha'kkmda altı ay içinde yeni hükümler hazırla
nıp tatbika konuluncaya kadar, Devlet Demir-
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olunan kıymetler arasındaki fark 16 ncı mad
denin (a) bendindeki sermayeyi teşkil eder. 

TCDD na devredilecek menkûl ve gayri-
menkullerin devir kıymetleri, TCDD ile Ulaştır
ma ve Maliye Vekâletleri ile Divanı Muhasebat 
ve Umumi Murakabe Heyeti reislikleri tarafın
dan seçilecek birer temsilciden müteşekkil bes 
kişilik bir heyet tarafıhdan takdir ve tesbit 
olunur. Devir bilançosunda takdir ve tesbit olu 
nan değerler Vergi Usul Kanunu tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

GEÇÎÖÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar 
olan süre TCDD nin ilk hesap devresidir. îlk 
hesap devresi altı aydan az olduğu takdirde 
ayrıca bilanço yapılmaz. Mütaakıp senenin 
bilançosu ile birleştirilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — TCDD bu kanun hü
kümlerine göre hazırlanacak iş programı tan
zim ve tasdik edilinceye kadar, Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüvü-
nün son Bütçe Kanunu ile ekleri, iş programı 
olarak tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünde müstah
dem bulunan bütün memur, işçi ve hizmetliler 
unvan, derece, kıdem, üeret, emeklilik, Devlet 
dairelerine nakil ve tazminat hakları mahfuz 
kalmak şartiyle TCDD ye geçerler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İç hizmetler, tarifeler 
ve işletme faaliyetleri ile ilgili sair konular hak
kında yeni hükümler hazırlanıp tatbika konun
caya kadar Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünün bu husustaki 
mevzuatının tatbikına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. —"506-sayılı Kanunun 
7 nci maddesi hükmüne uyularak Bağdat hattı 
hesaplarının ayrı tutulmasına devam olunur. 

47 — 
1 B. K. 

GEÇİCİ MAÛDE 2. — Maliye Komisyonu
nun geçici 2 nci" maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Maliye Komisyonu
nun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Maliye Komisyonu
nun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — iç hizmetler, tarife
ler ve işletme faaliyetleri ile ilgili sair konular 
hakkında yeni hükümler hazırlanıp tatbika 
konuluncaya kadar Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün bu hu
sustaki mevzuatının .tatbikına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Maliye Komisyonunun 
geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lan işletme Genel Müdürlülünün, bu husustaki 
mevzuatının tatbikma devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 
7 nei maddesi hükmüne uyularak, Bağdat hattı 
hesaplarının ayrı tutulmasına devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 9. — Teşekkülün Başba
kanlık Umumi Murakabe Heyeti masraflarına iş
tirak hissesi, bu hususta yeniden umumi bir esas 
konuluncıya kadar 1949 yılından evvel "kurul
muş iktisadi Devlet Teşekkülleri arasında ser
mayesi en yüksek olanın iştirak hissesini geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün bü
tün hak ve vecibeleri bu kanunla kurulan teşek
küle intikal eder. 

Bu kanunun geçici birinci maddesi gereğince 
teşekküle intikal edecek menkul ve gayrimenkul-
lerin teşekkül namına tescilinden dolayı her hangi 
bir resim, Harç ve intikal Vergisi alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Gerek 2 nci madde
nin ve greekse geçici birinci maddenin uygulan
ması ile ilgili masraflar teşekkül tarafından 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü tarafın
dan 4516 sayılı Kanuna istinaden Maliye Bakan
lığı kefaletiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına 
iskonto, ettirilen bonolar bu kanunla kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işlet
mesi tarafından kuruluş tarihinden itibaren en 
çok on yîl içinde itfa edilmke kaydiyle yenile
nebilir. 

Bu maksatla çıkarılacak bonolara kefalete 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

4516 sayılı Kanun gereğince Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
tarafından çıkarılmış olanlarla yukarrki fıkra
lar gereğince teşekkül tarafından çıkarılacak 
olanların tutarı 23 ncü madde gereğince teşek
külün haiz olduğu istikraz yetkisinden tenzil 
olunur. 

Ulaş. K. 

yolları ve Limanlan işletme Umum Müdürlüğü-H, 
nün, bu husustaki mevzuatının tatibikma devam 
olunur. 

GEÇlCl MADDE 7. — Hükümetin geçici 8 
nci maddesi aynen kaJbul olunmuştur. 

GEÇÎCI MADDE 8. — Teşekkülün Başvekâ
let Umumi Murakabe Heyeti masraflanna işti
rak hissesi, bu hususta yeniden umuımd bir 
esas konuluncaya kadar 1949 yılından evvel 
kurulmuş iktisadi Devlet Teşekkülleri arasın
da sermayesi en yüksek olanın iştirak hissesini 
geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Hükümetin geçici 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Hükümetin geçicî 
11 nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 11. — DeVlet demiryollan 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü tara
fından 4516 sayılı Kanuna istinaden Maliye Ve
kâleti kefaletiyle ihraç edilerek Merkez Banka
sına iskonto ettirilen bonolar bu kanunla kuru
lan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryelları 
işletmesi tarafından kuruluş tarihinden itibaren 
en çok on yıl içinde itfa edilmek kaydiyle yeni
lenebilir. 

Bu. maksatla çıkarılacak bonolara kefalete 
Maliye Vekili yetkilidir. 

4516 sayılı Kanun gereğince Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme Umum Müdürlü
ğü tarafından çıkarılmış olan bonalardan itfa 
edilmemiş olanlarla yukariki fıkralar gereğince 
teşekkül tarafından çıkarılacak olanların tutarı 
23 ncü madde gereğince teşekkülün haiz olduğu 
istikraz yetkisinden tenzil olunur. 
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GEÇÎCI MADDE 7. — TCDD nın Başvekâlet 
Umumi Murakabe Heyeti tarafından iştirak 
hissesi, bu hususta yeniden umumi bar esâs ko
nuluncaya kadar diğer İktisadi Devlet Teşek
külleri arasında sermayesi en yüksek olanın iş
tirak hissesini geçemez. 

, GEÇlCl MADDE 8. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün bü
tün hak ve vecibeleri bu kanunla kurulan 
TCDD ye intikal eder. 

Bu kanunun geçici birinci maddesi gereğin
ce TCDD ye intikal edecek menkul ve gayrimen-
kullerin TCDD namına tescilinden dolayı her 
hangi bir Resim, Harç ve İntikal Vergisi alın
maz. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 17 nci madde ile ge
çici birinci maddenin uygulanmasında yapıla
cak masraflar TCDD tarafından ödenir. 

L «' • • • • . . . w . . . . . . . . 

GEÇİCİ MADDE 10. — 4516 sayılı Kanu
nun hükümlerine istinaden Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünce çı
karılıp Maliye Vekâleti kefaleti ile Cumhuriyet 
Merkez Bankasına iskonto ettirilen ve bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulu
nan bonolar kadar TCDD aynı şartlarla ancak 
on yıl süre içinde bono çıkarmaya ve bunlara 
Maliye Vekili kefalete yetkilidir. 

4515 sayılı Kanun hükümleri gereğince Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü tarafından çıkarılmış olanlardan 
itfa edilmemiş bulunanlarla yukarıki fıkra 
gereğince TCDD tarafından çıkarılacak olanla
rın tutarı 19 ncu madde gereğince TCDD nın 
haiz olduğu istikraz yetkisinden tenzil olunur. 

<M 

* * 

GEÇİCİ MADDE 7. — TCDD nın Başvekâ
let Umumi Murakabe Heyeti masraflarına işti-
rgk Ufiaesi, bu»hua*ste yediden anttım t4r«sas 
konuluncaya kadar diğer İktisadi De«tet te
şekkülleri arasında sermayesi en yüksek ola
nın iştirak KisSesııii pçemez. 

ic^BgİÜÎ MMSm 8. — Maliye.K«miWnwıun 
geçici 8 mm. maidesi aynen kabul edilmiştir. 

ĞEÇÎt! MADDE 9. — Maliye Komisyonunun 
geçici 8 nei maddesi ayneııTjâbul edilmiştir. 

Ö*ÇİCİ İUDÖE 10. - Aiftüfe *rttt*jr*mı-
mm gsşfeilOlıcu maddesi aynen*lsAi«tî«ed»miştir. 

l&*.) 



- M -
* * 

MADDE 36. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 37. — Bu 'kanun hükümlerini Ba
kanlar kurulu yürütür. 

Başbakan 
A.-Menderes 

Devlelt Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayırdırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışana Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı ve 
Gümrük ve Tekel B. V. 

Sıtkı Yırcah 

Ulaş.' JL. 

MADDE 38. — Hükümetin 36 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 
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MADDE 30. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

.MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B .K. 

GEÇlCÎ MADDE 11. — Katarlar üzerinde 
fiilen görevli memur ve işçilerin, atelyeler, 
lokomotif depolan, gar ve istasyon (kadroları-
(na dâhil olup fiilen buralarda çalışmakta bu
lunan memur ve işçilere, yol tamiratında fiilen 
çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerine ve 
tesbit edilecek diğer esaslara göre bir sene 
zarfında iki aylık ücretleri tutarını geçmemek 
üzere ikramiye verilebilir. 

MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

6 

MADDE 30. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»+<i 

(S . Sayıa : 275) 





S. SAYISI : 276 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki öde
me Anlaşması süresinin uzatılmasına dair teati edilen mektupların 
onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komis

yonları raporları (1/546) 

T. C. 
Başbakanlık 28 .1. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 71/1236, 6/181 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 30 . 12 . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 . 12 . 1952 tarihli ve 3/16163 sayılü kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketimizle Belçika arasındaki ticari mübadeleler 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşma-
siyle tanzim edilmektedir. Bu memleketle aramızdaki Ticaret Anlaşması Belçika makamlarının 
teklifi üzerine 30 Haziran 1950 den itibaren yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Ticaret An
laşması yürürlükten kaldırılırken o zaman hazırlanmakta olan Avrupa Tediye Birliği Anlaşması
nın tatbikatı içinde vukubulacak gelişmelere göre, bu Anlaşmanın yeniden tanzim edilmesi gayesi 
güdülmüştü. 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler, bu teşkilâtın gayelerine uygun ola
rak ve Avrupa Tediye Birliği Anlaşması hükümleri gereğince ithalâtta liberasyon yoluna gitmiş-
lerse de, bu Anlaşmanın bâzı memleketler aleyhine işlemesi ve dünya hâdiselerinin bugünkü du
rumu neticesinde bâzı malların tedarikinde güçlükler ortaya çıkmış ve Avrupa memleketleri ti
cari mübadelelerini kontenjan listelerini muhtevi Anlaşmalarla tanzim yolunu tercih etmişlerdir. 

Bu durum muvacehesinde memleketimizle Belçika arasındaki ticari mübadeleleri tanzim edecek 
yeni bir Ticaret Anlaşması akdi ve buna muvazi olarak mer'i ödeme Anlaşmasının, Avrupa Tedi
ye Birliği Anlaşması yürürlükten kalktığı veya taraflardan biri Birlikten ayrıldığı takdirde kre
di marjının karşılıklı olarak tesisini yani ahdî hesabın 100 milyon Belçika franklık mütekabil bir 
plâf on dâhilinde matlup bakiye yanında zimmet bakiye de verebilmesini mutazammın bir hükmün 
ilâvesi suretiyle tâdil edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak, yeni Anlaşmalar akdedilinceye kadar iki memleket arasında bir Anlaşma mevcut ol
mamasının ticari mübadeleleri haleldar edeceği düşünüldüğünden mevcut ödeme Anlaşmasının, 
yeni Anlaşmaların imzasına değin üç ay müddetle uzatılması uygun görülmüş ve bu hususta Belçi
ka Elçiliği ile mektup teati olunarak işbu mektuplar Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına 
sunulmuştur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/546 
Karar No. 28 

14. V. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların onan
ması hakkında kanun lâyihası Dışişleri ve Eko
nomi ve Ticaret Vekâletleri temsilcileri hazır ol
dukları halde komisyonumuzda incelendi. 

Belçika ile memleketimiz arasındaki Ticari 
mübadeleleri tanzim eden 2 Aralık 1948 tarihli 
ödeme Anlaşması, Tediye Birliği Anlaşması hü
kümleri dâhilinde yeni bir anlaşma akdetmek 
maksadiylc Hükümetimizin de muafakati alına
rak 30 Haziran 1950 tarihinde yürürlükten kal
dırılmıştı. 

Avrupa Tediye Birliği Anlaşması ile liberas
yon yoluna giden Avrupa memleketleri bâzı mad
delerin temininde güçlüklerin ortaya çıkması do-
layısiyle yeniden ödeme anlaşmaları akdetmek 
lüzumunu hissetmişlerdir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ticari münasebetlerin yeni an
laşmalarla tanzimine kadar 2 Aralık 1948 tarihli 
Anlaşmanın 3 ay müddetle yürürlüğe konulma
sının mektup teatisi suretiyle iki Hükümet ara
sında kararlaştırılması menfaatlerimize uygu" 

görüldüğünden lâyihanın tümü, 1 nci ve 2 nci 
maddeleri aynen^3 ncü maddesindeki Bakanlar 
Kurulu terimi İcra Vekilleri Heyeti olarak de
ğiştirilmek suretiyle ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Reisi Sözcü 

İstanbul Niğde 
.V. B. Belger N. 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Hatay 
A. Melek 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

0. Kpani 
İmzada bulunamadı 

Mardin 

Bilge 

A. 

Kâtip 
Denizli 

A. Çooanoğlu 
Bursa 

H. Köymen 
İzmir 
8. Giz 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

îmzada bulunamadı 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Türkoğlu 

Muğla 
Z. Mandalinci B 

3eyhan 

Mardin 
A. Vras 

Trabzon 
. 0. Arık H. Saka 

( S. Sayısı : 276) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/546 
Karar No. 35 

â .VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların onan
ması hakkında kanun lâyihası, ilgili hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle incelendi : 

Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile 
memleketimiz arasındaki Ticaret Anlaşmasının 
30 Haziran 1950 den beri yürürlükten kaldırıl
ması üzerine mezkûr birlik ile aramızdaki ticari 
mübadeleler 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaş-
masiyle Avrupa Tediye Birliği Anlaşması hü
kümleri dairesfnde cereyan etmekte idi. 

Avrupa Tediye Birliğinin derpiş ettiği libe
rasyon rejimi bâzı âkıd devletler arasındaki mü
badeleleri güçleştirmiş ve bu mübadelelerin iki 
taraflı Anlaşmalar yoliyle tanzimi cihetine gi-
dilmiştîf. 

Balçıka - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile 
memleketimiz arasında böyle iki taraflı Anlaşma 
akdedilinceye kadar ticari mübadelelerin halel
dar olmamasını temin maksadiyle ve bu Anlaş
manın müzakeresine imkân vermek düşüncesiyle 
eski ödeme Anlaşmasının üç ay müddetle tem
didi menfaatlerimize uygun görülmüş ve bu 

maksatla hazırlanan kanun lâyihasının 1 nci ve 
2 nci maddeleri Hükümet teklifi veçhile aynen, 
3 ncü maddesi kelime değişikliği ile tadilen ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Reisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu Reisi 
Kütahya 

B. Gedik 
Kâtip 

Kocaeli 
B. Başak 
Ankara. 

B. Bulgurlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul 

A. BamdÂ Başar 

Erzurum 
S. Başak 

Afyon K Ankara 
8. Kerman -S. Benli 

Bolu Denizli 
V. Yöntem E. Şahin 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

B. Nedim Göknil 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kütahya Rize 
M. Alkin O. Kavrakoğ7u 

Trabzon 
C. Zamangil 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
B. Yüksel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasın
daki ödeme Anlaşması süresi
nin uzatılmasına dair teati edi
len mektupların onanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile 
Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasında münakit 
2 Aralık 1948 tarihli ödeme 
Anlaşmasının üç ay müddetle 
uzatılması hakkında Belçika 
Elçiliği ile teati edilen mektup
lar onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devket Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Devket Bakanı 
M. Alakant 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

içişleri Bakanı V. 
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı V. 

E. Menderes 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Sağ. ve So. Y. Bakanı 

— 4 — 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTlRlŞl 

Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasın
daki ödeme Anlaşması süresi
nin uzatılmasına dair teati edi
len mektupların onanması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
icra Vekilleri Heyeti yürütür. 

G. ve Tekel Bakanı 

Tarıon Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Çalışma Bakanı ve 
Eko. ve Ticaret B. V. 

S. Ağaoğlu 
işletmeler Bakanı ve 

G ve Tekel B. V. 
S. Yırcalı 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasın
daki ödeme Anlaşması süresi
nin uzatılmasına dair teati edi
len mektupların onanması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
icra Vekilleri Heyeti yürütür. 

( S. Sayısı : 276 ) 
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Ankara, 30 Eylül 1952 

Bay Ortaelçi, 

Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 
tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950. 
19 Şubat 1951, 15 Haziran 1951 ve 30 Haziran 1952 tarihlerinde teati adilen mektuplar ve 19 Şu
bat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bu
günden itibaren, üç aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kaza
nırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız be
ni minnettar kılacaktır. 

Bu vesileyle Ekselansınıza en derin hürmetlerimi yenilerim. 

Bay Settarlksel Comte de Borchograve 
Ortaelçi 

Umumi Kâtip Muavini 
Dışişleri Bakanlığı 

Ankara 

Anhara, 30 Eylül 1952 

Bay Maslahatgüzar, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 

tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950, 
19 Şubat 1951,15 Haziran 1951 ve 30 Haziran 1952 tarihlerinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubot 
1951 tarihinde imzalanan ödeme*Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bugün
den itibaren, üç aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım.» 

«Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümtinin mutabakatını bildirmekle Ekselansız beni 
minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Maslahatgüzar. 

Kont Fr6d6ris de Borcsgrave d'Alt&ıa * Settar îksel 
Belçika Elçiliği Maslahatgüzarı 

Ankara 
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Ankara, 30 Eylül 1952 

Bay Ortaelçi, 

Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 
tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950, 
19 Şubat 1951, 15 Haziran 1951 ve 30 Haziran 1952 tarihlerinde teati adilen mektuplar ve 19 Şu
bat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bu
günden itibaren, üç aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kaza
nırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız be
ni minnettar kılacaktır. 

Bu vesileyle Ekselansınıza en derin hürmetlerimi yenilerim. 

Bay Settar îksel Comte de Borchograve 
« Ortaelçi 

Umumi Kâtip Muavini 
Dışişleri Bakanlığı • 

Ankara 

Ankara, 30 Eylül 1952 

Bay Maslahatgüzar, 

Mef adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 

tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950, 
19 Şubat 1951,15 Haziran 1951 ve 30 Haziran 1952 tarihlerinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubot 
1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bugün
den itibaren, üç aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım.> 

«Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümtinin mutabakatını bildirmekle Ekselansız beni 
minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Maslahatgüzar. 

Kont Fre*d6ris de Borcsgrave d'Altona Settar îksel 
Belçika Elçiliği Maslahatgüzarı 

Ankara 
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S. SAYISI t 277 
Italya'daki Alman ihtira beratları hakkında Roma'da imzalanan 
Anlaşmaya iltihakımızın tasdikma dair kanun lâyihası ve Dışişleri 

ve Ticaret komisyonları raporları (1/561) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . II . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2563, 6/530 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Italya'daki Alman ihtira beratları hakkında Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımızın tasdi
kma dair Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinee Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalariyle ilişiklerinin suretlerinin ekli olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim, ^ 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

İtalya Büyükelçiliği vekâletime bir nota ile müracaat etmiş ve 29 'Kasım 1950 tarihinde Ro
ma'da, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya hükümetleri arasında imza olunan 
Italya'daki Alman ihtira beratlarına dair Anlaşmaya Türkiye Hükümetinin iltihakını, bu iltiha
ka İtalyan Hükümetince büyük kıymet verileceğini tebarüz ettirerek, talebeylemiştir. 

Bu Anlaşmaya göre, İtalya Hükümeti, Almanlara ait Italya'daki ihtira beratlarından, Al
man ihtira beratları hakkındaki 27 Temmuz 1946 Londra Anlaşmasına Taraf her Hükümet, 
tebaasının, bu Hükümetin Londra Anlaşmasına Taraf diğer Hükümet azasına bahşettiği bütün 
hak ve menfaatleri İtalyan vatandaşlarına tanıması şartiyle, istifade edebilmelerini temin için 
lüzumlu tedbirleri ittihaz etmeyi taahhüt eylemektedir. 

Londra Anlaşmasına taraf bütün hükümetlere açık olan işbu Anlaşmaya iltihak, İtalya Hü
kümetine tevdi olunacak yazılı bir ihbar ile yapılmaktadır. 

Almanlara ait ihtira beratlarının kamunun faydalanmasına konmasına mütedair olarak 27 
Temmuz 1946 tarihinde Londra'da imzalanan Anlaşmaya katılmamız 4 . VT . 1947 tarihli ve 5059 
sayılı Kanunla ve bu Anlaşmayı tadil eden 17 Temmuz 1947 tarihli Protokol de 21 Aralık 1949 
tarihli ve 5476 sayılı Kanunla onanmış bulunduğundan, bu kere Roma'da imzalanan Anlaşmaya 
iltihakımızda bir mahzur görülmemiştir. 

Yüksek malûmları olacağı üzere, 27 Temmuz 1946 tarihli Londra Anlaşmasının, «Birleşmiş 
Milletler üyesi her Devletin veya İkinci Dünya Savaşı esnasında tarafsız kalmış her memleketin 
Hükümeti katılmasını 1 Ocak 1947 tarihinden evvel Birleşik Krallık Hükümetine bildirilmek su
retiyle bu Anlaşmaya Taraf olabilirler...» şeklinde yazılmış 9 ucu maddesi dolayısiyle İtalya, 
Birleşmiş Milletler üyesi olmadığı için, bu Anlaşmaya katılamamıştı. 29 Kasım 1950 tarihinde 
Roma'da imzalanan Anlaşma bu boşluğu doldurmakta ve Italya'daki Alman ihtira beratlarının 
akıbetini tâyin etmektedir. 

Bu Anlaşmaya iltihakımız tasdik olunduğu takdirde Türk vatandaşları I ta lya 'daki . Alman 
ihtira beratlarından faydalanma imkânına malik olacaklar, buna mukabil İtalya da memleketi-



mizdeki Alman ihtira beratlarından istifade edebilecek devletler m«yanında yer alacaktır. 
Londra Anlaşmasına iltihakımızın kabulü sırasında belirtildiği gibi, memleketimizdeki, Al

manlara ait ihtira beratları çok .mahduttur, ttalya'daki Alman ihtira beratlarının daha mühim 
miktarda olacağı tabiîdir. 

Bu sebeple, Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımız ît a lya Hükümetine 10 Aralık 1952 
tarihinde ihbar edilmiştir. 

Menfaatlerimize uygun olan bu Anlaşmaya iltihakımıza dair kanun lâyihası Yüksek Mecli
sin tasvibine saygiyle arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dtşişleri Komisyonu 7 .V. 1933 

Esas No. 1/561 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Komisyonumuza havale edilmiş olan ttalya'
daki Alman ihtira beratları hakkında Roma'da 
imzalanan Anlaşmaya iltihakımızın tasdikına 
dair kanun lâyihası Hükümet temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi. 

Alman İhtira Beratları hakkındaki 27 Tem
muz 1946 tarihli Londra Anlaşmasının «Birleş
miş Milletler üyesi her Devletin veya İkinci Dün
ya Savaşı esnasında tarafsız kalmış her memle
ketin Hükümeti, katılmasını 1 Ocak 1947 tarihin
den evvel Birleşik Kırallık Hükümetine bildir
mek suretiyle bu Anlaşmaya taraf olabilir» şek
lindeki 9 ncu maddesi dolayısiyle İtalya Hükü
meti bu Anlaşmaya iltihak edememiştir. 

Londra Anlaşmasına taraf devletler kendile
rinin ttalya'daki Alman İhtira beratlarından is
tifadesini ve Londra Anlaşması hükümlerinin 
İtalya'ya da teşmilini temin etmek maksadiyle 29 
'Kasım 1950 tarihinde Roma'da yeni bir Anlaş
ma imzalamışlardır. 

Bu yeni Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre «Londra Anlaşmasına taraf olup-
ta bu Anlaşmaya taraf olmıyan her hükümet ilti
hakını yazılı olarak İtalyan Hükümetine ihbar 
etmek şartiyle bu Anlaşmaya katılabilir.» 

Türklerin İtalya'daki İtalyanların da Tür-

kiyedeki Alman ihtira beratlarından istifadesini 
temin edecek olan bu Anlaşmaya iltihakımız 
menfaatlerimize uygun görüldüğünden lâyiha 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Reisi Sözcü 
İstanbul Niğde 

N. R. Belger N. Büğe 
Kâtip 

Denizli Balıkesir Bursa 
A. Çobanoğlu E. Budakoğlu H. Kbyvmn 

Erzurum Hatay 
E. S. Burçak A. Melek 

İzmir İzmir 
S. Giz O. Kapani 

imzada bulunamadı tmzada bulunamadı 
Manisa Mardin 

A. Karaosmanoğlu K. Türkoğlu 
imzada bulunamadı 

Mardin Muğla 
A. Uras Z. MandaUfîci 

Seyhan Trabzon 
R. O. Arık H, Saka 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 277 ) 
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Tiot*et Komisyonu rapora 

T. 3 . M. $1. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. î/561 
Karar No. 31 

9 . TTT . 1953 

Yüksek Reisliğe 

İtalya'daki Alman ihtira beratları hakkın
da Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımı
zın tasdikma dair kanun lâyihası, ilgili Hükü
met temsilcilerinin huzuriyle incelendi : 

Almanlara ait ihtira beratlarından âmme
nin faydalanması hakkındaki 27 Temmuz 1946 
tarihli Anlaşma ile bu Anlaşmayı tadil eden 
17 Temmuz 1947 tarihli Protokola iltihakımız 
5059 ve 5476 sayılı kanunlarla onanmış bulun
maktadır. 

Bu kere 29 Kasım 1950 tarihinde Roma'da 
İtalya'nın da mezkûr Anlaşma ve Protokole il
tihak etmesi Fransa, İngiltere ve Birleşik Ame
rika Devletleriyle İtalya arasında imzalanan bir 
Anlaşma ile takarrür ettirilmiştir. 

Bu Anlaşmaya iltihak etmemiz için vâki da
vete Hükümetimizce 10 Aralık 1952 de müspet 
cevap verilmiştir. 

İtalya'da tescil edilmiş olan Alman ihtira 
beratlarının Türkiye'de tescil edilmiş olanlara 
nazaran fazla bulunması bakımından sözü ge

çen Anlaşmaya iltihakımız nMöfaatlerimiae 
uygun mütalâa edilmiş ve bu maksatla hazjrla-
nan kanun lâyihasının 1 nci maddesi aynen 
2-3 ncü maddeleri kelime değişiklikleriyle tadi-
len kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine «rzedil-
mek üzere Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi Sözcü 

Kütahya Bursa 
Hakkı Gedik ff.Şmrum 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 

H. "Başak G. Tiğitbaft 
Bolu 

Vahit Yöntem 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
Ffamdi Bıügurtu 

Brzurum 
Said Başak 

imzada Irahummadı 
İstanbul 

A. H. Başar 
Sivas 

H. Yüksel 

Kütahya Rize 
M. Alkin O. Kavrakofilu 

Trabzon 
Oahid Zamangil 

İmzada bulunamadı 

(S. Sayısı :-277) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Îtalya'daki Alman ihtira beratları hakkında 
Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımızın 

tasdikına dair kanun lâyihası 

— 4 — 
TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Îtalya'daki Alman ihtira beratları hakkında 
Roma'da imzalanan Anlaşmaya iltihakımızın 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Îtalya'daki Alman ihtira be
ratları hakkında Fransa, İngiltere, Amerika Bir
leşik Devletleri ve İtalya Hükümetleri arasında 
29,Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan An
laşmaya 10 Aralık 1952 tarihinden itibaren ilti
hakımız tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 
E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 
İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve Tekel V. V. 

8. Ytrcalt 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihind» 
yürürlüğe girer. 

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

( S.. Sayısı ; 277 ) 
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Bir taraftan Fransa Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Krallığı ve Ame> 

rika Birleşik Devletleri hükümetleri, diğer taraftan İtalya Hükümeti : 
10 Şubat 1947 tarihinde Paris'te imzalanan, İtalya ile Sulh Muahedesinin 77 nci maddesinin 

5 nci paragrafının «İtalya, İtalya'da bulunan Alman emvalinin transferini kolaylaştırmak için lü
zumlu bütün tedbirleri ittihaz etmeyi taahhüt eyler; böyle bir transfer Almanya'yı işgal eden 
devletlerden İtalya 'daki Alman emvaline tasarrufa salahiyetli olanlar taraf nidan kararlaştarıla-
bilir.# şeklinde kaleme alınmış bulunmasını; 

Bir taraftan Fransa Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kıralhğı ve 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, diğer taraftan İtalya Hükümeti arasında 14 Ağustos 
1947 tarihinde Washington'da imza olunan Alman Emvali hakkındaki Anlaşma Muhtırasının ikin
ci paragrafının son cümlesinin «Almanlara ait ihtira beratları ve alâmeti farikalara mütaallik her 
muamele, haklarında ayrı teklifler yapılıncaya kadar muallakta kalacaktır.> şeklinde kaleme alın
mış olmasını; 

Nihayet, Fransa Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı ve Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetlerinin, 17 Temmuz 1947 tarihinde Londra'da imza olunan Pro-
tokolla muaddel 27 Temmuz 1946 tarihinde Londra'da imza edilen- Almanlara ait ihtira beratlarına 
dair Milletlerarası Anlaşmaya Taraf olduklarını, 

Göz önünde tutarak, aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır : 

Madde — I . •' 
İtalya Hükümeti, Almanlara ait bulunan İtalya'daM ihtira beratlarından yukarda işaret olunan 

Anlaşmaya taraf her Hükümet tebaasının, işbu Hükümetin, Anlaşmaya taraf hükümetler tebaasına 
bahşettiği bütün hak ve menfaatleri İtalyan vatandaşlarına tanıması şartiyle, 17 Temmuz 1947 
Protokolü ile muaddel Anlaşmanın 1 ilâ 7 (dâhil) maddelerinde musarrah ayni şartlar, tahditler ve 
nizamlar dâhilinde istifade edebilmelerini temin için lüzumlu bütün tedbirleri ittihaz edecektir. 

Madde — İ L 
(1) İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde işaret olunan karşılıklı hak ve imtiyazlar, İtalyan te

baasına ve Fransa Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kıralhğı ve Amerika Birle* 
şik Devletleri Hükümetleri tebaasma, bu Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren bahşolunacaktır. 

(2) Tukardaki Anlaşmaya taraf olup da işbu Anlaşmaya taraf olmıyanher Hükümet, iltihakı
nı yazılı olarak İtalyan Hükümetine ihbar etmekşartiyle bu son Anlaşmaya katılabilir; işbu An
laşmanın 1 nci maddesinde mevzuubahis karşılıklı hak ve imtiyazlar, İtalyan tebaasına ve iltihak 
eden hükümet tebaasına, ihbarın alındığı tarihten itibaren bahşolunacaktır. 

Tukardaki ahkâmı tasdik etmek üzere, kendi hükümetlerince usulü veçhile mezun (kılınanlar 
işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Roma'da, 29 Kasım 1950 tarihinde, İtalya Hükümeti arşivlerine tevdi edilecek «ek bir nüsha 
halinde, fransızca, ingilizce ve İtalyanca olarakher üç metin aynı şekilde muteber olmak üzere, 
tanzim olunmuştur. İtalya Hükümeti, bu Anlaşmanın musaddak suretlerini diğer mümzi Hükü
metlerden her birine ve Londra'da 27 Temmuz 1946 târihinde imza olunan Anlaşmaya Taraf di
ğer bütün hükümetlere tevdi edecek ve bu hükümetlere işbu Anlaşmaya vâki olacak iltihakları 
ihbar eyliyecektir. 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına Büyük Biritanya ve Şimali İrlanda y 
J. Fouçues Duparc Birleşik Krallığı Hükümeti adına 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına V. A. L. Mallet 
James Çelmeni Dunn İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Vittoiro Zoppt 

(S. Sayı» : 277 ) 





S. SAYISI : 278 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki öde
me Anlaşması müddetinin uzatılmasına dair teati olunan mektup
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret ko

misyonları raporları (1/598) 

T. C. 
Başvekâlet 20 . IV . 1953 

İfatamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 71/1236, 6/1254 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve 
tcra Vekilleri Heyetince 3 . I V . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 3 . IV . 1953 tarihli ve 4/492 sayılı Kararname ile 
tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekü 
A. Menderes 

\ . , 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketimizle Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması 30 Haziran 
1950 tarihinde yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan Belçika ile memleketimiz arasındaki ticari mü
badeleler bu tarihten beri 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasiyle, Avrupa iktisadi iş Birliği 
Teşkilâtı çerçevesi dâhilinde ve Avrupa Tediye Birliği ile kurulan sistem gereğince liberasyon reji
minden istifade ederek cereyan etmektedir. 

Liberasyon rejiminin tatbikatında bâzı aksaklıklar görülmesi, birtak?m malların tedarikinde 
güçlükle karşılaşılması ve anlaşmanın bâzı memleketler aleyhine işlemesi neticesinde bu gibi mem
leketler ticiri mübadelelerini iki taraflı Anlaşmalarla da ayrıca tanzim yolunu tercih etmeye 
başlamışlardır. 

Bu vaziyet karşısında, Belçika ile memleketimiz arasındaki ticari mübadelelerin de yeniden tan
zimine ihtiyaç hissedilmişse de ihracat mevsiminin içinde bulunduğumuz nazarı itibara a^narak ve 
Avrupa Tediye Birliğinin tatbikatını takip ederek görülecek inkişaflara göre kararlar alabilmek 
üzere mer'i ödeme Anlaşmasının altı ay müddetle uzatılması uygun görülmüş ve bu hususta Belçika 
Elçiliği ile teati olunan mektuplar Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına sunulmuştur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/598 
Karar No. 31 

29 . V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihası, Dışişleri ve Eko
nomi ve Ticaret Vekâletleri temsilcileri hazır 
oldukları halde komisyonumuzda incelendi. 

Memleketimizle Belçika arasındaki Ticaret 
Anlaşması, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının 
imzalanması üzerine yürüdükten kaldırılmış ve 

30 Haziran 1950 tarihinden beri Belçika ile aramız
daki mübadeleler 2 Arahk 1948 tarihli ödeme An-
laşmasiyle, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
kararlarına uygun olarak ve liberasyon sistemin
den istifade edi'mek suretiyle cereyan etmek
tedir 

Avrupa memleketlerinin, liberasyon rejimi
nin iyi işlememesi dolayısiyle bâzı malların teda
rikinde güçlük çekmeleri ticari münasebetleri
ni iki taraflı anlaşmalarda tanzim etmeye sev-
ketmiştir. Memleketimizle Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasında yeni ödeme Anlaş
maları imzalanıncaya kadar ihracat mevsiminde 
bulunduğumuz bir sırada mer'i ödeme Anlaş
ması süresinin mektup taatisi suretiyle altı ay 

daha uzatı'ması menfaatlerimize uygun görül
müş ve lâyihanın bir ve ikinci maddeleri aynen, 
üçüncü maddesinde bir ifade değişikliği yapıl
mak suretiyle ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere lâyiha ve ekleri Yüksek Reis
liği sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Reisi 

Y. Sözcü 
Niğde 

A*. BÜge 
Balıkesi 

E. Budakoğlu 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Bursa Çorum 

H. Köymen 8. özer 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Dülger 

İmzada bulunamadı 
Hatay 

A. Me7ek 

Giresun 
A. H. Pamukoğlu 

İmzada bulunamadı 
İzmir İzmir 
S. Giz V. Menteş 

İmzadı bulunamadı 
İzmir 

C. Tunca S 
Seyhan 

R. 0. Arık 

Manisa Mardin 
. Ağaoğlu A. JJras 

Trabzon 
E, Saha 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas N. 1/598 
Karar No. 30 

9. VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması müddetimi' 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkındaki kanun lâyihası, ilgili vekâletler 
temsilcilerinin iştirajnle incelendi : 

Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ite 
memleketimiz arasında Ticaret Anlaşmasının 
yürürlükten kaldırıldığı 30 Haziran 1950 tarihin
den beri aramızdaki mübadeleler 2 Aralık 1948 

tarihli Ödeme Anlaşmasile, Avrupa Tediye Bir
liğinin liberasyon rejiminden faydalanılarak ce
reyan etmekte bulunmuştur. 

Ancak liberasyon rejiminin tatbikatta bâzı 
aksaklıklar göstermesi ve bâzı Avrupa memleket
leri arasında bu sistemin iyi işliyemeyişi bu dev
letleri iki taraflı Anlaşmalarla mübadeleleri tan
zim yoluna sevk etmiştir. Bu lüzum ve zaruret 
karşısında Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir-
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ligi ile aramızda meycut ödeme Anlaşmasının 
mektup teatisi suretiyle 6 ay uzatılması menfaat
lerimize uygun görülmüş ve bu maksatla hazır
lanan kanun lâyihasının 1 ncî ve 2 nci maddeleri 
aynen 3 ncü maddesi Dışişleri Komisyonunun de
ğiştirdiği şekilde kabul olunmuştur. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi 

Kütahya 
H. Gedik 
Katip 

Kocaeli 
H. Başak 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

A. H. Başar 

Afyon K. 
S. Kerman 

Ankara 
8. Benli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas

diki hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem

burg Ekonomik Birliği arasında münakit olup 
meriyet müddeti 31 Aralık 1952 de sona «ren 
ödeme Anlaşması ile eklerinin bu tarihten iti
baren altı ay müddetle uzatılması hakkında 
Belçika Elçiliği ile teati olunan mektuplar tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

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 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Y\rcal\ 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Denizli 
E. Şahin 

İstanbul 
B. Nedim Göknil 

İmzada bulunamadı 
Rize 

O. Kavrakoğlu 

Bolu 
Vahit Yöntem 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

Said Başak 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Alkin 

Sivas 
H. Yüksel 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

İmzada bulunamadı 
« • » 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Türkiye üe Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki ödeme Anlaşması müddetinin 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas

diki hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — HükümttİA 1 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 278 ) 
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Ankara, Si Aralık 1952 

Bay Elçi, 
Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 

tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950, 
19 Şubat 1951, 15 Haziran 1951, 30 Haziran ve 30 Eylül 1952 tarihlerinde teati edilen mektup
lar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tâdillerle 
birlikte, bugünden itibaren, altı aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle 
şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız 
beni minnettar kılacaktır. 

Bu vesile ile Ekselansınıza en derin hürmetlerimi yenilerim. 

Bay Haydar Görk Robert Van de Kerchove d'Hallebast 
Orta Elçi 

Umumi Kâtip Muavini i 
Dışişleri Bakanlığı 

Ankara 

Ankara, 31 Aralık 1952 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek için, 2 Aralık 1948 

tarihli Belçika - Türkiye ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 1950, 29 Haziran 1950, 28 Eylül 1950, 
19 Şubat 1951, 15 Haziran 1951 ve 30 Haziran ve 30 Eylül 1952 tarihlerinde teati edilen mektup
lar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle 
birlikte, bugünden itibaren, altı aylık bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle 
şeref kazanırım. 

«Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız beni 
minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

* 
Ekselans Haydar Gork 

Robert Van de Kerchove d'Hallebast 
Belçika Elçisi 

Ankara 

ı > « < f 
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S. SAYISI : 279 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında 
26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin kabulü hakkında kanun lâyihası ve Dış

işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /583) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . IV . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Hayı : 71/2584, 6/1143 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin kabulü hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îc-
ra Vekilleri Heyetince 27 . III . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Anlaşmaların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete binaen îcra Vekilleri Heyetince 13 . J I . 1953 tarihli ve 4/172 sayılı Kararname ile 
tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

5 Ocak 1950 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle tanzim edilmiş bulunan Türkiye - Yugos
lavya ticari münasebatmm son zamanlarda gösterdiği gettişme temayülünü göz önünde tutan Türk ve 
Yugoslav alâkalı makamları, bu imkânı sağlamak gayesiyle iki memleket arasında mevcut anlaşma
ların yerine kaim olmak üzere, yeni anlaşmalar akdi hususunda mutabakata varmışlardır. Bu 
maksatla Ankara'ya davet edilen Yugoslav Ticaret heyetiyle heyetimiz arasında «bir buçuk ay 
kadar devam eden müzakereler, 26 şubat 1953 tarhiinde, iki Hükümet arasında yeni Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının imzasiyle neticelenmiştir. 

tki memleket arasındaki ticari mübadelelerin, her iki memlekette meriyette bulunan umumi it
halât ve ihracat rejimlerine göre yapılacağını derpiş eden yeni Ticaret Anlaşmasına, iki memleke
tin karşılıklı olarak bir sene zarfında birbirlerine ihraç edecekleri malların listeleri eklenmiş bu
lunmaktadır. 

Bu listelere göre Türkiye, Yugoslavya'ya külliyetli miktarda buğday ve pamuiktan başka ku
ru meyva, kuru sebze, tohum ve sair mevad ihraç edecek, buna mukabil, Yugoslavya'dan her nevi 
kereste, plâstik maddeler, kâğıt, 'kâğıt hamuru ve selüloz, pamuk ipliği, çimento, cam, her nevi 
demir, ç«lik v* mamulleri, makina, ekktirik, motor ve malzemesi, pamuklu mensucat ve saire it
hal edecektir. 

îki Hükümetin, Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil memleketlere tatbik ettikleri muameleleri 
birbirlerine tatbik edecekleri, bir taraf müesseselerinin diğer tarafın münakaşalarına iştiraki ha
linde, yekdiğerine karşı farklı muamele yapılmıyaoağı ve nakliyat ile turizm sahasında müte 
kabil kolaylıklar*gösterileceği gibi bu hususta muallâiktaiki meselelerin halledileceği ve karşılıkla 
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ticari münasebetlerin ia'kigafmı gerçekleştirmek gayesiyle bir Türk - Yugoslav Muhtelit Komisyu 
nunun kurulacağı Anlaşmaya ek mektuplarda ayrıca, derpiş edilmiştir. 

ödeme Anlaşmasına gelince, karşılıklı mal mübadelelerinden mütevellit ödemelerle her iki mem
lekette kambiyo kontrolü hakkında cari mevzuatça müsaade edilen diğer bilcümle ödemeler, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasiyle Yugoslav Devlet Bankasında dolar olarak açılacak hesaplar kana-
liyle yapılacaktır. Bu ödemeler için görünüşte iki ayrı hesap derpiş olunmakla beraber, muamelâtın 
teknik bakımdan sürat ve intizamını temin maksadiyle asıl hesabın Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasında tutulması, mutabakat mektuplarının da Yugoslav Devlet Bankası tarafından tanzimi 
hususunda anlaşmaya varılmıştır. 

ödeme Anlaşmasında karşılıklı olarak 3 000 000 dolarlık bir borçlanma haddi tesbit edilmiştir. 
Bu miktarın feykmdakı ödemeler için borçlu taraf, üç ay vâde ile geri alabilmek şartiyle röpor mua
meleleri yapmak yahut döviz terketmek suretiyle hesabını besliyebilecektir. 

Anlaşmanın hitamında hesaplarda kalacak bakiye, borçlu tarafça altı ay zarfında mal ihracı su
retiyle veya üçüncü bir memlekette kendi namlun na açılmış diğer bir hesaba, bu memleketin önce
den muvafakati alınmak şartiyle, nakletmek suretiyle tasfiye olunacaktır. Akı ay sonra kalan baki
ye serbest dövizle tesviye olunacaktır. 

ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan bir Protokol ile ticari mübadelelerden mütevellit eski 
Türk ve Yugoslav alacaklarının karşılıklı olarak tasfiyesi de sağlanmış bulunmaktadır. 

Yugoslav makamlarının memleketimizden buğday mübayaatını kolaylaştırmak maksadiyle ayrı bir 
Protokol akdedilmiştir. 

Bu Protokol hükümlerine göre, Yugoslav ithalât müesseseleri, Yugoslav mamullerinin teslimi 
için Yugoslav müesseseleriyle Türk resmî ve yarı resmî teşekkülleri arasında aktedilen mukaveleler 
kıymetlerinin % 50 sine muadil miktarda olmak üzere Türkiye'den kredi ile buğday satmalabi-
lecektir. Bu şekilde satmalman buğdayın bedeli Yugoslav Devlet Bankasında açılacak hususi bir 
buğday hesabına geçirilecek ve bu hesap, Yugoslav Devlet Bankası tarafından, âzami 18 ay 
zarfında, ahdî hesaba nakiller yapmak veya serbest dövizle tediyatta bulunmak suretiyle tasfi
ye edilecektir. 

Diğer taraftan ödeme Anlaşması hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
Yugoslav Devlet Bankası namına açılmış bulunan ahdî hesabı beslemek gayesiyle, Yugoslavya'nın 
evvelce satınaimış bulunduğu 100 ve 50 bin ton buğday için Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında açılmış olan hususi kredi hesaplarından ahdî hesaba nakiller yapılması da bir mek
tupla derpiş edilmiştir. 

tki memleket arasında şimdiye kadar birkaç milyon doları geçmiyen karşılıklı mübadele hac
minin, yeni anlaşmalar çerçevesi dâhilinde, 70 milyon dolara yakm bir meblâğı bulması der
piş edilmiştir. 

Bu Anlaşmalar ve ekleri memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden, Büyük Mil
let Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

( S. Sayısı : 279) 



- 3 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Jfomisyçnu 29 . V . 1953 

Esas No. 1/583 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaş-
malariyle eklerinin kabulü hakkında kanun lâ
yihası Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret Vekâlet
leri temsilcileri hazır oldukları halde komisyo
numuzda incelendi. 

Memleketimizle Yugoslavya arasındaki 5 
Ocak 1950 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma
sının iki memleket arasında inkişaf eden ticari 
münasebetlerin tanzimine kifayet etmediği 
görülerek 26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da 
yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları İmzalan 
mıştır. 

Gerekçede de belirtildiği gibi Anlaşma: 
Mübadelelerin her iki memlekette cari ihra

cat ve »ithalât rejimine göre yap'lacağmı, iki 
Hükümetin Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil 
memleketlere tatbik ettikleri muameleleri bi-
ribirlerine de tatbik edeceklerini âmir bulun
makta ve eki mektuplarda da turizm ve müna
kale hususlarında karşılıklı kolaylıklar sağla
nacağı, ticari münasebetleri tanzim için bir 
Türk - Yugoslav Muhtelit Komisyonunun kurul
ması derpiş edilmektedir. 

Yugoslavya'nın memleketimizden ithal ede
ceği buğday mubayaatmı kolaylaştırıcı ve ticari 
mübadelelerden mütevellit eski Türk - Yugos-

(Ş, Sayısı: 279) 

lav alacaklarının tesviyesinin teminine müte
dair bir de Protokolü havi Anlaşma ve ekleri 
menfaatlerimize uygun görüldüğünden 1 ve 2 
nci maddeler aynen 3 ricü madde bir kelime de
ğişikliği ile ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere lâyiha ve ekleri Yüksek Re
isliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Reisi 

Y. Sözeü 
Nig-de 

N. Bilge 
Kâtip 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Bursa 
H. Köymen 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

B. Dülger 
İmzada bulunamadı 

' 

Balıkesir 
E. Bvdakoğlu 

Çorum 
S. özer 

Giresun 
A. H. Pamukoğlu 

İmzada bulunamadı 
Hatay İzmir İzmir 

A. Mtlek H. Giz V. Menteş 
İmzada bulunamadı 

İzmir Manisa 
C. Tunca 8. Ağaoğlu 

Seyhan 
B. Ö. Arık 

Mardin 
A. tfras 

Trabzon 
R. Saka 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/583 
Karar No. 38 

10 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihin
de Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme An-
laşmalariyle eklerinin kabulü hakkında kanun 
lâyihası, ilgili hükümet temsilcilerinin iştirakiy
le komisyonumuzda incelendi: 

îki memleket arasındaki ticari mübadelelerin 
her iki memlekette meriyette bulunan umumi 
ithalât ve ihracat rejimlerine göre yapılacağı, 
iki memleketin Avrupa İktisadi î ş Birliğine dâ
hil memleketlere tatbik ettikleri muameleleri bir 
birlerine tatbik edecekleri, nakliyat ile turizm 
sahasında mütekabil kolaylıklar gösterileceği 
gibi bu hususlarda muallâktaki meselelerin hal
ledileceği ve karşılıklı ticari münasebetlerin in
kişafını gerçekleştirmek gayesiyle bir Türk - Yu
goslav muhtelit komisyonunun kurulacağı hü
kümlerini ihtiva eden Anlaşmaya tarafların bir 
yıl içinde birbirlerine ihraç edecekleri malların 
listesi eklenmiş bulunmaktadır. 

ödeme Anlaşmasında ise mübadelelerden ve 
sair hususlardan mütevellit ödemelerin Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasiyle Yugoslav Dev
let Bankasında dolar olarak bir hesap kanaliyle 
yapılmakla beraber asıl hesabın Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasında tutulacağı, karşılıklı 
olarak 3 000 000 dolarlık bir borçlanma haddi 
tesbiti, Anlaşmanın hitamında kalacak bakiye
nin borçlu tarafça altı ay zarfında mal ihracı 
veya başka bir memleketteki alacağının devri 
suretiyle tasfiye olunacağı derpiş olunmaktadır. 

Ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan bir 
Protokol ticari mübadelelerden mütevellit eski 
Türk ve Yugoslav alacaklarının tasfiyesini te
min eylemektedir. Diğer ek bir Protokol da Yu
goslavya'nın memleketimizden buğday mubaya-
atını kolaylaştırmak gayesiyle imza olunmuştur. 

Alman izahattan, bu Anlaşmanın iki mem
leket arasında şimdiye kadar mahdut bir çer
çeve içinde cereyan etmekte olan ticari müna
sebetlerin hacmini büyük mikyasta artıracağı 
ve Avrupa iktisadi îş Birliğine dâhil olsun ve
ya olmasın bütün dünya devletlerinin iki taraf
lı anlaşmalarla ihracatlarını artırma yolunu 
tutmuş oldukları anlaşıldığından akdolunan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmasiyle Eklerinin kabu
lü hakkındaki kanun lâyihasiyle Hükümet tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arzedil-
mek üzere Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi Sözcü 

Kütahya Bursa 
Bakk% gedik H. Şaman 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 
H. Başak 8. Kerman 
Ankara. Denizli 

Salâhattin Benli E. Şahin 
Kastamonu Kütahya 

Şükrü Kerimzade Dr. M. Alkin 
Rize Trabzon 

O. Kavrakoğlu S. Başhmar 

( S. Sayısı : 279 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti üe Yugoslav Hükümeti ara
sında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle ekle
rinin kabulü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şu
bat 1953 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle ekleri kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. Alakant 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
Maliye V. V. 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
T. tleri 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili ve 
Tarım V. V. 

E. Güreli 
Sa. ve So. Y. Vekili 

E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Vekili 

- 5 -
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTİRlŞl 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yugoslav Hükümeti ara
sında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle Ekle
rinin kabulü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. -^ Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini yürütmeye İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Tarım Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Ytrcalt 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yugoslav Hükümeti ara
sında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle Ekle
rinin kabulü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 279 ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAV HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET 

ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübade
leleri kolaylaştırmak, teşvik etmek ve geliştirmek maksadiyle aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlar
dır. 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti arasındaki mal mübadeleleri 
her iki memlekette meriyette bulunan umumi ithalât ve ihracat rejimlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Her iki memleketin salahiyetli makamları, işbu Anlaşmaya merbut A ve B listelerinde yazılı mal
ların, bunların ithal ve ihracı önceden müsaadeye tâbi olduğu takdirde, her birine tahsis edilen kon
tenjanlar hududu dâhilinde, karşılıklı olarak, ithal ve ihracına müsaade edeceklerdir. 

Madde — 3. 

A ve B listelerinde yazılı olmıyan mallardan ithal ve ihracı kontrol rejimine tâbi bulunanlarla 
kontenjanları tükenmiş olan mallar, iki memleket salahiyetli makamlarının önceden müsaade istih
sal olunmak şartiyle, karşılıklı olarak ihraç ve ithal olunabilecektir. 

Madde — 4. 

Her iki memleket arasında mal ihraç ve ithali, ödeme Anlaşması ve hâlen mevcut hususi an
laşmalarla derpiş edilen hesaplarda mevcut disponibiliteler hudutları dâhilinde icra edilecektir. 

Madde — 5. 

İşbu Anlaşmanın meriyete girmesinden sonra Yugoslavya'dan Türkiye'ye sevkolunan mallara, 
salahiyetli makamlarca verilmiş ve ilişik modele uygun bir menşe şehadetnamesi katılacaktır. 

İşbu Anlaşmanın meriyete girmesinden sonra Türkiye'den Yugoslavya'ya sevkolunan mallar 
için, Yugoslav makamları, salahiyetli makamlar tarafından verilmiş ilişik modele uygun bir men
şe şehadetnamesi talep edebileceklerdir. 

Bununla beraber, karşılığı FOB 100 Türk lirasını yahut bunun Dinar ile tutarını geçmiyen sev
kıyat için her iki tarafça menşe şehadetnamesi istenmiyecektir. 

Madde — 6. 

Karşılıklı ticari münasebetlerin inkişafını ve iktisadi ve teknik iş birliğini gerçekleştirmek ga
yesiyle bir Türk - Yugonlav Muhtelit Komisyonu kurulacak ve vazifeleri şunlar olacaktır: 

a) İşbu Anlaşma ile eklerindeki hükümlerin iyi bir surette tatbikma nezaret etmek, 
b) Ekli listeleri gözden geçirmek ve lüzumlu gördüğü takdirde yeni kontenjanlar tahsis1 etmek, 
c) İki memleket arasında, gerek mal mübadelesi sahasında, gerek ödemeler sahasında çıka

bilecek güçlükleri imkân nispetinde bertaraf etmek; 
d) Anlaşmanın meriyet müddeti içinde iktisadi ve teknik iş birliğinin gerçekleşmesi için 

uygun göreceği bütün tedbirleri teklif etmek. 
Muhtelit komisyon, kendi salâhiyetine ait bütün meseleleri hususi protokollerle tanzim ede

cektir. Âkıd Taraflardan biri talep ettiği takdirde, bu protokoller her iki memleket yetkili ma
kamlarının tasvibine sunulacaktır. 

Her Âkıd Taraf, lüzumu halimde, sene içinde komisyonu toplantıya çağırabilecektir. 
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Maââe — 7. 

İşbu Anlaşmanın tatbik mevkiine konulmasından önce başlamış olup henüz tamamlanmıyan ticari 
muameleler, halen mevcut hususi anlaşmaların veya işbu Anlaşmanın hükümlerine göre tasfiye olu
nacaklardır. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşmanın çerçevesi içinde ve meriyet müddeti zarfında yapılmış olup inkızasında tamam
lanmıyan ticari muameleler, işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince tasfiye olunacaktır. 

Madde — 9. 

tşbu Anlaşma çerçevesi içinde yapılan muamelelere mütaallik ödemeler bugünkü tarihte imzala
nan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacaktır. 

Madde — 10. 

tşbu Anlaşma 1 Mart 1953 tarihinde meriyeti} girecek ve 28 Şubat 1954 tarihîne kadar mute
ber olacaktır. 

Hitamından iki ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik müddetler için kendiliğinden usa-
tıhnış sayılacaktır. 

26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Hükümeti 
adına adına 

(Settar îksel) (D,r. Stane Pavliç) 

Mense Şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen : 
isim İsim . . . 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak Sokak . 

alalın cinsi . . 
Ambalaj . . . 
Koli adedi . . 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisâfi kilo 
Kıymet : 

Malın gönderileceği yol : 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 26 Şubat 1953 tarihli Ti-
Türk caret Anlaşması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın menşeli olduğunu tasdik 

Yugoslav 
eder. 

Tarih 
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• - Listesi 

Türkiye'ye ihraç olunacak Yugoslav mallan 

Türk 
tarife 
No. 

54 
66 
66 
75 
75 
77 
89 

125 
126 
135 

250 
271 
274 
281 
281 

282 
284 

284 
284 
284 
285 
287 

İstatistik No. 

129 
163 B 
162 
209 
212-218 
220 
258 

430 
433 
450-452/B 

. 757 
803-817,820 
834 
875/a 
877/a,b 

887 
— 

951,956 
— 
970,971 
975 

ıMall'arın cinsi 

288 979 

289 
295 
298 
300 
302 
307 
323 
328 
328 
328 

981 
998,999 
1005 
1008 
1010 
1026 
1069 
1076/A,1077 
1076/B 
1078 

Sedef düğme 
Her nevi jelatini 
Hayvani tutkal; 
işlenmiş deriler; 
işlenmiş deriler 
Domuız derisi! 
Deriden ımıamul makine kayışı ve makinelerde 
müstamel diğer deri ve kösele anamulât 
Fötr erkek şapkası 
Fötr şapka taslağı 
Yalnız korse imalinde kullanılan ipeık, suni 
ipek ve sair lifî maddelerden dokunmuş ku-
mıaşlianr 
ömür otu (bira çiçeği) 
Tıbbi neba ta t 
Her nevi isler (Fahmi nebati) 
Ham plâstik maddeler 
Plâstik maddeler, levha., yaprak, çubuk v. s. 
şekillerde 
Sanayide 'kuManılan ttekstolit verpartinaks 
Kâğıt hamuru için odun 
Kereste (yumuşak) (Türfk ithalât rejimine 

S,'göre) 
Kereste (sert) (Türk ithalât rejimine göre) 
Yalnız kntuluk kereste 
Telgraf difrekleri (Türk ithalât rejimin© göre) 
Kaplamalık ağaç, yaprak ve şeritler 
Tahta traversler (kayın ve -meşe) (Türk itha
lât rejiminle göre)' 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi, talaş veya 
yonga ve sair maddelerden malzemei inşaiye 
(lesonit) (Türk ithalât rejimine göre) 
Hazırlanmış fıçı tahtası 
Ağaçtan dokumacı malzemesi 
Ağaçtan alâtı feaunitye 
Yalnız ağaçtan kundura kalıbı 
Ağaç kıumduıra çirvisi 
'Yalnız sanayide kullanılan fırçalar 
Salüloa 
iyi ve âdi matbaai (kâğıdı 
Filigranlı âdi matbaa kâğıdı 
Kesilmemiş yazı kâğıdı 

Senelik kon
tenjan 1 000 

A. B. D. $ olarak 

2 
5 

25 
40 
20 
20 

30 
60 
5 

3 
50 
6 

10 

200 

500 

4 500 
1 000 
1' 000 

150 
25 

300 

60 
50 
30 
20 

5 
20 
20 

500 
600 
400 

2 
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Türk Senelik kon-
tardfe tenjan 1 000 
No. İstatistik No. Malların cinsi A.B. D. $ olarak 

Zımpara ve saireli kağıt ve mukavvalar 
Hassas fotoğraf kağıdı 
Sigara kâğıdı • 
'Mukavva 
Çaltı için zift ve katranlı mukavvalar 
Yalnız baritli âlâ mukavvalar 
Yalmiıız hususi evsafta kâğıt torbalan 
Yalnız ham karbon kâğıdı, heleoğraf aletleri 
için» hususi kâğıtla» 
Pamuk iplikleri (Türk ithalât rejimine göre) 
Perakende satılabilecek şekilde pamuk iplik
leri (Türk ithalât rejimine göre) 
Pamuktan balık ağı iplikleri 
Pamuk inendi! 
Kauçuktan iç ve dış lâstikler ve bandajlar 
Elâstikî mensucartl 
Yalnız sanayide kullanılan ve hususi şekilde 
mamul kauçuk çizmeler 
Kauçuk eldivenleri 
Prezervatif, emzik ve saire 
îrilgatörler ve sairel 
Sair kauçuk mamulâtı 
Çadiır imalitae mahsus muşambalar 
Değirmen taşları 
Bileği taşı 
Çark, bileği, eğe ve sair taştan mamulât 
Çimento (Türk ithalât rejimine göre) 
Ateş toprağı 
Ateş tuğlası ve kiremidi 
Her nevi inşaatta kullanılan amyant mamuller 
Levha ve yaprak halinde mika ve mamulleri 
Elektrik alâtı ve aksamı (izolatörler) 
Damajana 
Her nevi cam izolatörler 
Pencere camları 
Ayna, mağaza, vitrin camları (Türk ithalât 
rejimine göre) 
Her nevi lâmba şişeleri 
Alâtı basariye ve fenniye camlan 
Halis ve hususi çelikler (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Her nevi demir ve çelik çubuk 
Demir, veya çelik levhalar (Türk khalât reji
mine göre) 
Yalnız kalınlığı 6,25 mm. yuvarlak demir (fil-

0 

\ 
\ 

\ 
S 

} 
J 

! 
J 

10 
60 

500 
130 

5 
10 
5 

12 
300 

80 
60 
15 

300 
10 

10 
<5 

10 
3 

10 
100 

5 

30 

2 500 
150 

20 

1 
10 
50 
1 

500 

10 
10 

150 

200 

masin) 100 

332 
335 
340 
341 
341 
342 
357 
363 

366 
371 

372 
400 
445 
446 
447 

448 
448 
448 
449 
451 
459 
463 
476 
469 
471 
481 
477 
479 
488 
494 
495 
497 
498 

502 
509 
519 

520 
523 

520 , 

1091,1092 
1095 
1106 
1109-1111 
1112 
1113,1114 
1147 
1158,1159 

1168-1176 
1201 

1204 
1362 
1456,1457,1458 
1461,1462 
1463 

1465 
1467 
1469-1472 
1473 
1476-1477 
1508,1509 
1516,1518 
1554,1555 
— 
1545/C 
1576,1577,1580 
1559 
1566,1567 
16144615 
1625 
1631 
1635-1639 
— 

1650 * 
1661 
— 

„ . , _ 

— 

1724 
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Türit 
tarife 
No. 

523 

525 
528 

529 
529 
530 
531 
532 
532 
533 
534,648 
536 
537 
> 
538 

538 
538 
538/D 
541 
545 
548 
551 
552 
552 

İstatistik No. 

1761 

1780 
1785 

1791,1792 
— 
1805 
— 
1813 
1811,1812,181* 
1815,1816,1817 
1818,2285 
1835 
1836 

1842-1857 

1851 
1857 
1852 
1871-1873 
1880 
1888 
1895-1898 
1904,1905,1910,1912 
1906 

Malların cinsi 

552 

552 
557 
558 

1911 
1942 
1954 
1964 

1966 

569 — 

570 
570 
574 
574 
595 
598 

2031 
2033-2037 
2045,2047,2049 
2051 
2140 
— 

Levha halinde teneke, stampalı ve resimliler 
dâhil 
Galvanizli dikenli tel 
Yalnız gemiler için hususi zincirler, genişliği 
13 mm. den yukarı 
Dökme borular (Türk ithalât rejimine göre) 
Dikişsiz borular (Türk ithalât rejimine göre) 
Dingiller ve vagonet dingil ve tekerlekleri 
Çelik bilyeler (Türk ithalât rejimine göre 
Nal çivisi 
Çivi 
Vide ve cıvatalar (Türk ithalât rejimine göre) 
Kalorifer kazanları, radiyotörler ve aksamı 
1 )emir kasadar 
Demir büro eşyası (Türk ithalât rejimine 
göre)ı 
Demirden el aletleri (Türk ithalât rejimine 
göre) Baltalar hariç 
örs, 250 gramdan yukarı çekiçler 
150 gram ve omdan yukarı sair aletler 
Oraklar 
Çilingir mamulâtı (Türk ithalât rejimine göre) 
Dikiş makinesi iğneleri 
Galvanize demir telden, kaf eslikler 
Yalnız demir bidon ve fıçılar 
Lâmba ve her nevi maden ocağı lâmbası 
Teneke, galvanizli veya emaye mutfak ta
kımları 
Sair madenî mamıılât (banyo ve lavabo) (Türk 
ithalât rejimine göre) mutfak takıımliarı hariç 
Elektrikli ev aletleri 
BakiT borular 
Elektrolitik çıplak bakır tel 
Tabiî veya suni ipekle tecrit edilmiş bakır 
teller 
Kursum borular ve saire ile tecrit edildikten 
sonra kaplı bakır kablolar 
Alüminyum ve halitası (Türk ithalât rejimine 

i göre) 
Külçe halinde kurşun 
Levha, boru, çubuk, tel halinde kurşun 
Çinlko 
Çinko levha 
Duvar saatleri 
Elektrik muadditleri, ölçü aletleri, su ve gaz 
muadditleri (Türk ithalât rejimine göre) 

Senelik kon
tenjan 1 000 

A.B.D. $ olarak 

50 
10 

50 
500 
300 
100 
20 
80 
20 
30 

100 
5 

10 

180 
10 
10 
60 
40 
5 

10 
25 
40 

200 

100 
60 
25 

200 

25 

300 

200 
200 
100 
60 

200 
50 

150 
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Türk 
tarife 
No. 

616 

617 
618 

619 

626 

627 

632 
642-640 

İstatistik No. 

2212,2213 

2214,2215 
2218,2219 

2220,2222,2223,2224 

2235-2237 

2238 

2246,2250 

tMâllunn cinsi 

652 — 

653 
654 
664 
664 

665 
666/2 

667 
669 

679 
681 
695 
695 
695 
702 
702 
702 

703 
711 
711 
711 
718 
719 
725 

2334 
2335-2337 
2414 
— 

2426 
2442-2447 

_ 
2464 

2476-2478/A 
2483 
2532 
2532 
2533 
2549 
2545 
2542-2547-2549 
2551-2553-2556 
2562 
2630 
2631 
2639 
2762 
2779,2781 
2839 

Sinema projeksiyon ve reprodüksiyon cihaz
ları 
Boş sinema ve fatoğraf fÜiinleri 
Telli telefon ve telgraf aletleri ve teknik ak
samı 
Radyo (ahize ve mürsileleri ve aksamı) 
Alıcı radyo ve teknik aksamı 
Tıbda, dişçilikte ve baytarlıkta kullanılan alet 
ve cihazlar 
Dişçilikte ve cerrahîde kullanılan masa, fcol-
tuik ve saîlre 
Tartma aletlisîl (Türk ithalât rejimine göre): 
Barut ve patlayıcı maddeler (Tekel mevzuu) 
(Türk ithalât rejimme göre) 
Elektro înötörler, transformatörler, enterüp-
törler ve nıoıtör aksamı (Türk ithalât rejimine 
göre)' 
Kuru piller 
Elektrod, bale # 
Pülverizatörler 
Ziraat makina ve aletleri ve aksamı (Türk it
halât rejimine göre) 
Her nevi tulumbalar (Eİ ile işleyenler hariç) 
Makina ve aletlerin mihaniki aksamı (Türk it
halât rejimine göre) 
Otomobiller için muhtelif aksam ve parçalar 
Kamyon ve kamyon yedekleri 
Kamyon ve traktör römorkları 
Velosipet, motosiklet ve aksamı 
Vagonet 
,Fuel oil 
Gaz oil 
Makina yağları 
Litopon 
Minium (kurşundan) 
Madenî boyalar 

Kurşun kalemleri 
Âdi sutkostik 
Karbonat de sut 
Sülfat de sut (Glauber tuzu) 
Karbür de kalsium (karpit) 
Sülfat de fer 
Bakır emlâhı (Göz tagı) 

Senelik kon
tenjan 1 000 

A;B.D. $ olarak 

60 
30 

100 
200 

40 

ılO 
50 

100 

500 
100 
50 
10 

300 
100 

300 
15 

150 
100 
20 
100 
400 
350 
100 
100 
60 
80 

30 
120 
100 
20 
200 
1 

100 
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OMCalIarın cinsi 

Arseniat de Plomb 
Haşerat öldürmeye mahsus emsali müstahzarat 
(ziraatte) 
Asit tartr ik 
Asit asetik (anidr veya glasyal veya krista-
lrzablı olanlar. Bunlardan yalnız .anidr asetik 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin önceden 
müsadesme tâbidir) 
Saf ıglöta 
Menlte piperita 
ÖlüseriM 
Deri v« dokuma sanayiine mahsus kimyevi 
maddeler (Tanenler harici) 
Dokuma sanayiine mahsus boyayıcı maddeler 
(Türk ithalât rejimine göre) 
Tıbbi ve ispençiyari maddeler (Türk: ithalât 
rejimime göre;)1 

Küçük otomatik telefon santralleri 
Telekomünikasyon aletleri 
Otomobilleır için elektrik malzeme (Türk itha
lât rejimine göre) 
Bergman boruları (Tünk ithalât rejimine göre) 
Muhtelif elektrik malzeme ve tesisatı (Türk 
ithalât rejimine göre) 
Su tesisatı ve sıhhi tesisat için yedek aksam 
(Türık ithalât rejimine göre)' 
Musiki aletleri (Türk ithalât rejimime göre) 
Pamuklu mensucat (Türk ithalât rejimine göre) 
Yün menjsuoat (Türk ithalât rejimine göre) 
Mihaniki kâğıt hamuru (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Her nevi makinalar (Türk ithalât rejimine göre) 
Damızlık bakariye cinsinden hayvanlar (Türk 
ithalât rejimine göre) 2 000 baş 
Damızlık at (Türk ithalât rejimine göre) 2 000 baş 
Muhtelif 

Senelik kon
tenjan 1 000 

A.B.D. $ olarak 

[ 250 
J 

30 

10 
5 

10 

80 

50 
20 
30 

50 
50 

100 

30 
20 

4500 
p. m. 

250 
p. m. 

300 
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B - Listesi 

Yugoslavya'ya İhraç olunacak Türk mallan 

Senelik kontenjan 
(1 000 A. B. D. 

Malm cinsi dolan olarak) 

Manganez 7 000 ton 
Amiant 
Deniz tuzu 
Zımpara (neksus) 
Hurda demir 10 000 ton 
Palamut ve hulâsası 
Balmumu ve reçineler 
Keten tohumu 
Susam 
Kendir tohumu 
Nebati yağlar 
Küsbeler 
Küçükbaş hayvan derisi 
Yün ve tiftik 
Pamuk 
Buğday (Toprak Malhsulderi Ofisinden satın 
alınmak üzere) 
Kuru üzüm 
Fındık 
Kuru incir 
Zeytin 
Kuru sebzeler (Fasulye, mahut ve mercimek) 
Fiğ 
Bağırsak 
Kimyevi ve tıbbi maddeler (Antibiotikler) 
Musiki âletleri 
Katran 
Muhtelif 

— 
50 
10 
20 
— 
20 
50 

300 
100 
300 
50 
50 
50 

100 
12 000 

15 000 
200 
500 
20 
25 

300 
T8 
20 

600 
20 
50 

300 
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Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 
Bugünkü tarihte Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzası ile neticelenen müzakereler sıranın-

da vâki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususatı, Hükümetim namına size teklif etmekle şeref 
kazanırım : 

Mer'i umumi ithalât ve ihracat rejimi çerçevesi dâhilinde, Yugoslav Hükümeti, ahdî hesa
bındaki disponibiliteler hududu içinde O. E. C. E. memleketlerine tatbik ettiği muamelenin ay
nını Türkiye'ye tatbik edecektir. 

Kendi cihetinden de, Türkiye, umumi rejimi çerçevesi içinde ve ahdî hesabındaki disponibili
teler dâhilinde O. E. C. E. ye dâhil memleketlere tatbik olunan ithalât ve ihracat rejimini Yugos
lavya'ya tatbik edecektir. 

Yukardaki hususat hakkında Türk. Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Settar îksel Yugoslav Heyeti Reisi 
Elçi Dr. Stane Pavlic 

Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

Mefadı aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihte Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzasiyle neticelenen müzakereler sırasın

da vâki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususatı, Hükümetim namına size teklif etmekle şeref ka
zanırım: 

Merî umumi ithalât ve ihracat rejimi çerçevesi dâhilinde, Yugoslavya Hükümeti, ahdî hesabın
daki disponibiliteler hududu içinde O. E. C. E. memleketlerine tatbik ettiği muamelelerin aynını 
Türkiye'ye tatbik edecekir. 

Kendi cihetinden de, Türkiye, umumi rejimi çerçevesi içinde ve ahdî hesabındaki disponibili
teler hududu dâhilinde O. E. C. E. ye dâhil memleketlere tatbik olunan ithalât ve ihracat rejimini 
Yugoslavya'ya tatbik edecektir. 

Yukarıdaki hususat hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Rek.» 

Yukardaki hususat hakkında Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit etmekle şeref 
kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavliç Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi ' Settar îksel 

Ankara 
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Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

Bugünkü tarihte Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının imzasiyle neticelenen müzakereler sırasında 
vâki görüşmelere atfen, aşağıdaki hususu Hükümetim narama size teklif etmekle şeref kaza
nırım : 

îki Âkıd Taraf, bir taraf müesseselerinin diğer tarafın münakaşalarına iştirakinde ..yekdiğerine 
karşı fark gözetici muamelelere müracaat etmemeyi taahhüt ederler. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Set'tar Iksel Yogoslay Heyeti Reisi 
Elçi Dr. Stane, Pavlic 

Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihte Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzasiyle neticelenen müzakereler sırasında 

vâki görüşmelerimize atfen, a.şağıdaki hususu Hükümetim namına size.teklif etmekle şeref kaza
nırım : 

«îki Âkıd Taraf, bir taraf müesseselerinin diğer tarafın münakaşalarına iştirakinde yekdi
ğerine karşı fark gözetici muamelelere müracaat etmemyi taahhüt ederler.» 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin say
gılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis.» 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit etmekle şeref 
kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica derim. Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi (Settar îhsel) 

Ankara 

Ankar*, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

îki Hükümet arasında bahis mevzuu bulunan münakalât, nakliyat ve turizme aitt.bâzv mesele
ler hakkındaki görüşmelere atfen, aşağıdaki hususları Hükümetim adına size jfcakiil etmekle şeref 
kazanırım : . . 

1. Demiryolları münakalâtı 
îki Devl-et Demiryolları İdareleri, transit trafiğini teşvi,k için teşriki mesai etmeye ve bu tra-
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fiği artırmak gayesiyle, iki memleketin seyrisefainine zarar vermiyecek şekilde, hususi ticari con-
sesyonlarda bulunmaya amadedirler. 

2. Deniz nakliyatı 
îki memleketin Denizcilik İdareleri iki memleket limanları arasındaki muntazam deniz trafi

ğini takviye gayesiyle sıkı bir iş birliği yapmaya ve bu hususta ev kısa zamanda birbirleriyle te
mas etmeye amadedirler. 

3. Hava trafiği 
îki memleketin Sivil Havacılık hususundaki salahiyetli idareleri memleketlerimiz arasında 

mütekabil hava hatlarının ihdası için lüzumlu anlaşmaların akdi gayesiyle en kısa zamanda mü
zakereye girişeceklerdir. 

4. P. T. T. trafiği 
Yugoslavya ile Türkiye arasındaki posta irsalâtı ile transit irsalât iki memleketin salahiyetli 

idareleri arasında müzakere mevzuu olacaktır. 
Değer konmuş mektup ve kutular meselesi iki memleketin P. T. T. İdareleri arasında en kısa 

zamanda halledilecektir. 
5. Turizm 
İki memleket arasındaki turizmi geliştirmek için, müşterek turistik propagandayı mümkün 

kılacak iş birliğin ve turistik hatların tesisi ve bu sahada kolaylıklar yapılması lüzumlu adde
dilmektedir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Yugoslavya Heyeti Reisi 
Bay Settar İksel Dr. Stane Pavlic 

Elçi 
Dışişleri Vekâleti Uumumi Kâtip Muavini 

Ankara 

Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
îki Hükümet arasmda bahis mevzuu bulunan münakalât, nakliyat ve turizme ait bâzı meseleler 

hakkındaki görüşmelere atfen, aşağıdaki hususlanHükümetim adına size teklif etmekle şeref kazanı
rım: 

1. Demiryolları münakalâtı : 
îki Devlet demiryolları idareleri, transit trafiğini teşvik için teşriki mesai etmeye ve bu trafiği 

artırmak gayesiyle, iki memleketin seryrisefainine zarar vermiyecek şekilde, hususi ticari konsesyon-
larda bulunmaya amadedirler. 

2. Deniz nakliyatı : 
îki memleketin denizcilik idareleri iki memleket limanlan arasmdaki muntazam deniz trafiğini 

takviye gayesiyle sıkı bir iş birliği yapmıya ve bu hususta en kısa zamanda birbirleriyle temas etmi-
ye amadedirler. 

3. Hava trafiği ; 
îki memleketin sivil havacılık hususundaki salahiyetli idareleri, memleketlerimiz arasında mü

tekabil hava hatlarının ihdası için lüzumlu anlaşmalann akdi gayesiyle en kısa zamanda müzakere
ye girişeceklerdir. 
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4 P. T. T. Trafiği : 
Yugoslavya ile Türkiye arasındaki posta irsalâtı ile transit irsalât iki memleketin salahiyetli ida-

j?eleriarasında müzakere mevzuu olacaktır* 
[ ;* ^- Ifelğer konmuş mektup ve kutular meselesi iki mp&leketin P. T. T. idareleri arasında en kısa jsa-

«teanda halledilecektir. 
5. Turizm : 
İki memleket arasındaki turizmi geliştirmek iğin, müşterek turistik propagandayı mümkün kıla

cak iş birliğin ve turistik hatların tesisi ve bu sahada kolaylıkla^ yapılması lüzumlu addedilmekte
dir. 

Yukardaki hususlar hakknıda Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit etmekle şeref l 

kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis, 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settarıksel 

Ask&ra 

•TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAV HÜKÜMETİ ARAŞIN-
DA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti, Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 
ödemeleri kolaylaştırmak makısadiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

M a d d e — 1 . .••••...-' • 

Bugünkü tarihteimzalanan TicaretAnlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilmiş 
veya edilecek Yugoslav «mallarının bedellerine ve Ibu mallara müteferri masraflara ait ödemeler' 
ile kambiyo kontrolü hakkında »meriyette bulunan Tüilk'mevzuatınca müsaade editen,Türkiye'
den Yugoslavya'ya yapılacak diğer her türlü Ödemeler, Türkiye'Cumhuriyet Merfeez Öankasıha 
yapılacak tevdiat ile tesviye olunacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu tevdiatı Yügosr 
lavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası adma A. B.D. dolan olarak açacağı faizsin ve , 
masrafsız bir hesabm matlûbuna geçirecektir. : 

Madde ~*&"}f 

Bugün&u tarihte inızaianan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Yugoslavyaya' â&al editofş, 
veya,-edil©Qek= Türk mallarmin bedellerine v£ hü mallara müteferri masrafiarV ait' ödemeler île V 
kamfc^o; kontrolü* haStemda; meriyette bulunan Yugoslavmevzuatınca'müâaaefe' edilen Ytfl^lay- "' 
ya'dan; Tüsfeiyefye yapılaksafe hıer türlü ödemeler, 'Yugoslavya Haîk FederatifCun^uriyeti Def
let Jljinkasjöa yapüacak.Aevdiât' üle tesviye 'olunacaktır. Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti 
Devlet Bankası bu tevdiatı Türkiye Cumhuriyeti'Merkez Bankası adma A. B. D. doları pjarafc âÇaV 
cağ*^ıMiz.*('f»^*ıasrafi8iz^bir' hesabın matlubuna geçirecektir: 

*" 5 : r'î ö? *' Madde — 3. '•. : ? v /v™ :- -••••.' ' - :•;•-•:• . • 

Y'ufâtİfdald^ ma&îeîer hükümleri gereğince, hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün 
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kılmak maksadiyîe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslavya Halk Federatif Cumhu
riyeti Devlet Bankası tahsilat ihbarnameleri vç ödeme emirlerini bütün lüzumlu malûmat ile bir
likte karşılıklı olarak günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

Para yatırımları ve ödemeler her iki memlekette millî paralarla yapılacaktır. 
Dinarların A. B. D. dölârma ve dolarların dinara çevrilmesi Yugoslavya Halk Federatif Cum-

' huriyeti Devlet Bankasının resmî kursu üzerinden yapılacaktır. 
Türk liralarının A. B. D. dolarına ve dolarların Türk lirasına çevrilmesi" Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının resmî kursu üzerinden yapılacaktır. 
Türk lirası ve dinardan gayrı bir para ile muharrer alacaklar mevzuubâhis paranın dolara 

nispetle olan resmî rayici üzerinden A. B. D. dolarına çevrilecektir. 

Madde — 5. 

Yukarda birinci maddede derpiş olunan hesabın disponibilitesi, Yugoslavya Halk Federatif 
Cumhuriyeti, Devlet Bankasının Türkiye'deki öd3meleri için kâfi gelmediği takdirde, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankasının ödeme 
emirlerini, yukarda mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 3 000 000 A. B. D. dolar oluncaya kadar fa
sılasız olarak icra edecektir. 

Mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 3 000 000 A. B. D. dolarını aştığı takdirde, Yugoslavya Halk 
Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası, kendi ödeme emirlerinin hak sahiplerine derhal tesviye
sini temin maksadiyîe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabını, üç ay vâde ile 
geri alabilmek üzere röpor muameleleri yapmak veya A. B. D. doları yahut iki banka aramnda 
karşılaştırılacak diğer başka bir dövizin katî terki suretiyle besliyebilecektir. 

Madde — 6. 

Yukardaki ikinci maddede derpiş olunan hesabın disponibilitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Yugoslavya'daki ödemeleri için kâfi gelmediği takdirde, Yugoslavya Halk Federatif 
Cumhuriyeti Devlet Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme emirlerini, yukarda 
mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 3 000 000 A. B. I), doları oluncaya kadar fasılasız olarak icra ede
cektir. 

Mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 3 000 000 A. B. D. dolarını aştığı takdirde, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası, kendi ödeme emirlerinin hak sahiplerine derhal tesviyesini temin maksadiyîe 
Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası nezdindeki hesabını, üç ay vâde ile geri 
alabilmek üzere röpor muameleleri yapmak veya A. B. D. doları yahut iki banka arasında karar
laştırılacak diğer başka bir dövizin katî terki suretiyle besliyebilecektir. 

MaOde—7. 

îşbu Anlatmanın hitamında birinci ve ikinci maddelerde derpiş olunan hesaplarda Akıd Ta
raflardan biri yahut diğeri lehine bir bakiye kalacak olursa, bu bakiye borçlu tarafça altı ay zar
fında, bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına merbut karşılıklı listelerde yazılı malların veya borçta 
tarafın teklif ve alacaklı tarafın kabul edeceği diğer malların ihracı suretiyletasfiye otaacakta». 

Borçlu tarafın bokundan, kurtulmasını sağlamak maksadiyîe alacakk taraf yukarda zikrbltman 
mallan "ithal- etmek için bütij^, gayreti sarfedeoektif. 

Her iki Akıd Taraf müşterek bir mutabakatla, bundan evvelki fıkralarda derpiş alonan bakiye
yi bir üçüncü memlekette kendi namlarına açılmış bir hesaba bu memleketin önceden mutabakatı 
alınmak sartiyle nakledebilirler. 

Yukarda mezkûr altı aylık müddetten sonra kalacak bakiye serbest dövizle tasfiye olunacaktır, 
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Madde — 8. 

5 Ocak 1950 tarihli ödeme Anlaşmasının bir ve ikinci maddelerinde derpiş edilen hesapların 
bakiyeleri işbu Anlaşma meriyete girdiği tarihte bir ve ikinci maddelerinde derpiş edilen hesap
lara nakledilecektir. 

Madde — 9 . 

îşbu Anlaşmanın tatbikına mütaallik teknik hususat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası tarafından müşterek bir mutabakatla ka
rarlaştırılacaktır. 

Madde — 10. 

îşbu Anlaşma bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olup onunla aynı 
günde meriyete girecek ve aynı meriyet müddetini haiz olacaktır. 

26 Şubat 1953 tarihinde, Ankara'da, Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Settar tksel 

Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Beis, 

Türkiye ile Yugoslavya arasında bugün imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen* mezkûr Anlaşma
nın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin, ezcümle şunlar >olduguntt size bildir
mekle şeref kazanırım : 

1. Mal bedelleri, 
2. iki memleket arasında, deniz, nehir, kara yahut hava yoliyle yapılan her nevi insan ve mal 

nakliyatına mütaallük masraflar, 
3. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, liman fnaasraflıan, antrepo, gröarükleme, aktarma, 

âcenta masrafları ile vapurların iskele ve tamir masrafları, 
4. Mallara mütaallik sigorta ve reasürans tazminat ve primleri, 
5. Komüsyonlar, tellaliye masrafları,. temsil masrafları, banka- komisyonları ile ilân masrafİan, 
6. Tahvil, imali, tamir masraflariyle emaneten imalât JıizmeÜeri, montaj, inşa, tekâaûül işçiliği 

masrafları, 
7. Maaşlar, ücretler ve sair bedeller, 
8. Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar, 
9. idare ve yaşama masrafları, 

101 Seyahat, ikamet, mektep ye-hastane masrafları; 
11. Âmme hizmetlerinin gelir ve masrafları (vergiler, cezalar ve saire adlî masrAflar, resim

ler, tasdik masraf lariyle benzeri diğer masraflar, 
12. Aidat, abonmanlar, ihtira beratlam, aidat ve resimleri,.jmlısatnameler,«âlâmeii^farikater, te

lif hakları ve diğer fikrî haklar, neşriyat, numune ve modeller, inşaat planlan, 
13. Filim işletme hakları, 
14. Konsolosluk hasılatı, 

Yugoslav Hükümeti 
adına 

Dr. Stane Pavlic 
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15. Yugoslavya ve Türk tayyarelerinin Türkve Yugoslav hava meydanlarında yaptıkları mas
raflar, tayyarelerin âdi tamirat ve masrafları, 

16. Sergi ve fuar masrafları, 
17. Turistik masraflar» temsil; 
18. Türkiye ve Yugoslavya'da nafıa işleriyle diğer işlerin ifasına ait masraflar, teknik yar

dımdan mütevellit masraflar, 
19. Malların nev'i ve miktar bakımından kabulü masrafları (gözetme masrafları), 
20. Her iki memleketin salahiyetli makamları tarafından kabul edilen diğer ödemeler. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin saygı

larımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar tksel 

Ankara 

Ankara, 26 Şubat 1963 

Bay Reis, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Türkiye ile Yugoslavya arasında bugün imzalanan ödeme Anlaşmasına atffen, mezkûr An

laşmanın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin ezcümle şunlar olduğu size bil
dirmekle şeref kazanırım : 

1. Mal bedelleri, 
2. iki memleket arasında, deniz, nehir, kara yahut hava yollariyle yapılan her nevi insan 

ve mal nakliyatına mütaallik masraflar, 
3. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, liman masrafları, antrepo, gümrükleme, aktarma, 

acenta masraflariyle vapurların iskele ve tamir masrafları, 
4. Mallara mütaallik nigorta ve reasürans tazminat ve primleri, 
5. Komisyonlar, tellaliye masrafları, temsil masrafları, banka komüsyonları ile ilân masraf

ları, 
6. Tahvil, imal, tamir masrafları ile emaneten imalât hizmetleri, montaj, inşa, tekâmül işçi

liği masrafları, 
7. Maaşlar, ücretler ve sair bedeller, 
8. Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar, 
9. idare ve yaşama masrafları, 
10. Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları, 
11. Âmme hizmetlerinin gelir ve masraf lan (vergiler, cezalar ve saire) adlî masraflar, resim

ler, tasdik masraflariyle benzeri diğer masraflar, 
12. Aidat, abonemanlar, ihtira beratları, aidat ve resimleri, ruhsatnameler, alâmeti farikalar, 

telif hakları ve diğer fikrî haklar, neşriyat, numune ve modeller, inşaat plânlan, 
13. Filim işletme hakları, 
14. Konsolosluk hâsılatı, 
15. Yugoslav ve Türk tayyarelerinin Türk ve Yugoslav hava meydanlarında yaptıkları masraf

lar, tayyarelerin âdi tamirat ve masrafları, 
16. Sergi ve fuar masraf lan, 
17. Turistik masraflar, temsil, 
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18. Türkiye ve Yugoslavya'da nafia işleriyle diğer işlerin ifasına ait masraflar, teknik yardım
dan mütevellit masraflar, 

19. Malların nev'i ve miktar bakımından kabulü masrafları (gözetme masrafları), 
20. Her iki memleketin salahiyetli makamları tarafından kabul edilen diğer ödemeler. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin say

gılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. > 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size teyit etmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Settar İksel Yugoslav Heyeti Reisi 
Elçi Dr. Stane Pavlic 

Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

EK .PROTOKOL 

Bugünkü tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarını imzaladıkları sırada Türk ve Yugoslav 
Hükümetleri aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Eski Türk ve Yugoslav alacaklarının tasfiyesine mütaallik olup 18 Eylül 1947 tarihli Türk -
Yugoslav Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına merbut Tasfiye Protokolü ile Tasfiye Protokolüne Ek 
Protokol, bugün imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının meriyeti müddetince meriyette kala
caktır. 

5 Ekim 1936 tarihli Klinring Anlaşması hükümleri gereğince husule gelen Türk ve Yugoslav 
alacakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Dev
let Bankasının müşterek mutabakatı ile üç aylık bir müddet zarfında tesbit olunacak ve karşılıklı 
alacaklar arasında yapılacak takas muamelesinden sonra Taraflardan biri lehine thassül edecek ala
cak'bakiyesi bugün imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan he
saplar yasıtasiyle transfer edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Banka
sı, 18 Eylül 1947 tarihli Tasfiye Protokolünün ilgili maddelerinde derpiş olunan hususi takas 
muamelelerinden mütevellit Türk ve Yugoslav alacaklarının da yukarda mezkûr hesaplar vasıta-
siyle katı surette tesviyesi hususunda mutabık kalabileceklerdir. 

Bundan evvelki fıkrada derpiş olunan bakiyenin tesbitinden sonra beyan olunacak 5 Ekim 
1936 tarihli Kliring Anlaşmasından mütevellit alacaklar da yukarda mezkûr ahdî hesaplar vası-
tasiyle tesviye olunacaklardır. 

26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslav Hükümeti 
adına adına 

Settar îksel Dr. Stane Pavlic 

( S, Sayıs ı 279) 



PROTOKOL 

Yugoslav Hükkmetmin Türkiye'den yapacağı buğday mubayaam kolaylaştırmak için, iki Âkıd 
Taraf, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Yugoslav ithalât müesseseleri, Yugoslav mamullerinin teslimi için Yugoslav müesseseleriyle 
Türk resmî ve yan resmî teşekkülleri arasında akdedilen mukaveleler kıymetlerinin % 50 sine mu
adil miktarda olmak üzere Türkiye'den kredi ile buğday satın alabileceklerdir. 

, Madde — 1 

Bu şekilde satınalınan buğdayın bedeli, bu husustaki mukaveleler gereğince, Yugoslav ithalât 
müesseseleri taraf mdan derhal Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankasına tesviye olu
nacaktır. Mezkûr banka, bu tediyatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını ihbar tahtında (Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası buğday hesabı) tesmiye edilen A. B. D. dolan olarak açacağı fa
izsiz bir hesabın matlubuna geçirecektir. ,-

Madde — S. 

Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası, işbu Protokolün imzası tarihinden itiba
ren âzami on sekiz ay zarfında bu hesabın tamamen tasfiyesini tekeffül edecektir. Bu tasfiye, öde
me Anlaşmasının 1 nci maddesinde muharrer hesabın disponibilitesine göre Türk hak sahiplerine 
tediyatta bulunacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını ihbar tahtında 2 nci maddede 
zikredilen hesaptan bugünkü tarihte imza olunan Türk - Yugoslav ödeme Anlaşmasının 2 nei mad
desinde zikredilen hesaba nakiller icra etmek veya serbest dövizle tesviyelerde bulunmak suretiyle 
yapılacaktır. 

Madde — 4. 

Bugünkü tarihte imza olunan Türk - Yugoslav ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde zikre
dilen ahdî hesap, buğday hesabının tamamen tasfiyesine kadar, Yugoslavya lehine ve ödeme An
laşmasının 6 nci maddesinde derpiş edilen kredi plâfonunu aşan bir bakiye gösterirse, Yugos
lav Halk Federatif Devlet Bankası, bu fazlalığın serbest dövizle tediyesini hiçbir suretle talep 
etmiyecektir. 

Madde — 5. 

îışbu Protokolün tatbikatı sırasında zuhur edebilecek müşkülât, bugünkü tarihle imza olunan 
Ticaret Anlaşmasının € nci maddesinde derpiş edilen Muhtelit Komisyonun tetkikıma sunula
caktır. 

Madde — 6. 

İşbu Protokol bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı zamanda meriyete gire
cek v,e bir sene müddetle meriyette kalacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslav Hükümeti 
adına adına 

Settar îksel Dr, Stane Pavliç 

(S . Sayısı: 279) 



Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, />-•• ^ 

Bugünkü ̂ tarihte „Ticairet ve' ödeme Aniaşmakrıniû İmzûâyle nttieeleşgB» $aü*akeıele* maşa
sında vâkıgö^riişmelerimize »atfen, aşağıdaki hususları Hükümetim nîımna^ge teklif etmekle ^ei'ef 
kazanırım; • "-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Vekâletiyle Yugoslavya 
Halk Federatif Cumhuriyeti Büyükelçiliği arası nda 16 Agnstos 1952 tarihinde teati olunan 
notalara istinaden akılmış bulunan hususi kredi hesabına bugünden itibares* yattniaeafc Haebîâğ-la-
rın '% 30 nu, mezkûr nota teatisine mevzu teşkil eden 100 000 ton buğday ^f4#üni^J^tî tas|iye 
tarihine kadar, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş edilen 
hesaba, . otomatik olarak-, nakledilecektir. Bu tarihten sonra Türkiye Gumbsriyet Çerkez Ban
kası, Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Büyükelçiliği le Türkiye Cumhuriyeti Pişileri Vakaletl 
arasında 13 Ocak 1953 tarihinde teati olunan notalara istinaden açılan hususi kredi hesabına ya
tırılacak meblâğların % 50 sini, mezkûr nota teatisine <mevzuteşkil edejı 50^6Ş0 t̂«ö bîiMm^îte^üfl^-i 
katî tasfiyesine kadar ve bu hususi nota teatüeıi ahkâmına halel gelmemek üzere yukarda mez
kûr Aalaşmanşn 1 nei» maddesinde derpiş olunan hesaba nakletmeye devam edeeektir. 

Bu nakiller sonunda, bugünkü tarihte îmzalanan Türkiye - Yugoslavya ödeme Anlaşmatsom 
1 nci maddesinde mezkûr ahdî hesapta Yugoslavya lehine, mevzuubahis Anlaşmanın 6 ncı madde
sinde derpiş ulunan-kredi plâf onunu aşan bir bakiye husule gelirse, Yugoslavya Halk Federa
tif Cumhuriyeti Devlet-Bankası, bu fazlalığın serbest dövizle tediyesini hiçbir suretle talep 
etmiyeeektir. Şurası mukarrerdir ki, Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankası» 
nın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Ankşmg$» 
nm 1 nci maddesinde derpiş olunan hesabın zimmetinden yukarda mezkûr hususi hesaplara, baljU' 
daki. paragraflara istinaden «vvelce nakledilen % 30 -ve -fe SO teri tecavüz ertmiyeeek m|ktar<$a 
nakiller yapmaya tevessül edecektir. Bununla beraber, bu şekilde yapılan nakiîkr, Türkçe -
Yugoslavya ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde mezkûr ahdî hesapta mevcut <üspoftib*lit** 
lerj hiçbir zaman te<îavü2 etmiyeeektir. 

Yukardaki hususlar lıakkmda Türk Hükümetinin mutabakatmı basa teyideytemenizi ve ̂ eri» 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Reis. 

BâyŞettar İhsel Yngoslav Heyeti Beisi 
Elçi • Dr. Sime Pmlic 

Dışişleri Vekaleti Umumi Kâtip Muavini 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

(S^ ŞççnB^ıSm ):. ; 
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Ankara, 26 Şubat 1953 

Bay Reis, 

Mefadı aşağıda yazılı tnıgünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihte Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzasiyle neticelenen müzakereler esna* 

smda vâki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususları Hükümetim namına size teklif etmekle şe
ref kazanırım: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Vekâleti ile Yugoslavya 
Halk Federatif Cumhuriyeti Büyük Elçiliği arasında 16 Ağustos 1952 tarihinde teati olunan no
talara istinaden açılmış bulunan hususi kredi hesabına bugünden itibaren yatırılacak meblâğla
rın % 30 unu, mezkûr nota teatisine mevzu teşkil eden 100.000 ton buğday bedelinin katî tasfi
ye tarihine kadar, Ibuigünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş edi
len hesaha, otomatik olarak, nakledecektir. Bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası, Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Büyük Elçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ve
kâleti arasında 13 Ocak 1953 tarihinde teati olunan notalara istinaden açılan hususi kredi hesabı
na yatırılacak meblâğların % 50 sini, mezkûr nota teatisine mevzu teşkil eden 50.000 ton buğ
day bedelinin katî tasfiyesin© kadar ve bu hususi nota teatileri ahkâmına halel gelmemek üzere 
yukarda mezkûr Anlaşmanın 1 ncd maddesinde derpiş olunan hesaba nakletmeye devam edecek
tir. * '#W"Wr —*:"~- - - - * - - • • 

«Bu nakiller sonunda, bugünkü tarihte imzalanan Türkiye - Yugoslavya ödeme Anlaşmasının 
1 nci maddesinde mezkûr ahdî hesapta Yugoslavya lehine, mevzuubahis Anlaşmanın 6 nci madde
sinde derpiş olunan kredi plâf onunu aşan bir bakiye husule gelirse, Yugoslavya Halk Federatif 
Cumhuriyeti Devlet Bankası, bu fazlalığın serbest dövizle tediyesini hiçbir suretle talep etmiye-
cektir. 

Şurası mukarrerdir ki, Yugoslavya Halk Federatif Cumhuriyeti Devlet Bankasının talebi 
üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 
1 nci maddesinde derpiş olunan hesabın zimmetinden yukarda mezkûr hususi hesaplara, balâdaki 
paragraflara istinaden evvelce nakledilen % 30 ve % 50 leri tecavüz etmiyecek miktarda nakiller 
yapmaya tevessül edecektir. Bununla beraber, bu şekilde yapılan nakiller, Türkiye - Yugoslavya 
ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde mezkûr ahdî hesapta mevcut disponibiliteleri hiçbir zaman 
tecavüz etmiyecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Reis.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit etmekle şe
ref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr/Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar îksel 

Ankara 

»•«« 

( S, Sayıaı: 279) 



S. SAYISI : 280 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 46 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5672 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edilen geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İçişleri Ko

misyonu raporu (1/639) 

T, a 
Ba§vekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlümü 

Sayt : 6/2123 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu k^yıpn 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kamınla tâdil edilen geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair olup İçişleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
14 . VII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasiyle esbabı mu-
cibesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. MeruUrt 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Koy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçiminde 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun ilgili hükümlerinin kıyas yoliyle uygulanınıasına dair olan 5672 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesi seçimin Şubat ayımın ilk Pazarına rastlıyan günde yapılmasını ve geçici maddesi de 
halen vazife başında bulunan muhtar ve ihtiyar meclisinin kanuni sürelerini 1953 yılı Şubat ayı 
sonuna kadar devam etmesini açıklamakta idi. 

Mevsim muhalefeti yüzünden memleketimizin muhtelif bölgelerinde Şubat ayında seçim ya
pılması zorlukları göz önüne alınarak köy seçimlerinin 5998 sayılı Kanunla Kasım ayıran ilk Pa
zar gününde yapılması kabul olunmuştu. 

Halen Büyük Millet Meclisinde müzakerelerime başlanılmış bulunan yeni Köy kanunu tasarısı 
köy seçimlerinin Kasım ayında yapılması esasını derpiş etmekle beraber fcöy teşkilâtına yeni bir 
veçhe vermekte ve köy hükmi şahsiyetinin karar ve icra organlarında bugünküne nazaran mü
him değişiklikler yapmakta olduğundan tasarının kanuniye/t kesbetmesi üzerine yeniden köy se
çimlerine gidilmesi zarureti belirmektedir. 

Müzakere halinde bulunan Köy 'kanunu tasarısı kanuniyet keısoetmeden Büyük Millet Meclisi
nin çalışmalarına ara vermesi kuvvetle muhtemel bulunduğundan bizzarure 5998 sayılı Kanunia 
göre 1953 Kasrm ayında köy seçimleri yapılacaktır. Halbuki öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
başlanılmış bulunan mezkûr tasarı Büyük Millet Meclisinin Kasım ayında çalışmalarına başla
masını mütaafcıp 4anuniyet kesbettiği takdirde bu kanunun ihtiva ettiği hükümlere göre köy or
ganlarını teşkil etmek için yeniden köy seçimlerine gidilmesi ksabedeceğinden hem mühim mik
tarda masrafın heder olması ve hem de pek kısa fasıla ile ««çimlerin tekerrürü gibi mahzurları 
önlemek gayesiyle köy seçimlerinin 1954 Kasım aymda yapılmasına teminen işbu kanun tasarısı. 
hazırlanmıştır. 

u.vu .ms 



içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/639 
Karar No. 87 

14,. VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 
46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 
sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edilen 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası, İçişleri Vekilinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü : 

Meclis gündeminde olan Köy Kanunu lâyiha
sının kabulü halinde yeniden muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimleri yapılması mecburiyetinde ka-
lınmaması ve bu suretle hususi muhasebelerle 
umumi muvazeneden mükerrer masraf ihtiyar 
edilmemesi mülâhazasiyle hazırlanmış olan Hü
kümetin mucip sebepler lâyihası komisyonumuzca 
da yerinde görülerek Hükümet metni aynen ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyete arzedilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur. 

Reis V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
' Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Erzurum 
M. Zeren 
Kütahya 
Y. Aysal 

Sivas 
E. Damalı 

Sözcü 
İzmir 

P. Arat 
Çoruh 
Z. TJral 
İsparta 

K. Demiralay 
Niğde 
F. Ecer 
Trabzon 

Muhalifim 
H. Orhon 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Balıkesir 
S. Başkan 
Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. özkefeli 
Van 

/. Ak\n 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve 46 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 sayılı 
Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edilen 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 5998 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilmiş olan 5672 sayılı Kanu
nun geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Halen vazifeli bulunan köy muhtar ve ihtiyar 
meclisinin kanuni süresi 1954 yılının Kasım ayı 
sonuna kadar devam eder. 

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

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

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Savunma Vekili 
iSf. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcalt 

( S . Sayısı : 280 ) 



S. SAYISI 282 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili
ne dair olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek bi
rinci maddesinin tadili ve aynı kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkındaki 6010 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin tadili hak

kında kanun lâyihası ve İçişleri Komisyonu raporu (1/645) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2632 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun 
ek birinci maddesinin tadili ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesinin tadili hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince 15. VII. 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5671 sayılı Kanunun 
ek birinci maddesi seçimin Şubat ayının ilk Pazarına raslıyan günde yapılmasını ve geçici mad
desi de halen vazife başında bulunan muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni sürelerinin 1953 yılı 
Şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini ve bu seçimlerin köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimini 
idare edecek olan ilce seçim kurullarınca idare edileceğini açıklamakta idi. Bilâhara memleke
timizin muhtelif bölgelerinde Şubat ayında seçim yapmak zorluğu göz önünde bulundurularak 
(5998) sayılı Kanunla köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin Kasım ayının ilk Pazar gününde 
yapılması kabul olunmuş hem buna mütenazır olmak ve hem de bu seçimleri idare edecek olan 
seçim kurullarının aynı zamanda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini de yapmak sure
tiyle idareyi fazla masrafa duçar etmemek gayesiyle bu seçimlerin de Kasım ayının ilk Pazar gü
nünde yapılması (6010) sayılı Kanunla kabul olunmuştu. 

Halen Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmekte olan Köy kanunu tasarısının Meclisin bu 
çalışma devresi içinde kanuniyet kesbedemiyeceği ve bu sebeple Kasım ayında seçim yapıldıktan 
sonra yeni tasarının kanuniyet kesbetmesini mütaakıp ikinci bir seçime daha gidilmesi ve fuzuli 
masraf yapılması gibi mahzurları önlemek bakımından köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin 
1954 yılı Kasım ayında yapılmasını teminen bir kanun lâyihası hazırlanmış ve İçişleri Komisyo
nundan da geçerek Yüksek Meclise intikal etmiş bulunmaktadır. 



_ 2 — 
Kannniyet kesbettiği takdirde halen vazife başında bulunan köy muhtar ve ihtiyar meclisinin 

kanuni süreleri 1954 yılının Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir. 
Hem köylerle birlikte şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri 

arasında devam edegelmekte olan seçim yeknesaklığı temin ve hem de 5671 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerini idare ede
cek olan ilce seçim kurullarının bu seçimleri de aynı zamanda idare etmek ve bu suretle de ilgili 
idareleri ayrı bir seçim masrafına duçar etmemek maksadiyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
seçimlerinin de 1954 yılı Kasım ayında yapılmasını teminen işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/645 
Karar fro. 89 

15. VII, 1953 

Yüksek Reisliğe 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin tadili ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010 
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası İçişleri Vekilinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Hükümet esbabı mucibesinde belirtildiği üze
re köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 
1954 Kasım ayına bırakılması hakkındaki kanun 
lâyihası komisyonumuzca kabul edilmiş bulun -
masına ve her iki seçimlerin de aynı kaza seçim 
kurulları tarafından yapılacağına göre yalnız 
mahalle ihtiyar heyeti seçimlerini yapmak üzere 
bu seçim kurullarının teşkili büyük masrafı mu
cip olacağı cihetle buna mahal kalmamak üzere 
şehir ve kasabadaki mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerinin de 1954 Kasım ayma bıra
kılması ve buna göre halen vazife görmekte olan 
ihtiyar heyetlerinin vazifelerinin de 1954 Kasım 
ayı sonuna kadar devam etmesine mütedair olan 
Hükümet lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi temennisiy
le, Umumi Heyete arzdilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur. 

Komisyon Reisi 
Edirne 

B. Nasuhioğlu 
Sözcü 
îzmir 
P. Arat 

Amasya 
K. Eren 

Balıkesir 
8. Başkan 
İsparta 

K. Demiralay 
Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. özkefeli 
Van 

î. Akın 
Çoruh 
Z. Vral 

Reisvekili 
Bursa 

N. yılmaz 
Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Erzurum 
M. Zeren 

Kütahya 
Y. Aysal 

Niğde 
F. Ecer 
İstanbul 

G. Türkgeldi 
Zongoldak 

A. Turdabayrak 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPt 

Şehir ve kasabalarda mahalle murtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek bi
rinci maddesinin tadili ve ayni kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki 6010 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 6010 sayılı Kanunun ikinci 
maddesiyle eklenmiş olan geçici madde aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

GEÇÎCÎ MADDE — Şehir ve kasabalarda-
halen vazife görmekte olan mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1954 yılı 
Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili Adalet Vekili 
C. Yardımcı O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

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 

işletmeler Vekili 
8. Yır cali 
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S. S A Y I S I : 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 Malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişleri Vekâ
leti kısımlarının değiştirilmesi hakkındaki 4665 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/629) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6 - 1935, 71/2597 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ve 1944 Malî yılı Muvazeni Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişleri Vekil
leri kısımlarının değiştirilmesi hakkındaki 4665 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelinde, derece ve me
mur adedleri karşısında yazılı bulunan (.. .. adedi ihtisas ve idare sınıfından olabilir) kaydının 
kaldırılmasına dair Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 . V . 1953 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE LAYÎHASI 

Dışişleri Vekâleti Teşkilât kanunları merkezde müstahdem idari memur adedini tahdit eylemiş 
bulunduğu cihetle, lüzum ve ihtiyaca göre meslek ve idari memur adedinin ayarlanmasında ve ye
rine göre istihdamlarında müşkülât çekiltmekte vt uemur adedinden âzami istifade temin edileme
mektedir. Son yıllarda teşkilâtın genişlemekte olduğu ve iş hacminin da her gün artmakta bu
lunduğu malûmdur. Buna karşı ise Teşkilât Kanununun bu tahdit keyfiyeti, hemen hepsi merkez
de müstahdem idari memur mevcudunun gayrikâfi bir nispete düşmesini mucip olmaktadır. 

Esasen kadroda müstahdem idari memurların % 901 küçük derecelerdeki memurlar olup maaşla
rı da mühim bir yekûn tutmadığı gibi, fazla idari memur istihdamı bütçeye de yük olmryacak, bilâ
kis tasarrufu bile mümkün kılacaktır. 

Binaenaleyh, bu mühim ve lüzumlu sebepler dolayısiyîe, 4656 sayılı Kanuna bağlı Dışişleri 
Vekâleti kadro cetvelindeki memur adedleri karşısında yazılı bulunan ( . . . . adedi ihtisas ve idare 
sınıfından olabilir) kaydının kaldırılarak, meslek, ihtisas ve idari memur adedinin ihtiyaca ve iş du
rumuna göre vekâletçe ayarlanması, muamelâtın selâmetle tedviri ve memur mevcudundan azamî is
tifadeyi temin bakımından, lüzumlu görüldüğü cihetle, bu mübrem ihtiyacı karşılamak üzere ilişik 
kanun lâyihası hazırlanarak Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/629 
Karar No. 34 

8 .VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

4665 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelinde 
derece ve memur adedleri karşısında yazılı bu
lunan idare ve ihtisas memurlarına mütaallik 
tahditlerin kaldırılması hakkındaki kanun lâyi
hası Dışişleri ve Maliye Vekâleti temsilcilerinin 
huzuru ile komisyonumuzda incelendi. 

Alman izahlardan, 4665 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvelindeki memur adedleri karş ımda 
yazılı tahditlerin, teşkilât ve iş hacmmda vu-
kubulan genişleme dolayısiyle hizmeti aksata
cak derecede müşküller doğurduğu; meslek, 
ihtisas ve idare sınıflarından alınacak memur
ların adedi arasındaki nispetin iş durumuna gö
re vekâletçe ayarlanmasının ihtiyaca daha uy
gun olacağ] anlaşılmıştır. 

Mevcut kadro yekûnunda ve her dereceye 
ayrılan miktar üzerinde bir değişiklik olmama
sından ötürü bütçeye külfet tahmil etmiyeceği, 
bilâkis tasarrufu bile mümkün kılacağı bildiri
len işbu kanun tasarısının tümü çoğunlukla ka
bul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Kanun başlığındaki uzun izahların madde 
metnine konması kanun tekniğine daha. uygun 
görülerek başlık kısaltılmıştır. 

Başlıktan birinci, maddeye aktarılan kısım
lardan başka, Hükümet lâyihasının birinci mad

desi maksadı aynen ve tamamen ifade etmedi
ğinden, gerekçede izah olunan maksadı ifade 
etmek üzere madde metninde gerekli değişiklik 
yapılarak idari memur sınıfına mütaallik tah
ditlerin kaldırıldığı beyan olunmuştur. 

2, 3 ve 4 neü maddelerde üslûp bakımından 
yapılan bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere kanun lâyihası ve ilişikleri Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Reisi 

Y. Sözcü 
Niğde 

N. Bilge 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Çorum 
S. Özer 
Hatay 

A. Melek 

Mardin 
K. Türkoglu 

Samsun 
F. Kesim 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Bursa 

II. Kaymen 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
izmir 

Vasfi Menteş 

Manisa 
//. Suphi Tannöver 

Trabzon 
Hasan Saka 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/629 
Karar No. 126 

Yüksek Reisliğe 

15 . VII . 1953 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile 1944 Malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişle
ri Vekâleti kısımlarının değiştirilmesi hakkın
daki 4665 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelinde, 

derece ve memur adedleri karşısında yazılı bu
lunan ( adedi ihtisas ve idare sınıfından ola
bilir) kaydının kaldırılmasına dair Dışişleri Ve
kâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâ
letin 26 . VI . 1953 tarihli ve 6/1973 sayılı tez-
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keresiyle gönderilen kanun lâyihası Dışişleri 
Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Dışişleri ve Maliye Vekâlet
leri temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 4665 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadroların hiza
sındaki idare sınıfından olabilecek kadrolar 
adetlerini gösteren kayıtların gerekçede zikro-
lunan mucip sebepler dolayısiyle kaldırılmasını 
istihdaf etmektedir. 

Lâyihayı yerinde mütalâa eden komisyonu
muz Dışişleri Komisyonunun hazırladığı metin-
üzerinden maddelerin müzakeresine geçmiş lâ
yiha başlığı ile maddeler üzerinde redaksiyon 
bakımından değişiklik yapmak suretiyle metni 
yeniden hazırlamış ve kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis V. 
Giresun 

M. Şener 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Sözcü 
istanbul 

E. Hüsman 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Beis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Erzincan 

N. Pekcan 
imzada bulunamadı 

Gümüşane Kastamonu Kırklareli 
K. Yörükoğlu H. Türe §. Bakay 
Kırşehir Konya Malatya 

R, özdeş R. Birand M. 8. Eti 
İmzada bulunamadı 

Ordu Seyhan Siird 
R. Aksoy S. Barı B. Erden 

Sinob Trabzon 
S. Somuncuoğlu 8. F. Kalaycıoğlu 

îmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ve 1944 Malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa baalı 
(L) işaretli cetvelin Dışişleri 
Vekâleti kısımlarının değiştiril
mesi hakkındaki 4665 sayılı Ka
nunun (I) sayılı cetvelinde, de
rece ve memur adedleri karşısın
da yazılı bulunan (... adedi ih
tisas ve idare sınıfından olabilir) 
kaydının kaldırılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 1 1 . I X . 1944 
tarihli ve 4665 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvelin, derece 
ve memur adedleri karşısında 
yazılı bulunan (... adedi ihtisas 
ve idare sınıfından olabilir) kay
dı kaldırılmıştır. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRİŞİ 

11 Eylül 1944 tarih ve 4665 sa
yılı Kanunun (1) sayılı cetve
linde derece ve memur adedleri 
karşısında yazılı bulunan idari 
memur sınıfına mütaallik tah
ditlerin kaldırılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet me^ 
ararları aykikLarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayıh cetvel ile 
1944 Malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağli (L) 
işaretli cetvelin Dışişleri Vekâ-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎBİŞÎ 

11 Eylül 1944 tarih ve 4665 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memur-
lan aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1): sayılı cetvel ile 
1944 Malî yılı Muvazenei Umu-
<miye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Dışişleri Vekâ-
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MADDE 2. — Bu cetveldeki 
meslek, ihtisas ve idari memur 
adedini lüzum ve ihtiyaca göre 
Dışişleri Vekili tesbit eder. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A, Menderes 
Devlet Vekili 
F. Çelikbaş 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili V. 
H. Erkmen 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

- 4 -
Dışiş. İK. 

leti kısımlarının değiştirilmıesi 
hakkındaki 4665 sayılı Kanu
nun (1) sayılı cetvelinde de
rece ve memur adedleri karşı
sında yazılı bulunan idari 
memur sınıfına mütaallik tah
ditler kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Sözü edilen 
cetvelde tâyin edilmiş olan 
kadrolara bağlı kalmak par
tiyle, her derece idari memur 
adedini Dışişleri Vekili tâyin 
eder. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeye tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Tarım Vekili 
N. Ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalınma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

B. K. 

leti kısımlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 14 Eylül 1944 ta
rihli ve 4665 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde dere
ce ve memur adedleri karşı-
sındaki idari memur sınıfına 
mütaallik tahditler kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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S. SAYISI : 284 
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylık
ları hakkındaki Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları 

d / 6 3 8 ) 

T.C. 
Başvekâlet .14 .VII .1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 6-2113, 71/2553 "•'*'' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sürejdi görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları haklandaki Kanunuun 1 
nci maddesinde değişiklik yapılmasma dair olup DışişLeri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 3 . VII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun .lâyihasının es
babı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekü 
A^.Mender$$ 

ESBABI MUCİBE,LÂYİHASI \ T~i.'-:-'," .:~i*'{^;*$?s 

Hariciye meslek memurluğu için açılan müsabaka imtihanlarına kâfi derecede namzedin işti
rak etmemesi yüzünden her sene tekaütlük ve sair sebeplerle bakanlıktan ayrılan memurların yer
leri doldurulamamakta ve bu sebeple Dışişleri Bakanlığı meslek kadrosu günden güne daralmakta
dır. 

Gerçi merkezdeki bâzı daireler idari memur kullanılmak suretiyle mehmaemken idare edil
mekte ise de bu kadro darlığından bilhassa siyasi daireler çok müşkül bir duruma girmiş bulunu
yorlar. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 28 . XII . 
1946 tarihli ve 4991 sayılı Kanun ancak meslek memurlarının aylıklarına ödeme misilleri tatbiki
ni âmir bulunduğundan Elçilik ve Konsolosluklarda şifre, evrak ve hesap işleriyle yüksek tah
sil görmüş ve bir iki lisana âşinâ meslek memurlarının istihdamını zaruri kılmakta ve bu gibi iş
leri görmek üzere hariç teşkilâtına idari memur izamına imkân vermemektedir. 

Binaenaleyh mevzuubahis kanun hükümlerinin teklif olunan yeni tasarı ile idari memurlara 
da teşmili halinde Elçilik ve Konsolosluklarımıza yukarda mezkûr işlerle tavzif edilmek üzere kü
çük derecede idari memurların tâyini sağlanacak ve bu suretle oralardan geri çekilecek meslek 
memurları ilede merkez siyasi dairelerinin takviyesine imkân hâsıl olacaktır. 

Bu sebeple teklif olunan kanun, Dışişleri Bakanlığının âçü ve mübrem ihtiyacını karşılıyaca-
ğından Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Binleri Komisyonu 15. VII. 1953 

Esas No. 1/6S8 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası, Dışişleri ve Maliye vekâletlerinin tem
silcileri dft hazır olduğu, halde, komisyonumuzda 
incelendi. 

Yapılan görüşmelerden ve alman izahlardan, 
tasarının; kadro darlığından doğan müşkül du
ruma çare bulmak üzere sevkedildiği anlaşılmış
tır. 

Gerçekten Dışişleri Vekâletinin meslekî me
murlara ait kadrosu, Milletlerarası münasebetle
rin genişlemesinden ötürü, gün geçtikçe daral
maktadır. Gerçi merkezdeki bâzı daireler, idari 
memur kullanmak suretiyle bu zorluğu yenmeye 
çalışmakta ise de siyasi dairelerde buna imkân 
bulunamamaktadır. 

4991 sayılı Kanunun, ancak meslek memurla
rına tatbik edilen ödeme misilleri idari memur
lara da teşmil edilecek olursa, yabancı memleket
lerdeki elçilik ve konsolosluklarımızda çalışan 

bâzı meslek memulları yerine idare sınıfından 
memurların kullanılması imkânı sağlanmış ola
cağından oralardan geri alınaeak meslek memur
ları ile de merkez teşkilâtının, siyasi dairelerinin 
takviyesi mümkün olacaktır. 

Dışişleri Vekâletinin mübrem bir ihtiyacını 
karşılıyacak olan kanun tasarısı birinci madde
de yapılan şekle ait bir değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Ko. Reisi Sözcü 

İstanbul Niğde 
N. R. Belger N. Bilge 
Kâtip 

Denizli Bursa Çorum 
A. Çobanoğîu II. Kö%men S. özer 

İzmir İzmir izmir 
S. Giz V. Menteş C. Tvmca 

Muğla Samsun 
Z. Mmıdalinci F. Kesim 
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B«tç6 Kom!»you!tt raporu 

T. B. M. M. 
mtçe Kvmüğomm %5 . 7 7 / W53 

Yüksek Beialiğe 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bıı-
nan memurların aylıkları hakkındaki kanunun 
tıirnöi maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
ı£up «Dişileri Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka^ 
rfcrlaştırılıp Başvekâletin 14 . VII . 1953 ta
rihli ve 6/2118 sayılı; tezkeresi ile gönderilen 
Ifcftnteı lâyihası Dışişleri Komisyonu raporiyle 
birlikte kornişonumuza havale olunmakla Dış
işleri ve Maliye vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları kaide tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 4991 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
suretiyle vekâletçe lüaımu halinde idare sını
fından Dışişlıad. Vekâleti memurlarından elçi
lik ve konsolosluk teşkilâtına memur edile
ceklerin istihkaklarının da mezkûr kanunun 
esasları dairesinde ödenebilmeğini istihdaf et
mektedir. 

Hükümet gerekçesinde yazılı hususlar ko
misyonumuzca da yerinde görülerek kanun lâ
yihasının maddelerinin müzakeresine geçilmiş 
ve lâyiha başlığı ile maddeleri redaksiyon 
bakımından değiştirilmek suretiyle komisyo
numuzca da yeniden hazırlanarak kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Erzincan 

N. Pekean 
İmzada bulunamadı 
Grümüşane 

K. Yörükoğlu 
Kırşehir 
R. özde§ 
Malatya 

M. S. Eti 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
8. Barı 
Sinob 

. S. Somuncuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Türe 

Reisvekili 
Giresun 
M. Şener 
Kâtip 
Sivas 

H. îmrt 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

» Siird 
B. Erden 
Trabzon 

8, F, Kalaycıoğlu 

(S. dayısı : 284) 



- 4 -
HÜKÜMETÎN TEKLİF t 

Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların 
aylıkları hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRtŞÎ 

Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların 
aylıkları hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞt 

Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların 
aylıkları hakkındaki 4991 sa

yılı Kanunun birinci maddesin
de değişiklik yapılması hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sürekli görev
le yabancı memleketlerde bu
lunan memurların aylıkları 
hakkındaki 2 8 . X I I . 1946 ta
rihli ve 4991 sayılı Kanunun 
27 . I I . 1951 tarihli ve 5745 sa
yılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dışişleri Vekâleti mes
lek ve idare memurlarının, 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

MADDE 1. — Sürekli gö
revle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki 28 . X I I . 1946 tarih 
ve 4991 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (A) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Dışişleri Vekâleti mes
lek ve idare memurlarının, 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren meri
yete girer. 

MADDE 1. — 'Sürekli görev
le yabancı memleketlerde bu
lunan memurların aylıkları 
hakkındaki 28 . X I I . 1946 tarih 
ve 4991 sayılı Kanunun 5745 
sayılı Kanunla muaddel bi
rinci maddesinin (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

A) Dışişleri Vekâleti mes
lek ve idare memurlarının, 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE ;-$. — Bu kanun j MADDE 3. — Hükümetin 3 
hükmünü icraya icra Vekilleri i ntcü maddesi aynen kabul edil-
Heyeti memurdur. mistir. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma. Vekili 
8. Kurtbek 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Bayındı dik Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ek. ve Ticaret Vekili 
F. Celikbaş 

Sa. ve So. Y. Vekili 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Tarım Vekili 
N. ökmen, 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrcalt 

»• » • • • ^ • • 
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S. SAYISI : 285 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçile
rine mesken yaptırmaları için borç para verilmesine dair olan 5954. 
sayılı Kanunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 

kanun lâyihası ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /637) 

T. C. 
Başvekalet 11 . VII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2625, 6/2104 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İşçilerine mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının tadili hak
kında Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 . VII . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla ar2!ederim. 

. : î c Başvekil 
' A. Menderes 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunnım birinci maddesinin son fıkrasının tadili hak

kındaki Kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Yüksek malûmları nduğu üzere: «Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırmaları için borç para verilmesine dair Kanun» Büyük Millet Meclisinin 

16 . VI . 1952 günkü celsesinde kabul edilerek 5954 sayılı bu Kanun neşri tarihinden muteber 
olmak üzere 23 . VI . 1952 günlü 8142 sayılı Resmî Gazete ile neşredilerek meriyet mevkiine konul
muştur. 

Mezkûr kanunun 6. maddesine uyularak Maliye ve Ulaştırma vekâletlerince hazırlanan ve 30 IX . 
1952 gün ve 8220 sayılı Resmî Gazete ile neşredilen 5954 sayılı Kanunun tatbik şeklini gösterir 
yönetmelik mevkii tatbika konulmuştur. 

Bu mevzuata müsteniden 1 . III . 1953 tarihinden itibaren: 

Ankara 
Eskişehir 
istanbul 
Adapazarı 
izmir 
Nazilli 
Afyon 

Aded 

101 
291 
192 
187 
131 

4 
1 

Lira 

505 000 Samsun 
1 455 000 i Sivas 

960 000 i Erzincan 
935 000, Mersin 
655 000 Adana 
20 000 

5 000 

Aded 

31 
13 
12 

7 
20 

990 

Lira 

155 000 
65 000 
60 000 
35 000 

100 000 

4 950 000 



olmak üzere ki, ceman 12 mahalde (990) işçiye 9 90 aded mesken inşası için 4 950 000 liranın Dev 
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığının, kanunun bi
rinci maddesine müsteniden 28 . II . 1953 tarihindeki idare heyeti kararı ile sermayesinin yüz
de ellisi (% 50 si) miktarı olan 9 000 000 liralık fondan bu maksada yukardaki miktarda tahsis 
yapılmış bulunmaktadır. 

Mesken ihtiyacında bulunan işçilerimize yapılan bu ikrazlarda, bilhassa Büyük Millet Mecli
sinin muhtelif komisyonlarında mevzuubahis edilen ve işçilerin toplu bulundukları yerlerde iş 
yerlerine yakınlık ve toplu inşaat düşünülerek ucuz arsa, ucuz yapım nazarı dtibara alınmakta 
münferit arzulardan ziyade en mübrem ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Halen yapılmakta olan (301) aded inşaatın bâzıları pencere yüksekliğine, bâzıları tavan be
tonlarının atılması haline gelmiş bulunmakta olup önümüzdeki bir buçuk ay zarfında tamamı ik
mal edilecek vaziyettedirler. 

Ancak, kanunun birinci maddesinde arsa bedeli dâhil olmak üzere 5 000 lira ile tahdit edi
len miktara çıkılamaması işçilerimiz aracında 'büyük sıkıntılar yaratmakta, malzeme fiyatları
nın, usta, kalfa, amele ücretlerinin bu bedel ile (karşılanmasına im'kân olmayışı seibebiyle bizza-
rure malzemenin pek dun ve dayanıksız olan kısmı ile inşaatın bitirilmesi yolunun ihtiyar edil
diği ve binaların ikmalinin işçi için ayrıca bir dert ve üzüntü memhaı olduğu şu hir senelik tat
bikattan öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika bâzı yerlerde kanunen mahdut olan 5 000 liraya inşaat mümkün ise de muayyen olan 
5 000 liradan daha az miktar ile ev yapma imkânı pek mahdut mmtakalara inhisar etmekte ve 
ekseriyeti bu miktar ile ikmaline imkân vermiyecek bir durum ar/etmektedir. 

Büyük Millet Meclisinin kanunla kabul ve takibettiği gayeye erişebilmek için personelimizin 
büyük bir kısmı olan mezkûr işçileri bu dertlerinden kurtarmak ve alınacak sermayeyi artırmak 
maksadiyle bu miktarın 7 500 lira olarak yükseltilmesi ve yerine göre bundan daha az verilecek
lerden artacak finansman bakiyesinin âzami had olan 7 500 lira ile mahdut olmak üzere diğer 
mmtakalarda teksifi zarureti karşısında bulunulduğundan 5954 sayılı Kanunun mezkûr birinci 
maddesinin bağlı şekilde tadili maksada daha uygun düşeceği'mülâhazası ile ekli kanun lâyihası ih
zar edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu1 raporu 

T. B. MM. 
Ulaştırma Komisyonu 13. VII. 1953 

Esas No. 1/637 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü işçilerinin mesken yaptıra-
bilmeleri için kendilerine borç para verilmesi 
hakkındaki 5954 sayılı Kanunun birinci madde
sinin son fıkrasının tadili hakkında vâki Hükü
metin kanun lâyihası komisyonumuzda görüşüldü. 

5954 sayılı Kanunla tâyin edilmiş olan 5 bin 
lira istikraz haddinin bugünkü şartlar içinde bir 
mesken inşasına kifayet etmiyeccği tabiî görül
mekle bu istikraz haddinin 7 500 liraya çıkarıl

masını mutazammm kanun lâyihasının Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabulüne karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Beisjiğe sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Reisi Y. Bu rapor Sözcüsü 
Erzurum Erzurum 
E. Nutku E. Nutku 
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Kâtip 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

Bitlis 
N. Barut 

Çanakkale Ordu 
/ . Karasioğlu - Hüsnü Akyol 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

/. Duygun 

Bütçe Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/637 
Karar No. 127 

15. VII. 1933 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmala
rı için borç para verilmesine dair olan 5954 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkında Ulaştırma Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 11. VII . 1953 
tarihli ve 6/2104 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Ulaştırma Komisyonu raporiyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
ve Ulaştırma vekâletleri temsilcileri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 5954 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrası ile Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırmaları için borç olarak verilmesi 
kabul olunan (5 000) liralık miktarın (7 500) li
raya yükseltilmesini ve ayrıca (5 000) lira ile in
şaata girişmiş olanların da bu miktarın kifayet
sizliği sebebiyle bitirilemiyen inşaatlarının itma
mı için bu kanun hükmünden faydalanmalarını 
temin maksadiyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde lâyihanın hazırlanma
sını icabettiren sebepler komisyonumuzca da ye
rinde mütalâa edilerek kanun lâyihasının birin

ci ve geçici maddeleri aynen ve yürürlük madde
leri de şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırklareli 
•§. Bakay 
Malatya 

M. S. Eti 

Reis V. Bu rapor Sözcüsü 
Giresun 

M. Şener 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Siird 
B. Erden 

- Erzincan 
N. Pekcan 

imzada bulunamadı. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Kırşehir 

R. özdeş 
Ordu 

R. Aksoy 
imzada bulunamadı. 

Sinob Trabzon 

Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 
Samsun 
8. Barı 

Urfa 
S. Somuncuoğlu 8. F. Kalay etoğhı N. Açanal 

imzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Oenel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5954 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasındaki 5 000 lira kaydı 
7 500 liraya yükseltilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar 5 000 lira ile inşaata girişmiş olup 
da ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebebiyle 
bitirilemiyen inşaat için lüzumuna göre muaddel 
birinci maddedeki miktara kadar ve aynı esas
lar dairesinde ikrazata devam olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Birinci madde Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi geçici madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 
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